
 
  

 

 

* 
 Corresponding author : E-mail addresses : eng.hanaa.dn@gmail.com. 

     2020 AL – Muthanna University . DOI:10.18081/MJAES/2020-10/131 -151. 

 

 

 
  

 (8002 -8002) للفترة العراقي في العامة الموازنة على النفط أسعار تقلبات أثر

 b ابادى نجف كاظمي مصطفى،         a * لفتة يونس كرار

a جامعة المصطفى/ ايران  

b والجامعة الحوزة بحوث مركز

 
 معلومات المقالة

 

  تاريخ البحث

  4/5/2020: االستالم

  11/5/2020:تاريخ التعديل 

  11/5/2020: قبول النشر
 00/9/2020األنترنيت: متوفر على

 الكلمات المفتاحية :

 تقلبات األسعار 

 الموازنة

  النفط

 االيرادات العامة

 االقتصاد العراقي

 

 

 

 

 الملخص
 

علتتى االقتصتتاد العتتالمي بصتتورة عامتتة و علتتى االقتصتتاد  تأثيرهتتاتناولتتت الدراستتة تتيتترات استتعار التتنفط و      

(. حيتتت تتتع جمتتم معلومتتات كاملتتة عتتل اميتترادات العامتتة و 2011-2001العراقتتي بصتتورة  التتة لل)تتنوات  

اميتترادات النفطيتتة و النتتاتل المحلتتي امجمتتالي للفتتترة المتتتكورة. حيتتت تتتع تحليتتل البيانتتات احصتتا يا لدراستتة تتتاثير 

علتى االقتصتاد العراقتي و للحتد متل هتتث التتأثيرات علتى االقتصتاد. حيتت تمتت دراستة تتأثير  تقلبات اسعار النفط

تقلبات اسعار النفط على عدة جوانت  اقتصتادية للعتراه اهماتا اميترادات الماليتة فتي الموازنتة العامتة و الت ت ع 

فط العتالمي. و كتتلك االحتيتا ي المالي و كتلك البطالة. كما تناولت الدراسة اهع العوامل المؤثرة علتى استعار التن

العالمي للنفط و مصادر الطاقة البديلة. حيت تمت مقارنة ن)بة م)اهمة القطاع النفطي الى اجمالي الناتل المحلتي 

. اظارت النتا ل ان االقتصاد العراقي اقتصاد ريعي احادي الجان  يعتمد بصورة اساسية على اميرادات النفطية 

%. 99% الى 91القطاع النفطي مل اجمالي الناتل المحلي للفترة المتكورة تتراوح بيل حيت كانت ن)بة م)اهمة 

و كتتلك اظاتترت النتتا ل ان االقتصتتاد العراقتي يتتتدهور بصتتورة كبيترة عنتتد ان فتاو استتعار التنفط. و متتل  تتالل 

ة و الزراعيتة لتنويتم الدراسة تبيل ان االقتصاد العراقي يبقى اقتصادا ريعيا ما لتع يتتع تطتوير القطاعتات الصتناعي

مصادر العملة الصعبة و كتلك زيادة انتتا  التنفط. و كتتلك استتحداث لتندوه ستيادي الد تار األمتوال فتي حالتة 

 .ارتفاع اسعار النفط ال ام و االستفادة مناا في حاالت ان فاو اسعار النفط المفاجئة
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Abstract 
 

In this research, the changes in oil price and its influence on the world's economy, generally, and particularly on Iraq's 

economy from 2008 to 2018 is reviewed. Full information about the general incomes and oil specific incomes and 

domestic gross production in relation to that period are compiled. Further, the statistical data in relation to review of 

influence of the fluctuations in oil price on Iraq's economy are analyzed to prevent such future influences . On the 

other hand, the influence of fluctuations in the oil price on the Iraq's economy are review from a number of aspects, 

the most important of which is the financial incomes in the general budget, financial inflation rate and unemployment 

rate. In the present study, the most important factors that affect the global oil price ,its global saving and alternate 

energy resources are reviewed. Such that the extent of contribution of the petroleum sector is compared and 

contrasted with the domestic gross production. The results indicate that Iraq's economy is an interest-oriented, mono-

product economy based on oil incomes, such that the contribution of the petroleum sector in national gross 

production in the abovementioned period ranges from 98 to 99 percent. In addition, according to the results, upon oil 

price decline, Iraq will encounter sever economic recession. It also became clear in this research that as long as the 

agriculture and industry sectors are not developed for the purpose of foreign currency resources diversity and oil 

production increase, and the central funds are not constituted in order to save the assets upon promotion of crude oil 

price and to use it by sudden decline of oil price, Iraq's economy will remain interest-oriented one.  

http://www.muthjaes.net/


 

    102 

 151-101( 2020  – (0العدد   (10 . المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصاديةواباديلفتة 

Keywords: Price Fluctuation – Budget – Oil – General Incomes – Iraq's Economy. 

 المقدمة

 منتت امن)تان إلياا تولل التي االكتشافات اهع مل النفط يعتبر     

 امنتتا  كل ومحور للطاقة، واألساسي األول المصدر فاو1859،

 عنصتترا التتب  وقتتد المعالتتر، العتتالع فتتي والزراعتتي الصتتناعي

 متل مصتدر اهتع التنفط يعتد ولتع .اليوميتة الحياة عنالر مل حيويا

 ال متا الستت را  مصتدرا اي ا الب  بل فح) ، الطاقة مصادر

 لتع كمتا1.العتالع فتي م تلفتة لتناعية سلعة الف عشر احد عل يقل

 التجتارة فتي ستلعة اهتع الب  بل عابرة، تجارية سلعة مجرد يعد

 ستنة للطاقة العالمية التجارة مل33.2 % ن)بة يشكل فاو الدولية،

 األهميتة متل نف)ه القدر على ا رى مادة اي ت)تحوذ ولع2.2008

 المحتاوالت رغتع. التنفط علياا استحوذ التي واالقتصادية التجارية

 كانتتت ستتوا  ا تترى بطاقتتات إحاللتته فتتي الصتتناعية للتتدول العديتتدة

 بالطاقتتتات او النوويتتتة والطاقتتتة والفحتتتع كالتتتتاز ناضتتتبة  اقتتتات

 الما يتتة والطاقتتة الاوا يتتة والطاقتتة الشم)تتية كالطاقتتة المتجتتددة

 ل)تتنة األولتتى النفطيتتة األزمتتة منتتت الدا متتة الطاقتتات متتل وغيرهتتا

 التى التنفط تحول منتجاته ومرونة است داماته تعدد وب)ب 1973.

 ينحصتر وال .واقتصتادث العتالع مصتير في تتحكع استراتيجية سلعة

 بتل الدوليتة، والتجتارة العتالمي االقتصتادي النظتام فتي التنفط تأثير

 يصتع  التتي المعالترة الح ارة مظاهر جميم يشمل حتى يت)م

 ابرز احد وهو ،"يورغل دانيال" فألستاذ. النفط مل مجردة ت يلاا

 التتنفط، عصتتر هتتو عصتترنا إن: "  يقتتول التتنفط، عتتل كتتت  متتل

 المعالتتر وامن)تتان نفطيتتة، مجتمعتتات هتتي الحديثتتة والمجتمعتتات

 المكونتتتتات التتتتى ن)تتتتبة هيتتتتدروكربوني إن)تتتتان اساستتتتا هتتتتو

 فتي الطبيعية الثروات اكثر مل النفط يعتبر "للنفط الايدروكربونية

 يكتون وقتد ،"  االستود الته "  بـ البعض سماث لتلك ، قيمة العالع

 يقتتوم حيتتت ، البلتتدان ألغلتت  الحيتتاة بشتتريان ولتتفه   االف تتل متتل

 بتل واحتد وجانت  مرحلتة على يقتصر ال ومتنوع كبير نشا  عليه

 ال)ياستتية اثارهتتا وستتعة بتعقيتتدها تت)تتع عديتتدة مراحتتل علتتى يعتمتتد

.  التتخ...  والتنظيميتتة والتكنيكيتتة والفنيتتة والصتتناعية واالقتصتتادية

  التتتة النفطيتتتة والصتتتناعة عامتتتة النفطتتتي االقتصتتتاد كتتتان لاتتتتا

 والجامعيتتة العلميتتة األوستتا  فتتي  تتا  واهتمتتام رعايتتة موضتتوع

 متتادة إلتتى وتحتتول الصتتناعة، لاتتتث الممارستتة األ تترا  وم تلتتف

 متتتل العديتتتد فتتتي وتدري)تتته لدراستتتته ومت صصتتتة م)تتتتقلة علميتتتة

 Institut للتنفط الفرن)تي كالمعاتد العلمية والمؤس)ات الجامعات

Français du (IFP) العربتتتتي لمعاتتتتدواAmerican 

Petroleum Institut (API) ،األمريكتتتي المعاتتتد ببتتتاريس 

 األهميتة إن .المعاهتد مل وغيرها الكويت في للنفط Pétroleللنفط

 حترة غيتر التنفط ستوه جعلتت العتالع، اقتصاديات في للنفط البالتة

 فقتط، ال)توه بقتوانيل محكومة وغير التقليدي االقتصادي بالمعنى

 واالستتتراتيجيات ال)ياستتات بجملتتة نف)تته الوقتتت فتتي متتتأثرة فاتتي

 للتنفط الم)تتالكة الكبترى الصتناعية الدول مصال  بيل المت اربة

 والمنظمتتات الايئتتات بتيل وكتتتا للتنفط المنتجتتة الناميتة التتدول وبتيل

 . ر  كل تمثل التي

 اهمية الدراسة

تنبتتم اهميتتة البحتتت متتل اهميتتة موضتتوع تقلبتتات استتعار التتنفط     

ال ام في ال)وه الدولية واثرها علتى إيترادات الموازنتة العامتة اذ 

تعتمتتد الحكومتتة العراقيتتة كدولتتة ريعيتتة ذات االقتصتتاد االحتتادي 

الجان  في تمويل  ططاا التنموية االقتصتادية واالجتماعيتة علتى 

والتتتي تشتتكل ن)تتبة م)تتاهمة متتا تحصتتل عليتته متتل ايتترادات نفطيتتة 

كبيرة في تكويل النتاتل المحلتي االجمتالي ومصتدر ر تيس لتمويتل 

الموازنتتة العامتتة للدولتتة ، اذ تعتتد االيتترادات النفطيتتة حاجتتة ملحتتة 

وغايه في االهمية لتمويل انفاقاا بشقيه الجاري واالستتثماري ومتا 

ادية تتطلبه التنميتة الم)تتدامة متل امتوال لتحقيتف الرفاهيتة االقتصت

 لتته   وان كبيتترة اهميتتة للتتنفطواالجتماعيتتة لجميتتم افتتراد المجتمتتم  

 وان ، مناتا االقتصتادية والستيما ، الحيتاة جوانت  اكثتر على تأثير

 رفاهيتة زيتادة علتى يعمتل انته   التنفط باا يقوم التي االدوار اهع مل

 يعتد انته   حيتت ، لته المصتدرة الناميتة والتدول لته   الم)تتالكة الدول

 محركتا   ويعتبتر ، الم)تتالكة وكتلك   له   المنتجة للدول حيويا   عصبا  

  تال  عنصتر التب    وانته   كمتا ، التدول تلك   القتصاديات اساسيا  

 التتتحكع وبالتتتالي التتنفط منتتابم علتتى لل)تتيطرة الكبتترى التتدول بتتيل  

 النفطيتة الموارد دراسة ل رورة االهمية تنشأ هنا ومل ، بأسعارث

 .العراقي االقتصاد على وتأثيرها

 مشكلة الدراسة

 التتي المشتكالت متل مجموعتة لنا يبيل وتصنيفه   النفط انتا  ان    

 االولتى االدوار منتت االجنبيتة الشتركات جتورها وضعت قد كانت

 اذ االحتكاريتة ل)ياستتاا االولتى االدوار ومنت   ، التنقي  اعمال مل

 علتتى بوقتتته   حصتتلت قتتد كانتتت العتتراه فتتي العاملتتة الشتتركات ان

 فعتال   تحكمتت الشتركات هتتث   ان ذلك عل ينشأ وقد النفط امتيازات

 امتيازات على الحصول مل كتلك وتمكنت النفطية الموارد بجميم

 احتكتارا   ا التنفط لتناعة لنف)اا واحتكرت شاسعة م)احات تشمل

 . الخ......  وت)ويف ونقل انتا  مل – النواحي جميم في قويا  

 اهداف الدراسة

ان الاد  مل البحت هو لمعرفتة اهميتة الثتروة النفطيتة ومتدى     

م)اهمتاا في دعع وتطوير االقتصاد العراقي والبحتت عتل ال)تبل 

الكفيلة والمتطتورة فتي تطتوير االقتصتاد وزيتادة اميترادات لكتون 

االقتصاد العراقي يعتمد بن)ة كبيرة على إيرادات النفط و له تأثير 

د  البحت لمعرفة متدى تتأثير تقلبتات مباشر على الموازنة كما يا

 .اسعار النفط على  االقتصاد العراقي
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 منهجية الدراسة

يعتمد البحتت المتنال الولتفي والنظتري والتحليلتي وذلتك متل     

 .دور النفط على الموازنة العراقية الل 

 فرضيات البحث 

 الفرضية االصلية -

 ال تام التنفط استعار لتقلبات ان مفادها فرضية مل البحت نطلف    

 العامتة للموازنتة العامتة االيترادات علتى تأثير الدولية االسواه في

 االيتترادات حجتتع علتتى اثرهتتا  تتالل متتل العراقتتي االقتصتتاد فتتي

 علتتتى مباشتتتر تتتتأثير التتتنفط إستتتعار للتقلبتتتات ان نفتتتترو. النفطيتتتة

 .الدراسة فترة  الل العراقي االقتصاد

 الفرعية الفرضية -

 ان نفترو العالمي االقتصاد على تأثير النفط للتقلبات ان نفترو

 المصتتتتدرة التتتتدول اقتصتتتاد علتتتتى تتتتتأثير التتتنفط إستتتتعار للتقلبتتتات

 .والم)توردة

 الدراسات السابقة

فتتي ا روحتتته تحتتت عنتتوان ( 2001 عبتتد ال)تتتار عبتتد الجبتتار .1

دراسة تحليليه لتتيرات اسعار التنفط ال تام فتي ال)توه الدوليتة 

الباحتتتت فتتتي فرضتتتيته ان ركتتتز .1910 – 1991للفتتتترة متتتل. 

- 1998استعار التنفط ال تام فتي االستواه الدوليتة  تالل المتدة

كانتتتت دون الم)تتتتويات المثلتتتى علتتتى وفتتتف معطيتتتات 1970

النظريتتة االقتصتتادية وذلتتك ب)تتب  وجتتود فتتا ض فتتي العتترو  

 .وبشكل م)تمر

تحتت عنتوان  التنفط وم)تتقبل 2009)   احمتد جاستع الياستري .2

الباحتتت ان نمتتط التنميتتة فتتي  تتتع ولتتول(التنميتتة فتتي العتتراه 

العتتراه استتتمر استتير التتنفط الرتبتتا  حركتتة العمليتتة وز ماتتا 

بوفرة العوا د لنفطيه  االيترادات( او شتحتاا فتتزداد ز متا فتي 

 .ظل زيادتاا وتتراجم في ظل تناقصاا

بل سبم حمزث في ا روحتته اثتر لتدمات استعار التنفط علتى ا .0

جزا تتتر للفتتتترة. بعتتتض المتتيتتترات االقتصتتتادية الكليتتتة فتتتي ال

كان الاتد  تحليتل دراستة االثتار التتي يمكتل و 1910 -2010

ت لفاتتتتا استتتتعار التتتتنفط فتتتتي االستتتتواه العالميتتتتة علتتتتى بعتتتتض 

المتتيرات االقتصادية الكلية االنفتاه الحكتومي، عترو النقتد، 

فتتي الجزا تتر باالعتمتتاد علتتى تقنيتتة اشتتعة  البطالتتة، والت تت ع

 .االقتصاد الجزا رياالنحدار التاتي مل حيت هيكل 

في ا روحته تحتت عنتوان  ستوه 2010يحيى حمود البوعلي  .4

حيت النفط العالمية وانعكاساتاا على سياسة النفطية العراقية(. 

اشار الباحت ان توقعات النفط سيبقى متل اهتع مصتادر الطاقتة 

في العالع حتتى منتصتف القترن الحتادي والعشترون وبن)تبه ال 

لعالمي علتى التنفط ستيزداد  تالل وان الطل  ا 39 %تقل عل 

   .ال)نوات القادمة

 م تا ر  فتي مقالتاتا تحتت عنتوان2013 ساام ح)يل البصام  .5

واشتتكاليات ان فتتاو استتعار التتنفط فتتي اعتتداد الموازنتتة العامتتة 

حيتتت اكتتدت الناشتترة ان م تتا ر واشتتكاليات تقلبتتات . )للعتتراه

اربكتتتت كثيتتترا متتتل  2012-1921ث استتعار التتتنفط  تتتالل المتتد

الموازنات العامة وافترزت تتداعيات  طيترث وشتكلت تحتديات 

ب)تب  اعتمتاد العتراه اعتمتاد كلتي علتى  .حقيقيه امام الموازنة

 النفط في اعداد موازنته.

 االستتثمار  تحت عنوان ا روحته 2009احمد رحيع العبودي  .6

النفطتتي فتتي منظمتتة االقطتتار العربيتتة المصتتدرث للبتتترول( متتم 

الباحت ان الدول العربية األع ا  في حيت اكد اشارث للعراه 

 منظمة  اوبك( تشكل  مركز ثقل في ال)وه العالمي للنفط.

 نظرة تقويمية لجوالت التترا ي   2016حيدر ح)يل عتافة  .1

النفطيتتة( ان الاتتد  متتل الدراستتة هتتو لمعرفتتة تتتأثير جتتوالت 

 امنتا  اليومية. الترا ي  في زيادة معدالت

ت)تتتعى هتتتتث  م)تتتتقبل التتتنفط العراقتتتي(  2011روبتتتل ميلتتتز  .1

الدراسة إلى ت)ليط ال و  في االتجاهات والتحتوالت األ يترة 

دا ل لناعٍة الطاقة العالميتة  بحيتت يمكتل لصتانعي ال)ياستة 

ان ي)تبقوا التحديات الم)تقبلية بنحو اف ل ويتكيّرفوا بطريقتة 

سة كتلك الكيفيتة استراتيجية ولي)ت رجعية. وتتناول هتث الدرا

التي يمكتل متل  ريقاتا تحتديت ا ليتة التتي تعمتل باتا لتناعة 

 النفط في العراه  لجعلاا فرلة مثمرة للم)تثمريل األجان .

 االثتار االقتصتادية  2016عصام محمد عبد الرضا الجبوري  .9

يولتتتي  .الن فتتتاو استتتعار التتتنفط علتتتى االقتصتتتاد العراقتتتي(

ير تتدور استعار التنفط منيتا البحت باتباع اجرا ات لمعالجة تتأث

في االجل القصير تاد  الى ضتط وترشيد االنفتاه الحكتومي 

او تتتتوفير اي ايتتترادات اضتتتتافية ستتتريعة، واال تتترى لألجتتتتل 

المتوسط والطويل تاد  الى تصتحي  اال تتالل فتي االقتصتاد 

العراقتتي وتنويتتم مصتتادر د لتته متتل اجتتل رفتتم قتتدرة االقتصتتاد 

التتنفط والت فيتتف متتل اثتتارث العراقتتي لمواجاتتة تتتدهور استتعار 

 ال)لبية على التنمية واالقتصاد العراقي بشكل عام.

 إثتتر اميتترادات النفطيتتة فتتي  2016تتريتتد داود ستتلمان داود  .10

توضتتت  الباحثتتتة متتتل  تتتالل هتتتتث تنميتتتة االقتصتتتاد العراقتتتي( 

الدراستتة ان العتتراه غنتتي بتتالنفط علتتى نحتتو استتتثنا ي ولكتتل 

يتة حتادة، فاحتيا يتات اقتصادث يعاني متل متوا ل ضتعف هيكل

مليتار/ ،، هتي ٣٤١العراه النفطيتة المثبتتة، والتتي تبلتو نحتو 

مل بيل االعلتى عالميتا"، وهتو متا يشتكل ثالتت اكبتر احتيتا ي 

للنفط التقليدي على م)توى العالع بعد ال)عودية وايتران وتت)تع 

تكتتاليف استتت را  التتنفط باناتتا بالتتتة التتتدني، وستتاهمت ارتفتتاع 

دوالر فتي ٣١١١جمتالي النتاتل المحلتي متل نصي  الفرد مل ا

 . ٤١٣١دوالر في عام ،٠١١١الى ٤١١٤
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 تطوير الباحث 

ان جميم الدراسات ال)ابقة تناولت تأثير النفط علتى االقتصتاد      

العراقي بصورث  الة وتقلبات اسعارث وزيتادة إنتاجته والعوامتل 

ستوا  كانتت والنتا ل المترتبة على زيادة امنتا  وتقلبات األستعار 

إيجابية او سلبية و الل فترات ستابقة وم تلفتة امتا دراستتي تت)تع 

بالحداثتتة ومتتدة زمنيتتة  ويلتتة شتتادت االزمتتة االقتصتتادية العالميتتة 

وشتتادت فتتترة  2011التتى  2001فتتنتتاول دراستتتي ال)تتنوات متتل 

التي سببت ان فاو كبيتر  2001الدراسة االزمة االقتصادية سنة 

 د مل التقلبات  الل تلك الفترة.في اسعار النفط والعدي

 االطار النظري

 اطار نظري -اسعار النفط الخام في السوق الدولية

 تعريف سعر النفط الخام:   اوال

سعر ال)تلعة او ال دمتة هتو القيمتة معبترا عناتا بتالنقود  محمتد     

(. ويعتتتر  اي تتتا قيمتتتة اي شتتتي  معنتتتوي او 269:2001 ،علتتتي

مادي بوحدة نقدية محددة في زمان ومكتان معلتوميل  عبتد ال)تتار 

( 06:2001،عبد الجبتار
 .

ويعتر  كتتلك بأنته التعبيتر النقتدي عتل 

قيمة ال)لعة او ال دمتة او كميتة النقتود التتي يتدفعاا المشتتري إلتى 

عالقتة بتيل قيمتة الشتتي  البتا م مقابتل منتتل او  دمتة اي إن  هنتتا  

وستعرث المحتتدد وهتتتث العالقتتة لي)تتت ثابتتتة بتتل هتتي عالقتتة متتيتترة 

وهتا التتير  اضم وناجع عتل تتأثير وتتدا ل العديتد متل العوامتل 

متل البتديايات المعروفتة (. 101:2012،  ير عبتا  الم تلفة  

اقتصاديا إن  سعر اي سلعة يتحتدد فتي التالت    التفاعتل بتيل قتوى 

طل  علياا وان هتا التفاعل هو التي يؤدي في النااية العرو وال

إلى التولتل إلتى ستعر محتدد تت)تاوى عنتدث الكميتة المطلوبتة متم 

الكميتتة المعروضتتة متتل هتتتث ال)تتلعة وهتتتا ي)تتمى اقتصتتاديا بحالتتة 

التوازن وال)تعر التتي تت)تاوى عنتدث الكميتة المطلوبتة متم الكميتة 

ا تعريف سعر التنفط المعروضة ي)مى ال)عر التوازني او سعر ام

ال ام بأناا قيمة ال)لعة النفطية معبرا  عناا بوحدة نقدية فتي زمتان 

ومكتتان معتتيل ومعلتتوميل وان العالقتتة بتتيل ال)تتعر التتنفط وقيمتتته 

لي)ت ثابتة او مت)تاوية بتل فتي الكثيتر متل األحيتان العالقتة كانتت 

غيتتتتر متكافئتتتتة 
 

ويعتتتتر  اي تتتتا بالقيمتتتتة النقديتتتتة لبرميتتتتل التتتتنفط 

( لتترا   151.91120(غتالون او حتوالي 42لبرميل ي)اوي ال ام ا

والمعبر عنه بالوحدة النقدية األمريكية  الدوالر( في اوقات تطور 

 (.1910،الصناعة النفطية في ال)وه الدولية  محمد ازهر

 ثانيا: أنواع أسعار النفط الخام

 التنفط إنتتا  بدايتة منتت العالميتة النفطيتة األستواه ستادت     

 -مجموعتان مل اسعار النفط ال ام هي : وتصديرث

منتتتت عقتتتود االمتيتتتاز وعقتتتود -: مجموعةةةة المسةةةميات ا ولةةةى .1

التي بدا العمل باا قبل عام  المنالفة والتملك الكلي والمشاركة

1910. 

ظاتترت فتتي متتدة ا تترى ب)تتب  -مجموعةةة المسةةميات الةانيةةة : .2

الجديتدة نشأة اسواه جديدة كاألسواه الفورية او ظاور الصيو 

في تجارة النفط ال ام مثل لفقات األجل الطويل، وبتدا العمتل 

 (.109:2011، احمد ح)يل إلايتي1910باا بعد عام 

 يمكل دراسة هتث المجموعات على النحو االتي:

إن األستتعار فتتي ال)تتوه النفطيتتة ضتتمل -المجموعتتة األولتتى : -

 المجموعة األولى يمكل ان تق)ع إلى ما يأتي

وهتو  ال)تعر التتي كتان  ( :Posted Priceالسةعر المعلة) ) .1

يتحتتتدد متتتل قبتتتل الشتتتركات النفطيتتتة االحتكاريتتتة وذلتتتك وفقتتتا 

لمصالحاا ومصال  الدول التتي تنتمتي إلياتا ( ،ويمكتل تعريفته 

بأنتته :  ال)تتعر االحتكتتاري التتتي تعلنتته الشتتركات متتل جانباتتا 

ستتوا  فتتي البيتتم ام الشتترا  ومتتل هنتتا جتتا ت ت)تتميته   ال)تتعر 

 نبيتتتل جعفتتتر عبتتتد  وال عالقتتتة لتتته بقتتتوى ال)تتتوه(المعلتتتل ( 

(، وكتتتتلك بأنتتته  ستتتعر البرميتتتل المعلتتتل  100:2011،الرضتتتا

التتتتي تعلنتتته الشتتتركات فتتتي كارتتتتل الشتتتقيقات ال)تتتبم مح)تتتوبا 

 (.2011:140،بالوحدة النقدية األمريكية  احمد ح)يل إلايتي

أو ا سةةعار  (The Realized Price) السةةعر المتحقةة  .2

يعني سعر البرميل النفطتي  :( (The Actual Priceالفعلية

معبرا  عنه بالوحدة النقدية محددة بمتا ينشتأ بفعتل الح)تميات او 

ال)تتماحات او الت)تتايالت التتتي تقتتدماا الشتتركة البا عتتة للتتنفط 

ال ام الى المشتري ولتلك يمكل القتول ان ال)تعر المتحقتف هتو 

يض ن)تبة ال)عر المعلتل مطروحتا منته الح)تميات وتعنتي ت فت

معينة مل ال)عر المعلل للبرميتل لترغيت  المشتتري او لتالفتي 

المشاكل الناتجة عل  بيعة بعض القيود والح)تميات (  محمتد 

 (.240:1910،ازهر

يعنتي كلفتة البرميتل  -:(  (The Tax priceسةعر الرةريبي  .0

النفطي الم)تت ر  زا تدا  المتدفوعات النقديتة وال ترا   التتي 

الكلفتتتة وي)تتتمى هتتتتا ال)تتتعر ب)تتتعر الكلفتتتة ت تتتا  التتتى تلتتتك 

ال ريبية ويعد متل األستعار الدا ليتة التتي يتتع بموجباتا اتفتاه 

بتتتيل الشتتتركة النفطيتتتة او بتتتيل فروعاتتتا اي انتتته متتتل الترتيتتت  

في كارتتل دولتي لتترو تحديتد  الدا لي بيل الشركات الدا لة

 (.141:2011، ال)عر ال ريبي للبرميل  احمد ح)يل إلايتي

وتكتتون هتتتث  -(:The Reference priceارة )سةةعر ا  ةة .4

األسعار عادة في م)توى وسط يقتم متا بتيل ال)تعريل األستعار 

،وقتد ظاتتر هتتا النتوع متل األستتعار المعلنتة واألستعار المتحققة

تمتد  في مدة ال)تينات إلى جان  ال)عر المعلل والمتحقف، إذ اع 

هتتتا ال)تتعر الحت)تتا، قيمتتة التتنفط المتبتتادل بتتيل بعتتض التتدول 

النفطيتة المنتجتة والشتركات النفطيتتة األجنبيتة الم)تتقلة ويكتتون 

ذلك عل  ريف عقتد اتفاقيتة المشتاركة او المقاولتة والتتي علتى 
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اساستتاا يتتتع احت)تتا، العوا تتد النفطيتتة بتتيل األ تترا  المتعاقتتدة 

بموج  هتا ال)عر ، وقد   ب ف  هتا ال)عر في كثير متل البلتدان 

وتعاملتتت باتتتا ال)تتعر هتتي  النفطيتتة المنتجتتة واول دولتتة  بقتتت

،  1965الجزا تتر عنتتدما عقتتدت اتتتـفاقية متتم فرن)تتا فتتي عتتام 

1961وكتلك فنزويال متم التـشركات النفطيتة األجنـبـيتـة عتام 
 

(، ويعنتتتي نفتتتط امشتتتارة  21:1911، نتتتوا  نتتتايف إستتتماعيل

متوستتط ستتلة متتل انتتواع التتنفط المتقاربتتة فتتي درجتتات كثافتتة 

الجترافتتي لتشتتكل مؤشتترا او متقاربتتة او متباعتتدة فتتي الموقتتم 

 إشتتارة لت)تتعير مجموعتتة متتل انتتواع نفتتط امشتتارة . نتتتكر مناتتا

 -:(.141:2011 ، احمد ح)يل إلايتي

 نفتط ، .اوبتك / FOB - التنتورة را  / ال فيتف العربي النفط -

  .الشمال بحر / برنت نفط- ت . U.S.A.تك)ا  غر،

انتتواع وهتتو احتتد  -(:Transfer of priceسةعر التحويةة  ) .5

اسعار النفط ال ام التى اوجدته الشركات االحتكارية وتعاملت 

به بيل فروع الشركة الواحدة ،ويمكل تعريفه بأنه ستعر انتقتال 

التتنفط ال تتام متتل نشتتا  إلتتى ق تتر او متتل ق)تتع إلتتى ق تتر ضتتمل 

(، فتي هتتث 140:2011 ،الشركة الواحدة  احمد ح)تيل إلايتتي

)تتابي ي راعتتى فتتي الحالتتة فانتته يتفتتف علتتى ستتعر لتتوري او ح

تقديرث محاولة جعل ال را   على ارباحاا النفطية في التدول 

الم)جلة فياا تكون بحد ادنى وبتحقيف هتتا التترو فتان ستعر 

التحويل قد يقل عتل األستعار الحقيقيتة والمعلنتة لتتا فتان التدول 

المنتجتتة لتتع تعتتتر  باتتتا ال)تتعر ورف تتت استتتعماله كأستتا  

لنقديتتتتة متتتتل التتتتنفط كامتتتتتاوة الحت)تتتتا، مكونتتتتات إيراداتاتتتتا ا

 (.226:1910،وال را    محمد ازهر

 -(:The spot prices السةعر الفةوري أو ا سةعار اةنيةة ) .6

ويعتتر  بأنتته ثمتتل البرميتتل النفطتتي ال تتام معبتترا  عنتته بوحتتدة 

نقدية واحدة في األستواه الحترة او الفوريتة او المفتوحتة للتنفط 

عد إن ا تتت ال)توه ال ام ،وبدا ال)عر الفوري يظار وينشط ب

الفوريتتة تمثتتل مؤشتترا  لحركتتة األستتواه واألستتعار فتتي العتتالع 

ومناا اسواه روتردام ،سوه جنوث ،وسوه سنتافورة ،وستوه 

جنتتتو، اوربتتتا،  وستتتوه شتتتمال اوربتتتا ،وتنت تتت  فتتتي ال)تتتوه 

الفوريتتة مجموعتتة متتل انتتواع التتنفط التتتي تشتتكل امشتتارة إلتتى 

ليل فتي ال)توه الفوريتة دولتاا او يتع ا تيارها مل قبتل المتعتام

(، ويعتر  120:2011،او ال)وه النفطي احمد ح)يل إلايتتي

 كتتتلك بأستتعار الصتتفقات الفوريتتة غيتتر المتعاقتتد علياتتا م)تتبقا 

والتي ينتاي مفعولاا بانتاا  عملية البيتم والشترا  وتكتون هتتث 

األستعار متتأثرة بأوضتاع العترو والطلت  ال)تا د فتي ال)توه 

والشتتترا (  نتتتوا  نتتتايف إستتتماعيل يتتتوم إجتتترا  عمليتتتة البيتتتم 

:20:1911.) 

القيمتة النقديتة  -(: The Nominal Priceالسةعر االسةمي ) -

 لبرميل النفط ال ام معبرا عناا بالوحدة النقدية األمريكية.

فاي القيمة الحقيقية لل)عر -:((Actual Priceسعر الحقيقي  -

االستتمي م صتتومة بمعتتدالت الت تت ع او متتا ي)تتمى بم فتتض 

و كميتتة ال)تتلم وال تتدمات التتتي يمكتتل ان نحصتتتل الت تت ع ،ا

 علياا مل ال ار  بال)عر االسمي للبرميل.

هتي -(: Barrel Price in Dollar  سعر البرمية  الةورقي -

الت)تتمية التتتي تطلتتف علتتى ستتعر البرميتتل فتتي الصتتفقات ا نيتتة 

وتقتر، كثيرا مل مفاوم سعر النفط ال ام في بورلات التنفط 

 .(06:2001، عبد ال)تار عبد الجبار

 Long-term Dealsأسةةةعار صةةةفقات ا وةةة  الطويةةة  -

Prices) ):-  تعني األسعار النفطية التتي يتتع بموجباتا التعاقتد

 االني  على اْن ي)لع النفط ال ام في مدة زمنية ا رى.

فيعنتتتي ستتتعر  -(:Net back priceالسةةةعر االروةةةاعي ) -

البرميتتل فتتي ضتتو  استتعار منتجاتتته و مكرراتتته التتتي ستتميت 

برميتتل اوبتتك  البرميتتل المركتت ( وهتتتا هتتو عبتتارة عتتل ستتعر 

 التد البرميل النفطي محددا  في ضو  اسعار منتجاته المكرر  

 .بل منصور العقيل(

ويمكتتل ان  : ؤثةةـرة فةةي سـعةةـر النـفةةـط الـخةةـامالــعـوامةةـ  الـمـ -

تصنف العوامل التي تتؤثر فتي استعار التنفط ال تام فتي ال)توه 

 -تي  :الدولية على النحو اال

العوامة  االقتاةاةية المةؤثرة فةي الطلةى  علةى الةنفط  :االولى -

 الخام

يعد الطلت  العتالمي علتى التنفط ال تام  لبتا  مشتتقا  متل الطلت       

علتتى المنتجتتات النفطيتتة المكتتررة. ان استتعار تلتتك المنتجتتات متتل 

شتتأناا ان تتتؤثر فتتي الطلتت  علياتتا وت تتا  التتى ال)تتعر كمتتيتتر 

االقتصتتادي ومتتيتترات ا تترى م)تتتقلة، اساستتي فتتي معتتدل النمتتو 

ويتميتتز الطلتت  علتتى التتنفط عمومتتا بأنتته غيتتر متترن فتتي المتتدى 

القصتير، وذلتتك ب)تتب  عتتدم تتتوافر مصتتادر الطاقتتة البديلتتة عمومتتا 

يتتتتأثر الطلتتت  العتتتالمي علتتتى التتتنفط بعتتتدة عوامتتتل مناتتتا النمتتتو 

االقتصادي والمرونة ال)عرية وكتلك  م)تتويات عترو مصتادر 

 (.112:2009، احمد جاسع جبار الياسري الطاقة  األ رى

 أوال: معدل النمو االقتااةي 

تعد التتيرات الحاللة فتي النتاتل القتومي الحقيقتي واحتدة متل      

اهع العوامل المتؤثرة فتي تبتدالت الطلت  علتى التنفط ال تام، وكمتا 

تشير النظرية االقتصادية يعد الطل   المؤثر الر ي)ي على ال)عر 

التأثير ت تلف ن)بته مل بلد الى ق ر على وفف درجتة ،اال ان ذلك 

التقتتدم االقتصتتادي والتقنتتي التتتي يتترتبط باستتتاال  التتنفط ال تتام 

باعتبتتارث  لبتتا  مشتتتقا  متتل الطلتت  علتتى المنتجتتات النفطتتي  عبتتد 

(، ففتي البلتدان التتي تكتون 14:2002،  ال)تار عبد الجبار موستى

دالة انتاجاا فان مرونة  كثافة را  المال اكبر مل كثافة العمل في

الطلتت  الد ليتته بالن)تتبة للتتنفط ال تتام  التتيتتر الحالتتل فتتي الطلتت  

على النفط ال ام ستب  التتيتر الحالتل فتي النتاتل القتومي( تكتون 
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اكبر مناا في البلدان التتي تكتون كثافتة را  المتال اقتل متل كثافتة 

 العمل في دالة انتاجاا ولو رمزنا الى را  المال 

 Kوللعمل )  L  ( فان ن)بة را  المال الى العمل هي:) 

L

K


 

فكلمتا زادت هتتتث الن)تبة كانتتت مرونتة الطلتت  الد ليتة علتتى التتنفط 

ال تتام كطلتت  مشتتتف متتل الطلتت  علتتى المنتجتتات النفطيتتة الالزمتتة 

 لتشتتتيل ا الت والمعتتدات اكبر عبتتد ال)تتتار عبتتد الجبتتار موستتى

،45:2002،)
 

التتير في استتاال  الطاقتة الناجمتة عتل وان معدل 

التتيتتر فتتي معتتدل النمتتو االقتصتتادي يطلتتف عليتته معامتتل الطاقتتة 

 Energy Coefficient او معامل استاال  الطاقتة والتتي هتو )

حصتيلة الن)تبة المئويتة للتتيتر فتتي استتاال  الطاقتة مق)توما  علتتى 

رات التتيتتر فتتي النتتاتل القتتومي اال ان هتتتا العامتتل يكتتون فتتي الفتتت

االولتتى للنمتتو االقتصتتادي متزايتتدا  متتتأثرا بزيتتادة التتد ل والنتتاتل 

القومي، وفي مراحل الحقة مل االشباع اي بلوغ مرحلة وم)توى 

عال مل التطور االقتصتادي واالجتمتاعي فيتن فض ذلتك المعامتل 

(، فقتتد رافتتف معتتدالت النمتتو 115:1911،  محمتتد احمتتد التتدوري

ت استاال  الطاقة في كثير متل االقتصادي المرتفعة ارتفاع معدال

األحيتتان ، ولكتتل ب)تتب  الصتتناعة النفطيتتة التتتي ي)تتودها عنصتتر 

الاليقتتيل ف تتال  عتتل كثيتتر متتل م)تتا ل التوقعتتات الم)تتتقبلية ، فتت ذا 

كانت توقعات المنتجيل تشير إلى ارتفاع معدالت استاال  الطاقتة 

فتت ن كلفتتة الم)تتت دم ستتتكون عاليتتة وستتيرتفم ستتعر التتنفط ال تتام
 

 النمتو معتدالت (، وتلعت 00:2006، متار محمتد ستلو احمتد ع

النفط،  على الطل  جان  على التأثير في ر ي)يا دورا االقتصادي

عتام   تالل معايشتته تتع متا وهتتا الطلت ، ستين فض فبان فاضتاا

% (عتام 0.0حينما ان فتض معتدل النمتو االقتصتادي متل   1991

الطلت   ادى ذلتك التى ان فتاو 1991% (عتام 0.9الى    1990

 1991(عتام  -%0.05الى    1990% (عام 1.1على النفط مل  

ب)تب  حتتر، ال لتتيل الثانيتتة التتي ادت التتى ان فتتاو الطلتت  علتتى 

التتتتى  1990( مليتتتتون برميتتتتل يوميتتتتا عتتتتام  65500التتتتنفط متتتتل  

،فقتتتد تميتتتز الطلتتت   1991( مليتتتون برميتتتل يوميتتتا عتتتام 65495 

  0.6تزايتد متل ( بال1995-1990العالمي على النفط  تالل متدة   

، امتتا فتتي العتتاميل  1995% (عتتام 2.04التتى   1990(عتتام -%

( دوالرا للبرميتتل  20.29فقتتد ارتفتتم ال)تتعر التتى   1991و 1996

، 1995دوالرا للبرميتتل عتتام  ( 16.16  بعتتد ان كتتان 1996عتتام 

 1995%( عتام 0.1وب)ب  االرتفتاع فتي النمتو االقتصتادي متل  

           طلتتتت  علتتتتى التتتتنفط متتتتل، وارتفتتتتم ال1996%( عتتتتام 4.2التتتتى  

،كمتتتا حتتتاف   1996% (عتتام 2.52التتتى   1995%( عتتام 2.04 

 1991و1996النمو االقتصادي على المعتدل نف)ته   تالل عتامي 

بينما ان فض الطل  على النفط  بن)بة قليلتة  تالل ال)تنتيل اعتالث
 

(،  وستتتتتتتتتتتتتل هتتتتتتتتتتتتتادي 61:62:2011،  كتتتتتتتتتتتتتوثر محمتتتتتتتتتتتتتد

 (.101:2001،فيحان

 العوام  االقتااةية المؤثرة في العرض  للنفط الخام:  : الةانية

يقصتتتد بتتتالعرو النفطتتتي الكميتتتات المعروضتتتة متتتل ال)تتتلعة      

النفطية مل األ را  العارضة العاملتة فتي ال)توه النفطيتة ب)تعر 

معتتيل فتتي متتدة معينتتة ، ويتتتع عرضتتاا  بمصتتدريل االول التتدول 

،  محمتود حميتد المنتجة للنفط التتي تنتمتي لمنظمتة األوبتك  عمتار

وا  ر متل التدول المنتجتة  تار  األوبتك  ويتتأثر (، 100:2006

العتترو العتتالمي متتل التتنفط بمجموعتتة متتل العوامتتل ،واهتتع هتتتث 

العوامتل: حجتتع االحتيتا ي النفطتتي المؤكتتد عالميتا  وحجتتع ال تتزيل 

النفطتتي االستتتراتيجي والكلتتف الحديتتة لالستتت را  وغيرهتتا متتل 

 العوامل.

 حجم االحتياطي النفطي  : أوال

والمقصتود باالحتيتتا ي النفطتتي بشتتكل عتام  كميتتة الثتتروة النفطيتتة 

الكامنتتة تحتتت االرو والمكتشتتفة علميتتا والمقتتدرة كمياتاتتا علتتى 

ضو  المعلومات المتوفرة مل عملية البحت في المنطقتة المعلومتة 

موضوعة االستتالل او البحتت متم إمكانيتة استت را  تلتك الثتروة 

هيتام  في با ل األرو بوسا ل ومعدات امنتا  المتوافرة الكامنة 

(، ويكتتتون االحتيتتتا ي النفطتتتي علتتتى 5:2012،   زعتتتل ناشتتتور

 انواع هي :

األمريكتتي  البتتترول معاتتد تعريتتف بح)تت  االحتيةةاطي المؤ:ةةد:

 API) ال تام التنفط هو كميتات المثبتت النفطتي االحتيتا ي فتان 

 واض  بشكل المتوافرة والجيولوجيةالاندسية  البيانات تشير التي

متم  الحقتل متل م)تتقبال   استت راجاا إمكانيتة إلتى الشتك يقبتل ال

 الحالية( . واالقتصادية التكنولوجية الظرو  استمرار افتراو

 النفطةي االستخالص لتطبي  تقنيات نتيجة المرافة االحتياطيات

متل األولتي  امنتتا  إلتى إضتافية است را  كمياتهي  و : المدعم

الطبيعيتة  الطاقتة دعع  ريف عل النفط مل المكامل الطبيعية وذلك

فتتي المكمتتل او استتتبدالاا وتت تتمل هتتتث الطتتره  ريقتتة االضتتافة 

بالمتتا  واي وستتا ل ا تترى تتتدعع عمليتتات االنتتتا  الطبيعتتي متتل 

 (.106:2000، المكمل  عبد ال)تار عبد الجبار موسى

هتي كميتات التنفط الممكتل الحصتول -: االحتياطي المروح وووةه

علياا مل المكامل النفطية المجتاورة للمكتامل التتي تتع تطويرهتا و 

التأكد مل احتيا اا الثابت ستوا  تلتك التتي يمكتل الحصتول علياتا 

مل االمتداد األفقي ام العمودي للطبقات المنتجة للتنفط او الكميتات 

ال  الثانويتة التي يمكل است اللاا ب)ب  تطبيف م)تا ل االستت 

او الكميتات التتي يمكتل الحصتول علياتتا متل الطبقتات التتي لتع يتتتع 

تطويرهتتا امنتتتاجي بعتتد ،والتتتي توجتتد دال تتل علتتى احتوا اتتا للتتنفط 
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 تقتتتتتتتتتويع التتتتتتتتتنفط العراقتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتى الموقتتتتتتتتتم االلكترونتتتتتتتتتي 

،www.ar.wiki.openoil.net.) 

 التي تعر  بأناا موجودة االحتيا يات هي المحتملة االحتياطيات

ويمكتتتتل استتتتت راجاا فتتتتي ا تتتتار ال)تتتتوه الحاليتتتتة والظتتتترو  

التكنولوجية ،إذ اّنَّ الشركة اقل تأكدا في قتدرتاا علتى استت راجاا 

بعكتتس االحتيتتا ي المؤكتتد  (50%) والتتتي تصتتل ن)تتبتاا التتى  

٪(،حيتت ان متل استبا، الفتره تكمتل 90والتي تصل ن)تبة التى  

راجية مل ا بتار في ان االحتيا  يكون  ار  نطاه القدرة االست 

مما يتطلت  الحاجتة الستتثمارات جديتدة او انته البتد متل الموجودة 

الترا ي  الم تلفة لإلنتا  والنقل مل البلد الم يف  عبد ال)تتار 

 (.11:2001، عبد الجبار موسى

ويعتتد حجتتع االحتيتتا ي النفطتتي واحتتدا  متتل العوامتتل المتتؤثرة فتتي 

امقليمتتي فتتان الكميتتة استتعار التتنفط ال تتام الدوليتتة، فعلتتى الصتتعيد 

 S =  f(P الم)ت رجة هي دالة لحجع االحتيا ي النفطي المثبت}

, R حيت ان سياسة است را  النفط ال تام فتي كتل دولتة يتتأثر } )

بحجتتع االحتيتتا ي النفطتتي القابتتل لالستتت را   تتالل متتدة زمنيتتة
 ،

والمقصود هنا باالحتيا ي النفطي القابل لالست را  هتو ان ستعر 

ام فتتي ال)تتوه يتطتتي تكتتاليف استتت راجه إذ انَّ هنتتا  التتنفط ال تت

احتيا يتتات نفطيتتة غيتتر اقتصتتادية ال تتتد ل ضتتمل االحتيا يتتات 

النفطية  الل فترة زمنية معينتة فتي ظتل ستعر معتيل، وبتتلك فتان 

امنتا   االست را ( يصب  دالة لكل مل حجع االحتيتا ي النفطتي 

التتيتترات فتتي  المثبتتت وال)تتعر ،وهكتتتا فعلتتى الصتتعيد التتدولي فتتان

حجتتتع االحتيتتتا ي النفطتتتي التتتدولي المثبتتتت تتتتؤثر فتتتي التتيتتترات 

الحاللة على لعيد العرو الكلي للنفط ال ام في ال)وه الدولية 

وهتا يؤثر بدورث في سعر النفط ال ام فتي ال)توه الدوليتة. بمعنتى 

 حجتع تتيتر واحتدا  اتجتاث م)تارا   تأ تت ال التنفط ال تام استعار انَّ 

 فان االحتيا ي حجع حول تتيرت التوقعات كلما اوإنم االحتيا ي

االحتيتا ي  متم حجتع تتيترا عك)تيا  تتتيتر سو  ال)عر م)ارات 

 .)111:2005، اوابك– منظمة الدول المصدرة للبترول 

العوامةة  ريةةر االقتاةةاةية المةةؤثرة فةةي حجةةم العةةرض :  الةالةةةة

 والطلى على النفط الخام.

 السياسة الدولية والظروف الطارئة وا زمات  - أ

تتميز سياسة البلدان الصناعية المتقدمة ومنت امد بعيتد بتعظتيع      

مصالحاا االقتصادية ، وبما ان النفط ال ام له اهمية كبيترة لألمتل 

القومي الع)كري واالقتصادي لتلك البلدان وكونه ار   البتدا ل 

المتاحتتة فتتي الوقتتت الحاضتتر كمتتا يشتتكل مصتتدرا  ر ي)تتيا  للطاقتتة 

لصناعية والع)كرية ف ن هتث البلدان ت)تعى الالزمة لتشتيل ا لة ا

إلتتى تعظتتيع منافعاتتا متتل  تتالل ال تتتو  ال)ياستتية علتتى البلتتدان 

المنتجة للتنفط ال تام ومتل  تالل التحتالف متم عتدد مناتا والتلتوي  

بالمقا عتتة الع)تتكرية واالقتصتتادية لعتتدد ق تتر وتبنتتي ستتتراتيجيات 

طلت  تاد  إلى زيتادة عترو التنفط ال تام وتحقيتف فتا ض عتل ال

على النفط ال ام مبقا  اسعار النفط ال تام بم)تتويات متدنيتة، كمتا 

تلع  األزمات والظرو  الطار ة دورا  كبيترا  فتي إحتداث تقلبتات 

حتتادة فتتي استتواه التتنفط ال تتام ،و التتة الحتترو، واالضتتطرابات 

ال)ياسية في جان  عرو النفط ال ام ومل ثتع علتى استعار التنفط 

ظاتترت الصتتدمة النفطيتتة  1910بر ال تتام ، فنتيجتتة لحتتر، اكتتتو

( والتي حولت سوه النفط ال ام إلى First Oil Shockاألولى   

سوه با عيل هتا متل جانت  وظاتور الصتدمة النفطيتة الثانيتة عتام 

 الل الثورة اميرانية عنتدما ارتفتم ستعر التنفط ال تام إلتى  1919

( دوالر للنفط العربي ال فيف متل جانت  ق تر ، امتا فتي عتام 04 

فقد ظارت الصدمة العك)ية وان ف ت اسعار النفط ال ام  1910

وفقتتتدت دول  اوبتتتك( ستتتيطرتاا علتتتى تحديتتتد األستتتعار ، بعتتتد ان 

(.ويالحتتت  ان 1916-1910استتتتمرت نحتتتو عقتتتديل متتتل التتتزمل  

الدول الصناعية قد استطاعت تحويل الزيادة فتي فتاتورة وارداتاتا 

امتا التدول الناميتة  النفطية مل  الل رفم اسعار ال)لم الصناعية ،

غيتتر النفطيتتة كتتان علياتتا ان ت)تتتتني عتتل وارداتاتتا األ تترى غيتتر 

ال تترورية لتمويتتتل واردات الطاقتتتة التتتي انعكتتتس علتتتى ارتفتتتاع 

معتتتدالت الت تتت ع وتبتتتا ؤ معتتتدالت النمتتتو االقتصتتتادي  حميتتتد 

 وستتتتام ح)تتتتيل علتتتتي ح)تتتتيل التتتتدليمي (، 02:2001، الجميلتتتتي

،01:2001،)
 

قتد ستببت  1910لتى عتام كما ان حر، ال لتيل األو

قلقتتا دوليتتا فتتي ال)تتوه النفطيتتة ادى إلتتى ارتفتتاع حتتاد فتتي األستتعار  

إبتتان حتتر، ال لتتيل الثانيتتة إذ اثتتارت قلتتف  1990وكتتتلك فتتي عتتام 

األوسا  الدولية على م)تتقبل االمتدادات النفطيتة الدوليتة متل هتتث 

 المنطقة الحيوية التي تمتلك اكبر احتيا يات النفط في العالع كادت

عبتد ال)تتار عبتتد ان ت)تب  ارتفاعتا  حتادا  فتي استعار التنفط ال تام  

 .(52:2001، الجبار موسى

لقتد زاد االهتمتام بموضتوع البيئتة  سياسات الحد م) التلةو  : . ،

وبشكل واض  وواسم  الل النصف الثاني مل عقد الثمانينات 

( Heat Emissionو صولا  ظتاهرة االحتبتا  الحتراري  

(  Fossil Fuelsودور النفط كأحد انواع الوقود األحفتوري   

التي يشمل اضافة إلى النفط كل مل الفحع والتاز الطبيعي فتي 

التأثير علتى ارتفتاع درجتة حترارة الكترة األرضتية متل  تالل 

انبعتتاث غتتاز ثتتاني اوك)تتيد الكتتاربون التتتي ي)تتاهع فتتي التتيتتر 

متتل وجتتود  ( ، وعلتتى التترغع Climate Changeالمنتتا ي  

حالة عدم التيقل في كون انبعتاث غتاز ثتاني اوك)تيد الكتاربون 

فقد دار النقاش حول هتث الظاهرة في  وهو سب  هتث الظاهرة،

متتؤتمرات البيئتتة العالميتتة ومتتؤتمرات االرو ، وبتتالرغع متتل 

اال تالفتتات التتتي حصتتلت بتتيل التتدول  تتالل المفاوضتتات فتتي 

لويتتات وفيمتتا يتعلتتف ( فيمتتا يتعلتتف باألو1992-1990األعتتوام  

بعالقة البيئة بالطاقة وكيفيتة التصتدي لظتاهرة التتيتر المنتا ي 

فتتي متتؤتمر ريتتو دي جتتانيرو فتتي  1992فقتتد تتتع االتفتتاه عتتام 

البرازيل علتى حتت التدول الصتناعية علتى ات تاذ سياستة للحتد 
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متتل انبعتتاث غتتازات االحتبتتا  الحتتراري متتل  تتالل فتترو 

الكاا إلتى انبعتاث غتاز ضريبة على المنتجات التي يؤدي استا

ثتتتاني اوك)تتتتيد الكتتتاربون باعتبتتتتارث اهتتتع غتتتتازات االحتبتتتتا  

 Polluterالحراري واستنادا  إلتى مبتدا   متل يلتوث يتدفم (   

Pays Principle  ( وهتتو مبتتدا ي حمتتل م)تتب  التلتتوث تكاليفتته

 Carbonوعرفتتتتتت هتتتتتتث ال تتتتتريبة ب تتتتتريبة الكتتتتتاربون   

Taxation تثبيتتت انبعاثتتات  ( إذ قتتررت المفوضتتية األوربيتتة

غتتاز ثتتاني اوك)تتيد الكتتاربون فتتي دول االتحتتاد األوربتتي عنتتد 

م)توياتاا كما اناا واللت بفرو ضتريبة الكتاربون تتدريجيا  

كمتتا ت تتاعفت ال تترا   علتتى   ( دوالر للبرميتتل،10بمعتتدل  

( إذ 1991-1915النفط في دول االتحاد األوربي  الل المدة  

يمة المشتقات الر ي)ية التثالث %(مل ق60تبلو حاليا  ما يعادل 

 البنتتتتزيل ، وقتتتتود التتتتديزل وزيتتتتت التدفئتتتتة( بالمقارنتتتتة متتتتم 

وان هتد  هتتث ال ترا    1915%( مل قيمتاا عام 01ن)بة 

هو زيادة اسعار البيم للم)تالك الناا ي وبالتتالي تحتد متل نمتو 

الطلتت  علتتى التتنفط ال تتام كمتتا تتتؤدي إلتتى ترشتتيد االستتتاال  

ة علتى البيئتة علتى المتدى القريت . وهتتا واللجو  إلى المحافظ

مل شأنه إبطا  معدالت النمو االقتصادي وهو سب   )تا ر ال 

%( متتل النتتاتل المحلتتي امجمتتالي علتتى م)تتتوى 20تتجتتاوز  

ومتتتل قثتتتار ال تتتريبة  العتتتالع علتتتى متتتدى ما تتتة عتتتام م تتتت،

امضافية تقلي  است دام الطاقة ، وهو ينعكس على االقتصاد 

كماشتتية تفتتوه ذلتتك بكثيتتر ، كمتتا ان ارتفتتاع العتتالمي باثتتار ان

استتعار المنتجتتات النفطيتتة ستتيدفم إلتتى زيتتادة البحتتت والتطتتوير 

 (.191:2000 ،ح)يل عبدهللاعل بدا ل جديدة  

 االطار العملي

 اثر تقلبات أسعار النفط العالمية على االقتااة العراقي

 نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المح اوال : 

 النفط في االقتااة العراقيأهمية  .0

يعتمد االقتصاد العراقتي علتى اميترادات انفطيتة اعتمتادا شتبه      

كلتتتي حيتتتت ان إيتتترادات التتتنفط تشتتتكل العمتتتود الفقتتتري لالقتصتتتاد 

العراقي و المصدر الماع فتي الحصتول علتى اميترادات و العملتة 

% متل 90الصعبة، حيت ت)اهع اميرادات النفطية بن)تبة تتجتاوز 

الناتل المحلي امجمالي. اذا ان االعتماد الشبه كلتي علتى التنفط لته 

انعكاسات سلبية على نمو االقتصاد العراقتي. و يتناست  االقتصتاد 

العراقي مم اسعار التنفط فتي ال)توه العتالمي للتنفط تناستبا  رديتا 

حيت يزدهر االقتصاد العراقي بارتفاع اسعار النفط و زيادة انتا  

ل ام و يتراجتم االقتصتاد العراقتي بتان فض استعار العراه للنفط ا

النفط العتالمي ممتا ي)تب  عتدم استتقرار االقتصتاد فتي البلتد نتيجتة 

التقلبات ال)عرية الم)تتمرة فتي ستوه التنفط العالمي ح)تل لطيتف 

(2001، كتاظع الزبيتدي
 .

و للتنفط العراقتتي مميتزات كثيترة ت تلتتف 

يتتزات تجعتتل كلتتف عتتل اكثتتر البلتتدان المصتتدرة للتتنفط و هتتتث الممم

االست را  من ف ة، و مل هتث المميزات قتر، التنفط متل ستط  

األرو و وجودث في المنا ف الياب)تة وقلتة الم تا رة فتي عمليتة 

ااالستكشتتا   البحتتت و التنقيتت ( متتل قبتتل الشتتركات الم)تتتثمرة . 

نتيجتتتتة للحتتتترو، التتتتتي واجاتتتتت العتتتتراه و االزمتتتتات ال)ياستتتتية 

نتى التحتيتة و نتدثار االالت و المعتدات المتعاقبة ادت الى تدمير الب

و انفاو األستعار كلاتا عوامتل ادت التى ان فتاو النتاتل المحلتي 

متتل التتنفط  ال تتام للعتتراه
 

(. 209:2012،  متتاي  شتتبي  الشتتمري

واجات االقتصاد العراقي الكثير متل التحتديات و الصتعوبات متل 

جان  اهماا ال رو  ال)ياسية و انعدام االستراتيجة النفطية الى 

ال تو ات االمريكية و العقوبات التي فرضت على العراه التي 

فرضت على العراه لمدة ثالثة عشر عاما و عوامل ا رى عديدة 

( .ان تتتدهور اميتترادات النفطيتتة 11:2012، يحيتتى حمتتود ح)تتل

نتيجة انفاو األسعار يفرو على البلدان المصدرة للتنفط و التتي 

دات النفطية اللجو  التى وستا ل تتعتمد بصورة اساسية على اميرا

بديلة للحصول على اميترادات للحتد متل تتاثير التقلبتات الم)تتمرة 

في اسعار النفط في ال)وه العتالمي للتنفط. حيتت ان هنالتك العديتد  

متل الوستتا ل البديلتتة التتتي تعتمتتدها تلتك البلتتدان للحتتد متتل االعتمتتاد 

اعة و الكلتتتي علتتتى اميتتترادات النفطيتتتة مناتتتا الزراعتتتة و الصتتتن

ال تتريبة. كتتتلك  تلجتتا بعتتض البلتتدان التتى زيتتادة امنتتتا  المحلتتي 

للتتنفط متتل  تتالل استكشتتا  حقتتول نفطيتتة جديتتدة للحتتد متتل العجتتز 

التتتي يحصتتل فتتي الموازنتتة عنتتد ان فتتاو استتعار التتنفط العالميتتة
 

(. وترتتتتت  علتتتتى الحتتتتر، 2:2016،   حيتتتتدر ح)تتتتيل قل  عمتتتتة

( 1991ي ستتتنة  العراقيتتتة الكويتيتتتة  حتتتر، ال لتتتيل الثانيتتتة( فتتت

استادا  المنشات النفطيتة األستت راجية والتحويليتة ستوا  اكانتت 

منشتتتات امنتتتتا  وال تتتزن والنقتتتل ام منشتتتات التصتتتفية والتصتتتنيم 

للتاز، فتوقفت عمليتات التصتدير عبتر المتوانف كافتة علتى ال لتيل 

العربتتتي والبحتتتر األبتتتيض المتوستتتط والبحتتتر األحمتتتر. إ نَّ توقتتتف 

  نتيجة للعقوبتات االقتصتادية التتي فرضتاا الصادرات النفطية جا

مجلس األمل الدولي على العراه التتي ادت إلتى إن فتاو امنتتا  

نتيجتتة للمقا عتتتة الدوليتتتة املزاميتتتة التتتي فرضتتتاا مجلتتتس األمتتتل 

( إلتتتى جانتتت  توقتتتف 1990التتتدولي علتتتى العتتتراه فتتتي ا، ستتتنة  

عمليتتات االستتتثمار فتتي الصتتناعة النفطيتتة األمتتر التتتي ادى إلتتى 

نتتتدثار منشتتتات ومعتتتدات هتتتتث الصتتتناعة وعتتتدم مواكبتاتتتا للتقتتتدم ا

التكنولوجي
 

هتث األحداث ادت إلى تدني اميرادات النفطية كنتيجتة 

الن فتتاو الصتتادرات وتتتدني األستتعار، إلتتى جانتت  زيتتادة األنفتتاه 

الع)كري مل قبل الحكومة ال)ابقة مما عرو االقتصتاد العراقتي 

نَّ التتدهور الحالتل فتي القطتاع إلى تراكع الديون الكثيترة عليته. إ  

النفطتتتي يرجتتتم إلتتتى جانتتت  عتتتدم االستتتتقرار األمنتتتي إلتتتى تقتتتادم 

التكنولوجيتتا الم)تتت دمة فتتي جميتتم مراحتتل امنتتتا  النفطتتي وعتتدم 

التحتتتديت واستتتت دام األنظمتتتة األكثتتتر فاعليتتتة فتتتي إدارة امنتتتتا  

(. وفتتي 009:2001، واالحتيتتا ي  التقريتتر ال)تتتراتيجي العراقتتي

% متتل المجمتتوع 45.1ستتاهع القطتتاع النفطتتي بن)تتبة  2001ستتنه 

الكلي للنتاتل المحلتي و يرجتم الف تل فتي هتتا التى ارتفتاع استعار 
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دوالر للبرميتتتتل الواحتتتتد اال ان هتتتتتا  99.61التتتتنفط التتتتتي بلتتتتتت 

االرتفاع لع يدم  ويال ب)ب  االزمة المالية العالمي التتي ادت التى 

فتض ستعر التنفط حيتت ان  2009ان فاو استعار التنفط فتي ستنة 

دوالر للبرميتتل الواحتتد و علتتى التتراغع متتل  61.95فتتي ذلتتك العتتام 

التى  2001مليتون برميتل فتي اليتوم ل)تنة  2.21زيادة امنتا  مل 

اال ان ن)تبة م)تاهمة  2009مليون برميل في اليوم  ل)نة  2.046

% 40.6القطاع النفطي في الناتل المحلي امجمالي ان ف ت الى 

ارتفعتتت استتعار التتنفط ب))تت  االلتتتزام التتتي  2010. و فتتي ستتنة 

قدمتتته اع تتتا  منظمتتتة التتتدول المصتتتدر للتتتنفط  اوبتتتك( و كتتتتلك 

ان فاو قيمة التدوالر األمريكتي مقابتل اليتورو كلاتا عوامتل ادت 

الى ارتفاع اسعار النفط في ال)وه العالمي في ذلك العام
 
. 

دوالر  94.11ارتفتتتتم ستتتتعر التتتتنفط ليصتتتتل  2011و فتتتتي ال)تتتتنة 

و كتتلك  2010الواحد مم بقا  كمية امنتا  كمتا فتي عتام  للبرميل

. و فتي ال)تنوات  2010ن)بة الم)اهمة بقيت على ما هو في عتام 

( كانتتت ن)تتبة الم)تتاهمة فتتي اجمتتالي النتتاتل 2012,2010,2014 

( %  امتتا اجمتتالي النتتاتل 40.6التتى  41.0المحلتتي تتتتراوح بتتيل  

مليون برميتل  0.11النفطي فقد حصلت به قفزة نوعية ليصل الى 

نتيجتة الستعار التنفط المشتجعة و كتتلك متن   2014يوميا في سنة 

االعديتتتد متتتل الشتتتركات العالميتتتة النفطيتتتة الكبتتترى عقتتتود ال دمتتتة 

حقتتل نفطتتي حيتتت اعلنتتت وزارة التتنفط العراقتتي فتتي  12لتطتتوير 

ان اجمتتالي النتتاتل التتنفط يقتتد ت طتتى عتبتتت  2010شتتار ا، للعتتام 

 مليتون برميتل يوميتتا 2.91
 

فقتد شتتادت استعار التتنفط  2015. امتا 

 التقريتر  دوالر للبرميتل الواحتد 41.66ان فاو كبير لتصل الى 

(،  ب)تتب  ان فتتاو الطلتتت  024:2014، االستتتراتيجي العراقتتي

العالمي و ترشيد االستاال  للنفط و االعتماد على مصادر الطاقتة 

 البديلتتة و هتتت االن فتتاو المفتتاجف لألستتعار التتنفط ستتب  تتتدهورا

 ( .1كبيرا في االقتصاد العراقي وكما هو موض  في الجدول  
 

 (2018-2008ن)بة م)اهمة القطاع النفطي في الناتل المحلي امجمالي في االقتصاد العراقي للمدة   (1الجدول  

 

 ال)نوات

 مليتون  انتا  التنفط

 برميل/ يوم(

 1) 

لادرات النفط 

ال تتتتتام  التتتتتف 

 برميل / يوم(

 2) 

استتعار برميتتل التتنفط 

 دوالر للبرميتتتتتتتتتتتتتل 

 الواحد(

 0) 

معتتدل التتيتتتر ال)تتتنوي 

 ألسعار النفط%

 4) 

القطتتتتتاع  ن)تتتتتبة م)تتتتتاهمة

النفطتتي فتتي النتتاتل المحلتتي 

 امجمالي %

 5) 

2001 2.2105 1155 99.67 37.77992812 45.1 

2009 2.0460 1959 61.95 -37.84488813 40.6 

2010 2.0590 1960 79.48 28.29701372 41.1 

2011 2.0590 2221 94.88 19.37594363 42.6 

2012 2.9420 2502 94.05 -0.874789207 40.6 

2010 2.9100 2442 97.98 4.178628389 41.0 

2014 0.1100 2511 93.17 -4.909165136 40.6 

2015 0.4120 0109 48.66 -47.77288827 59.90 

2016 4.1640 0010 39.53 -18.76284422 36.7 

2011 4.4469 0024 51.87 31.21679736 39.5 

2011 4.4510 0549 68.40 31.86813186 01.1 

 

 الجدول اعتمادا  على:

العربيتتة المصتتدرة العمتتوديل األول والثتتاني: منظمتتة األقطتتار  .1

 للبترول اوابك، قاعدة بيانات بنك المعلومات، سنوات م تلفة.

 Organization of the Petroleum العمتتود الثالتتت .2

Exporting, countries, various years. 

العمتتود الرابتتم تتتع استتت راجه متتل قبتتل الباحتتت وفقتتا  للصتتيتة  .0

 االتية:
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معتتتتتتتتتتتتتتدل التتيتتتتتتتتتتتتتتر ال)تتتتتتتتتتتتتتنوي ألستتتتتتتتتتتتتتعار التتتتتتتتتتتتتتنفط   

 *100 

 الطاقة التاديرية للنفط الخام العراقي .2

يمتاز هيكتل لتادرات العتراه بتالتركيز ال)تلعي لكونته يعتمتد      

على القطاع الريعي   النفطي( في تكويل هتتا الايكتل حيتت بلتتت 

ن)بة م)تاهمة الصتادرات النفطيتة التى لتادرات الكليتة اكثتر متل 

احاديتتتة االقتصتتتاد (، هتتتو يعتتتزز 2-4%( انظتتتر التتتى جتتتدول 91 

العراقي ، وهو عكس لادرات الدول اال رى غيتر النفطيتة التتي 

و الزراعتتتتتي  جيتتتتتة  الصتتتتتناعي،تعتمتتتتتد علتتتتتى القطاعتتتتتات االنتا

 في تكويل هيكل لادراتاا. (،وال دمي

لقيمتة لتادرات التنفط   2001حيت كان المعدل اليومي للعام      

الكليتتة كانتتت  مليتتون دوالر يوميتتا  امتتا قيمتتة الصتتادرات  60.461

مليون دوالر يوميتا  حيتت شتكلت ن)تبة لتادرات التنفط  63,726

 2009%  مل اجمالي الصادرات الكلية . اما العام  99.58ن)بة  

اما قيمتة الصتادرات الكليتة كانتت  39,307كانت قيمة الصادرات 

متل اجمتالي  99.69حيت شتكلت ن)تبة لتادرات التنفط  39,430

كانتتت قيمتتة لتتادرات التتنفط  2010الصتتادرات الكليتتة . امتتا العتتام 

مليتتون دوالر يوميتتا  امتتا قيمتتة الصتتادرات الكليتتة كانتتت   51,589

مليون دوالر يوميتا  حيتت شتكلت ن)تبة لتادرات التنفط  52,483

 2011%  مل اجمالي الصادرات الكلية. امتا العتام  98.30ن)بة  

مليون دوالر يوميا  امتا قيمتة  83,006 كانت قيمة لادرات النفط

مليتتتون دوالر يوميتتتا  حيتتتت  83,226الصتتتادرات الكليتتتة كانتتتت  

%  متتتل اجمتتتالي  99.74شتتتكلت ن)تتتبة لتتتادرات التتتنفط ن)تتتبة  

كانتتت قيمتتة لتتادرات التتنفط  2012الصتتادرات الكليتتة. امتتا العتتام 

مليتتون دوالر يوميتتا  امتتا قيمتتة الصتتادرات الكليتتة كانتتت   94,103

ليون دوالر يوميتا  حيتت شتكلت ن)تبة لتادرات التنفط م 94,392

 2010%  مل اجمالي الصتادرات الكليتة. امتا العتام 99.69ن)بة  

مليون دوالر يوميا  امتا قيمتة  89,402كانت قيمة لادرات النفط 

مليتتتون دوالر يوميتتتا  حيتتتت  89,742الصتتتادرات الكليتتتة كانتتتت  

ي %  متتتل اجمتتتال99.62شتتتكلت ن)تتتبة لتتتادرات التتتنفط ن)تتتبة  

كانتتت قيمتتة لتتادرات التتنفط  2014الصتتادرات الكليتتة. امتتا العتتام 

مليتتون دوالر يوميتتا  امتتا قيمتتة الصتتادرات الكليتتة كانتتت   83,561

مليون دوالر يوميتا  حيتت شتكلت ن)تبة لتادرات التنفط  83,981

 2015%  مل اجمالي الصادرات الكلية. . اما العام 99.50ن)بة  

ليون دوالر يوميا  امتا قيمتة م 54,394كانت قيمة لادرات النفط 

مليتتتون دوالر يوميتتتا  حيتتتت  54,667الصتتتادرات الكليتتتة كانتتتت  

%  متتتل اجمتتتالي 99.50شتتتكلت ن)تتتبة لتتتادرات التتتنفط ن)تتتبة  

الصادرات الكلية. و مل اعالث نالح  ان االقتصاد العراقي يعتمتد 

اعتمتتادا شتتبه كليتتا علتتى لتتادرات التتنفط  ال تتام حيتتت كانتتت ن)تتبة 

% للفتترة 99.0ة مل الواردات الكلية مقاربة التى الواردات النفطي

المحتدد ضتمل الدراستتة و هتتا يشتتكل عامتل ستتلبي علتى االقتصتتاد 

العراقتتي حيتتت يبقتتى االقتصتتاد مرتبطتتا بتقلبتتات استتعار التتنفط فتتي 

 ال)وه العالمي.
 

 (  مليون دوالر(2011-2001( لادرات العراه النفطية والكلية للمدة  2جدول  

قيمتتتتتتتة الصتتتتتتتادرات  ال)نوات

التتتتنفط ال تتتتام ستتتتنويا 

 1) 

 قيمة الصادرات الكلية

 2) 

 2:1ن)بة 

 3) 

معتتتدل اليتتتومي للصتتتادرات 

 النفطية  م.،/ي(

 5) 

2001 63,461 63,726 99.58 1.855 

2009 39,307 39,430 99.69 1.906 

2010 51,589 52,483 98.30 1.890 

2011 83,006 83,226 99.74 2.200 

2012 94,103 94,392 99.69 2.425 

2010 89,402 89,742 99.62 2.402 

2014 83,561 83,981 99.50 2.525 

2015 54,394 54,667 99.50 3.019 

2016 57.782 51.920 99.15 3.370 
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2017 71.890 12.100 99.10 3.324 

2018 93.342 94.512 91.69 3.549 

 ال)نوي ل)نوات م تلفة  امحصا ية المجموعة ،لإلحصا ،الجااز المركزي  وزارث الت طيط والتعاون االنما ي المادر:       

 :في العراقاسعار النفط وا يراةات النفطية ثانيا : 

يعتمتتد االقتصتتاد العراقتتي علتتى التتنفط اعتمتتادا كليتتا و كمتتا هتتو      

معرو  فاو اقتصاد ريعي اال ان القطاع النفطي عانى العديد متل 

المشاكل في ال)نوات العشرة األ يرة نتيجة لالهمال التتي حصتل 

في االونه األ يرة ب)ب  سو  األوضاع األمنية التي متر باتا البلتد 

ت الى عزو  الشركات األجنبية مل االستتثمار فتي هتتا و التي اد

القطاع الحيوي و الماع في االقتصاد العراقتي و امقليمتي . و بعتد 

االستقرار األمني التي شادته العراه لجف العراه الى العديتد متل 

ال يتتارات لتتترو تطتتوير هتتتا القطتتاع حيتتت عتترو العديتتد متتل 

ت التتترا ي  . متتا الحقتتول النفطيتتة التتى االستتتثمار  تتالل جتتوال

حقتتل نفطتتي تتتع استتتثمارها لتتترو التطتتوير و بعتتض  12يقتتار، 

الحقتتول لتتترو االكتشتتا  . حيتتت ان ارتفتتاع استتعار التتنفط شتتجم 

العراه الى المحاول للجو  التى جتوالت التترا ي  لزيتادة النتاتل 

النفطي .
  

حيتت  )تر العتراه العديتد متل  2014بعد حزيران مل العام       

النفطية ب)ب  هجوم داعت  امرهتابي ممتا ادى التى ستو  الحقول 

األوضاع األمنية و ستيطرت الجماعتات امرهتابي علتى اكثتر متل 

ثتتالث محافظتتات متتل العتتراه االمتتر التتتي ادى التتى زيتتادة النفقتتات 

الع)كرية و ان فاو الناتل المحلي مل النفط ال ام. و نتيجة لتتلك 

كومة التى الجتو  التى حصل عجز كبير في الموازنة مما اجبر الح

االقتتتراو ال تتارجي و اتبتتاع سياستتة التقشتتف و تقليتتل الرواتتت  و 

زيتتادة التوضتتيف فتتي المؤس)تتات الع)تتكرية . و بعتتد اتفتتاه التتدول 

األع ا  لمنظمة الدول المصتدرة للتنفط  اوبتك ( و بعتض التدول 

 ار  المنظمتة علتى  فتض الصتادرات متل التنفط ال تام و كتتلك 

لمي في بعتض التدول الم)تتوردة مثتل الانتد و تعافي االقتصاد العا

الصتتتيل تتتتدى التتتى زيتتتادة استتتعار التتتنفط العتتتالمي
 
احمتتتد جاستتتع  

(. وستتتنتناول فتتتي هتتتتا المبحتتتت تحليتتتل تقلبتتتات 95:2014،محمتتتد

استتعار التتنفط ال تتام وانعكاستتاا علتتى حجتتع االيتترادات النفطيتتة فتتي 

 (.2011-2001العراه للمدة 

 حجم االيراةات النفطية:تقلبات اسعار النفط وأثرها على  -1

عل سابقاتاا حيتت  2001ارتفعت اسعار النفط ال ام في العام      

( حيتت ستجلت االيترادات النفطيتة  55.65 ولل سعر النفط الى 

( والتتتي ستتو  31778.4ارتفاعتتات م)تتتمرة حتتتى ولتتلت التتى  

انعكس وبشكل واض  على االيرادات العامة ،  وي)تثنى متل ذلتك 

( 59.44شتتتاد ان فاضتتتا فتتتي استتتعار التتتنفط  التتتتي  2009عتتتام 

( مليتتتون دوالر، 42462.1فان ف تتتت االيتتترادات النفطيتتتة التتتى  

ب)تتب  االزمتتة الماليتتة العالميتتة التتتي ضتتربت االقتصتتاد العتتالمي 

والتتتي ادت التتى ان فتتاو فتتي استتعار التتنفط العالميتتة ، وفتتي عتتام 

( دوالر 77.45عادت اسعار التنفط التى االرتفتاع ستجلت   2010

 2010جتتة ازيتتادة انتتتا  التتنفط ال تتام التتتي بتتدا متتم ناايتتة عتتام نتي

النتتتاجع عتتتل بتتتد  العمتتتل بجتتتوالت التتتترا ي  وستتتعي الشتتتركات 

االجنبيتتة التتى زيتتادة االنتتتا  علتتى وفتتف متتا هتتو متفتتف عليتته . امتتا 

اذ  2012و  2011ب صو  االرتفاعات الكبيرة  الل العتاميل  

والتتي زاد فياتا  $/للبرميل الواحد100ولل سعرث الى ما يقار، 

دوالر/ للبرميل الواحد و كمتا فتي  106.01و 105.05ال)عر الى 

 ( .0جدول  

( متتتل المتتدة المدروستتتة فاتتي فتتتترة 2015-2010امتتا المتتدة       

متتتتا  2010تراجتتتتم استتتتعار التتتتنفط ال تتتتام فقتتتتد بلتتتتتت فتتتتي عتتتتام 

( للبرميتتل وان ف تتت استتعار التتنفط فتتي العتتاميل 102.26يقتتار، 

$(ثتع ان ن)تبت النمتو قتد  44.1و91.60الي  الالحقيل وعلتى التتو

%(واهتتتع 51.22%، 10.5-%، 0.5-تتتتدنت علتتتى تتتتوالي التتتى  

العوامل التي دفعت باألسعار للتراجتم  تالل هتتث المتدة هتو زيتادة 

المعروو النفطي بشكل يزيد عل الطل  اوال  ، وتح)ل العالقات 

ل العتام الدولية بيل ايران ومجلس االمتل التدولي ثانيتا  تقرير االمتي

 لمنظمة االقطار العربية المصدرة للبترول  اوبك (.

لتتع يتوقتتف م)ل)تتل اتجتتاث استتعار التتنفط ال تتام نحتتو االن فتتاو      

( دوالر للبرميتل 044.7التى   2015وولل سعر النفط فتي عتام 

فقد ولل التنفط التى  2016وهو ادنى سعر ولل اليه  ،اما العام 

دوالر ،  09ولتتل التتى  ادنتتى م)تتتوياته للفتتترة المدروستتة حيتتت

وهنتتا البتتد متتل التأكيتتد علتتى ان هنتتا االن فتتاو قتتد حتتدث بفعتتل 

 (: 109:112:2015،حيدر كاظع ماديالعوامل االتيه  

انتشتتتار الم تتتاربة علتتتى استتتعار التتتنفط : التتتتي ترتكتتتز علتتتى  .1

المتتيتترات االقتصتتادية وال)ياستتية والمنا يتتة فالم تتاربة تقتتوم 

توقتتتم الم تتتاربون ارتفتتتاع علتتتى التوقعتتتات الم)تتتتقبلية  ،فتتت ذا 

اسعار النفط فأناع سيقومون بشرا  النفط و زنته ، ممتا ي)تاهع 

في ارتفاع اسعار النفط بشكل اكبر مما هو عليه ، وبعك)ه فتي 

حالتتة التوقتتم بان فتتاو استتعار التتنفط ، فقتتد توقتتم الم تتاربون 

تتتتدهور استتتعار التتتنفط و تتتتوقعاع بان فاضتتتاا فقتتتد قتتتاموا ببيتتتم 

ار ممتا ت)تب  ذلتك فتي ارتفتاع المعتروو م زوناتاع في البحت

( 50متتل التتنفط  وثتتع  ان فتتاو استتعارث حتتتى ولتتل ال)تتعر  

 (44.10ثتتع ان فتتض التتى   2015للبرميتتل بدايتتة عتتام  ًادوالر

 دوالر .
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ان فتاو النمتتو االقتصتتادي لعديتتد متل التتدول العتتالع الم)تتتالكة  .2

للتتنفط ال تتام وب التته الصتتيل التتتي تعتبتتر متتل  اكبتتر التتدول 

للنفط ال ام نظرا لكبر حجع قطاعاا الصناعي ، مما  الم)تالكة

 اثر على لادرات العراه النفطية .

  وع بعض دول اوبك المنتجة للنفط التى امتال ات ال)ياستة  .0

االمريكيتتة ف تتال  عتتل تعطيتتل قتترارات منظمتتة اوبتتك و تترو  

هتث  الدول عل القرارات المتفف علياا تناغما مم امستتراتيجية 

 فط الشره االوسط وال ليل .االمريكية تجاث ن

دوالر ب)تب   51ارتفعت استعار التنفط التى  2011و في العام     

استتتمر ارتفتتاع استتعار التتنفط حتتتى  2011اتفتاه اوبتتك و فتتي العتتام 

 دوالر.  61ولل معدل اسعار النفط الى 

 

 (2011 -2001في العراه  الل المدة  اسعار النفط واميرادات النفطية ( 0جدول  

معدل ال)عر  ال)نوات

  دوالر/برميل(

 ايرادات النفط معدل النمو اسعار النفط

  مليون دوالر(

2001 97.35 32.5 63.4223 

2009 59.44 -32.4 42.4621 

2010 77.45 27.4 53.6207 

2011 105.05 38.9 91.678 

2012 106.01 0.9 100.604 

2010 102.26 -3.5 95.248 

2014 94.63 -10.4 88.112 

2015 44.70 -51.2 96.920 

2016 39.53 39.53 57.782 

2011 51.87 51.87 71.890 

2011 68.40 68.40 93.342 

 المادر :

 . 42   .(2015 .منظمة اوبك التقرير االقتصادي ال)نوي  .1

2. opec , Annual Statistical Bulletin, Organization of the Petroleum Exporting Countries2012,2015. 

 الموازنة العامة للدولة وتأثير تقلبات النفط فيهاثالةا : 

الموازنتتتة هتتتي الجتتتداول المتوازيتتتة بتتتيل :   مفهةةةوم الموازنةةةة .0

الجتتانبيل والتتتي تت تتمل كتتل متتل االيتترادات والنفقتتات العامتتة 

 تتالل فتتترة مقبلتتة عتتادة متتا  تقتتدر ب)تتنة. وتبتتيل اي تتا  بشتتكل 

مفصل االيرادات والنفقات وتت مل المشاريم التتي ستتنفت فتي 

ال)نة المقبلة ضمل  طتة التنميتة للدولتة ، ويتؤدي تنفيتتها التى 

حقيتتف اهتتدا  االقتصتتادية والماليتتة وتعتبتتر وستتيلة ت)تتاعد فتتي ت

 تحقيقاا وللموازنة اهمية كبيرث في م تلف المجاالت ومناا:

محمتتتتتد االهميةةةةةة االقتاةةةةةاةية واالوتماعيةةةةةة للموازنةةةةةة ) : اوال

 : (116:2001، اقة

تمثل الموازنة المالية اهمية اقتصادية واجتماعية كبيترة فتي جميتم 

التتدول نظتترا  متتا يؤمتتل مناتتا تحقيتتف االهتتدا  المرجتتوة متتل بنتتا  

بنودها وح)  الفل)فة االقتصادية وال)ياسية التي تدار باا االمور 

 مل قبل الحكومة القا مة ، وكما يأتي :  

، ل ْاحمتتد حشتتي عتتادا هميةةة االقتاةةاةية للموازنةةة العامةةة ) . أ

211:1992) . 

للموازنتتة العامتتة اهميتتة فتتي االقتصتتاد القتتومي ، فاتتي ا تتتت      

بالتزايد مل  الل تطور وظيفة الدولة في النشتا  االقتصتادي فتي 

الدول المعالرة ، فاي تاتد  التى تعبئتة القتوى االقتصتادية غيتر 
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الم)تتت دمة وتحقيتتف العمالتتة الكاملتتة وزيتتادة التتد ل القتتومي ورفتتم 

 م)توى المعيشة . 

ستتتتتتعيد علتتتتتتي االهميةةةةةةة االوتماعيةةةةةةة للموازنةةةةةةة العامةةةةةةة ) . ب

 :  (119:2011،العبيدي

تتبيل األهمية االجتماعية للموازنة العامتة متل  تالل ستعي الدولتة 

التتى اعتتادة توزيتتم التتد ل القتتومي وتقليتتل الفتتواره الطبقيتتة ودعتتع 

 الفقرا  فتي المجتمتم بواستطة استالي  تت تتها الدولتة لتتلك ، علتى

سبيل المثال ، فرو ال را   المباشرة علتى االغنيتا  وتوزيعاتا 

علتتتى شتتتكل اعانتتتتات علتتتى الفقتتترا  ودعتتتتع ال)تتتلم االستتتتتاالكية 

ال تتترورية ، والتعلتتتيع المجتتتاني وال تتتدمات الصتتتحية وغيرهتتتا. 

 وهنا  مصطلحات مامة يج  معرفتاا في الموازنة

 التوازن واالختالل في الموازنة العامةثانيا : 

 . (204:2009، نجع عبد عليويالتوازن )مفهوم  .0

يشتتتير مفاتتتوم التتتتوازن فتتتي الموازنتتتة العامتتتة التتتى الت)تتتاوي بتتتيل 

االيرادات العامة والنفقات العامة، اي ان مجموع النفقات يج  ان 

ال يزيتتتد علتتتى االيتتترادات ، الن بزيتتتادة النفقتتتات علتتتى االيتتترادات 

لن)تتبة ستتو  يحتتدث عجتتز فتتي الموازنتتة العامتتة ، وكتتتلك الحتتال با

لاليتترادات يجتت  ان ال تزيتتد علتتى مجمتتوع النفقتتات ، الن بزيتتادة 

االيرادات على النفقات سو  يحتدث الفتا ض ، وهتتا متا نتادى بته 

الفكر التقليدي في الماضتي التتي رفتض تتد ل الدولتة فتي النشتا  

االقتصتتتادي  الدولتتتة المحايتتتدة( ، وعتتتدم القبتتتول بحتتتدوث العجتتتز 

وبعتتد ان توستتعت وظتتا ف الدولتتة والفتتا ض فتتي الموازنتتة العامتتة. 

 الدولة المتد لة( تتيرت هتث االفكار ، فمبدْا التوازن التب  مبتدق 

في ذمت التأريخ ألنه مل الصع  انجاز التوازن في الميزانيتة  او 

حتى فتي الميتزان التجتاري ، وال)تب  فتي ذلتك يرجتم التى تشتابك 

العالقتتتات بتتتيل القطاعتتتات واالفتتتراد والتتتدول ، لتتتتا التتتب  متتتل 

ال تتتروري تتتتد ل الدولتتتة فتتتي النشتتتا  االقتصتتتادي ، فاتتتي االداة 

الاامتتة ألحتتداث التتتوازن ، فمتتل  تتالل العجتتز ي)تتم  للحكومتتات 

بالتتتد ل وتمويتتل المشتتاريم العامتتة و ال تتدمات االجتماعيتتة علي 

 (. 000:2009، كنعان

 : االختالل في الموازنة العامة  .8

ال)تنوية عنتد اغلت  يعد اال تتالل الصتفة المألوفتة فتي الموازنتات 

دول العتتتالع المتقدمتتتة مناتتتا او الناميتتتة ، إذ يت تتتمل هتتتتا المفاتتتوم 

مصطلحيل اساسييل هما العجز ، التي يحدث نتيجة زيادة النفقات 

العامة على االيرادات العامة ، والفا ض التي يحدث نتيجتة زيتادة 

مجموع االيرادات العامة علتى حجتع النفقتات العامتة ، وفيمتا يتأتي 

 :  at:htpp:(www.bayt.com))ر  على كال المفاوميلنتع

 

مفهوم الفائض في الموازنة العامة .أ 
 
    

الفا ض في الموازنة العامة : وهو الزيادة الحاللة عل زيادة      

قيمة بنود المصادر عل بنود االست دامات ، ويمثل اي ا  ما تحقف 

 مل الزيادة نتيجة الفره بيل النفقات الفعلية وااليرادات الفعلية. 

 مفهوم العجز  . ب

هنتتا  العديتتتد متتتل المفتتتاهيع التتتي توضتتت  مفاتتتوم العجتتتز فتتتي      

العامتتة مناتتا متتا يتتدل علتتى اناتتا مجمتتوع متتا ينفتتف علتتى  الموازنتتة

المشاريم مل قبل الحكومة في كل سنة مالية بحيتت ال تتطتي تلتك 

االيتترادات الزيتتادة الحالتتلة فتتي حجتتع النفقتتات فتتي ال)تتنة الواحتتدة 

 (. 69:2014،نف)اا عال  حمد عبد الزيادي

ويتل او هو العجز الايكلي ، اي نق  االيرادات العامة عل تم     

النفقتتات العامتتة نتيجتتة ال لتتل الايكلتتي القتتا ع بتتيل تيتتارات المتتوارد 

وبتتيل تيتتارات االنتتتا  ، االمتتر التتتي يتتؤدي التتى االقتتتراو باتتد  

تمويتتل االنفتتاه العتتام ويتتؤدي ذلتتك التتى زيتتادة ال لتتل الايكلتتي متتل 

(. ان العجز هتو كبتر 16:2011، جديد لفا  علي ح)يل البكري

بحجتع االيترادات العامتة ب)تب  توستم  حجع النفقات العامة مقارنتة

انفتتاه الدولتتة علتتى بعتتض المؤس)تتات او التتوزارات مثتتل وزارة 

الدفاع والدا لية او مشاريم التنمية االقتصتادية او مواجاتة بعتض 

االزمتتات التتتي يتعتترو لاتتا المجتمتتم مثتتل  المجاعتتات ، االوبئتتة، 

تطيتة الفي انات( فيزداد حجع هتتث النفقتات ، وبالمقابتل ال يوجتد ت

متتل قبتتل االيتترادات ، فتلجتتأ الدولتتة التتى مصتتادر عديتتدة ل)تتد هتتتا 

 العجز مناا االلدار النقدي او االقتراو. 

(  مليون دينار( 2011-2001العجز او الفا ض في الموازنة العامة في العراه للمدة  
 

 البيان

 ال)نوات

االيتترادات العامتتة  مليتتون 

 دينار(

 النفقات العامة

  مليون دينار(

 العجز او الفا ض

  مليون دينار(

2001 10252112 59400015 20141101 

2009 55209050 52561025 2642021 

http://www.bayt.com/
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2010 10111220 10104201 44022 

2011 101101092 11151666 00049126 

2012 119111224 105109516 14611641 

2010 110140016 119121556 5211410- 

2014 105016620 10556226 21100091 

2015 66410252 10091515 -3927263 

2016 54409269 61061400 -12658164 

2011 11422112 15490115 1932057 

2011 106569104 10110111 25696646 

 المصدر : تع اعداد الجدول مل قبل الباحت باالستناد الى :         

 جماورية العراه ، وزارة المالية ، الموازنة العامة للدولة ل)نوات م تلفة، دا رة الموازنة. -        

 لالحصا  واالبحاث ، اعوام م تلفة ، لفحات متفرقة.البنك  المركزي العراقي ، المديرية العامة  -        

( 10252112بلتتتتتت االيتتتترادات العامتتتتة   2001فتتتتي عتتتتام       

ازدادت حتتدة م تتا ر مصتتادر  2009مليتتون دينتتار ، وفتتي عتتام 

التمويتتل بعتتد ان ان ف تتت االيتترادات العامتتة حتتتى  التتب  معتتدل 

(  صولتتا  عنتتد ان فتتاو استتعار 01.2-التتيتتر فتتي االيتترادات  

وقد ارتفم النفط في ال)وه العالمية ب)ب  االزمة المالية العالمية ، 

( اذ شتتاد 2012و  2011و  2010حجتع االيترادات فتي االعتوام  

( 119111224العام اال يتر اعلتى معتدل بلتتته االيترادات نحتو  

مليون دينار ، وهتث الزيادة جا ت ب)ب  استتقرار ال)توه النفطيتة 

العالميتتتتة ، ممتتتتتا ادى التتتتتى ارتفتتتتتاع حجتتتتع النفقتتتتتات التتتتتى نحتتتتتو 

 2010تفعتتت اكثتتر فتتي عتتام ( مليتتون دينتتار ، وار105109516 

( مليتتتون دينتتتار متتتم ان فتتتاو حجتتتع 119121556التتتى نحتتتو  

االيتترادات العامتتة ممتتا ادى التتى ظاتتور العجتتز فتتي الموازنتتة بلتتو 

( مليتتون دينتتار. ن)تتتتنتل ممتتا ستتبف اعتمتتتاد -5211410مقتتدارث  

الموازنتتة العامتتة العراقيتتة علتتى االيتترادات النفطيتتة متتم ان فتتاو 

دل علتتى ان االقتصتتاد العراقتتي اقتصتتاد  االيتترادات اال تترى ممتتا يتت

 احادي الجان . 

 

 

االيراةات العامةثالةا : 
 
 

يعتمد االقتصاد العراقي على مجموعة مل االيرادات ال)تنوية      

والتي ت ع عدد مل المصادر سوا  اكانت است راجية مثتل التنفط 

ال ام والمعادن اال رى او مصادر سيادية مثل الرستوم او فترو 

  او غيتتر ذلتتك ، علتتى ستتبيل المثتتال العوا تتد التتتي يجنياتتا ال تترا 

القطاع العام وهي العوا د ال)تلعية وال دميتة ، ولكتل الواقتم يشتير 

التتى اعتمتتاد جانتت  االيتترادات فتتي الموازنتتة العامتتة العراقيتتة علتتى 

االيتتترادات النفطيتتتة بشتتتكل اساستتتي وان فتتتاو م)تتتاهمة  بتتتاقي 

 .ادات اال رى او عدم االهتمام باااالير

 االيراةات النفطية  . أ

يعتتتد القطتتتاع النفطتتتي المصتتتدر التتتر يس فتتتي عمليتتتة تمويتتتل      

الموازنتتة االتحاديتتة فتتي العتتراه وعلتتى هتتتا االستتا  نالحتت  ان 

الحكومتتات العراقيتتة تاتتتع بالقطتتاع االستتت راجي لتتترو استتتدامة 

هتا المورد المالي الر يس، فااليرادات النفطية تمثل ثلثتي اجمتالي 

، نظرا  لمتا يتوفر متل االيترادات العامتة للقيتام باعتداد الناتل المحل

الموازنتتتة االتحاديتتتة بعتتتد دراستتتة الحاجتتتات االساستتتية للقطاعتتتات 

( التتى االهميتتة الن)تتبية 5االقتصتتادية اال تترى . ويشتتير الجتتدول  

 (2011-2001للنفط في الموازنة العامة للعراه في المدة 
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(2011 -2001( اهمية االيرادات النفطية في الموازنة العامة للعراه للمدة  5جدول  
  

 البيان

 ال)نوات

اجمتتتتتتتتتتتتتتالي االيتتتتتتتتتتتتتترادات 

 العامة مليون دينار(

 1) 

ن)تتتتتبة التتيرفتتتتتي 

االيتترادات العامتتة 

 1) 

االيتتتترادات النفطيتتتتة  مليتتتتون 

 (2دينار(  

 1: 2ن)بة 

 4) 

2001 10،252،112 54.1 19،101،152 91.1 

2009 55،209،050 31.2- 51،119،059 90.1 

2010 69،521،111 25.9 66،119،610 96.1 

2011 99،991،116 43.8 91،090،214 91.1 

2012 119،466،400 19.4 116،591،016 91.6 

2010 100،161،095 13.1- 110،611،542 91.1 

2014 105،016،620 1.5 91،012،410 92.1 

2015 66،410،252 36.9- 51،012،621 11.1 

2016 54,409,000 18.1- 44,261,000 11.0 

2011 11،005،900 42.1 65,011,900 14.1 

2011 106,569,100 37.8 95,619,100 19.1 

 اد إلى : المصدر : تع اعداد الجدول مل قبل الباحت باالستن       

 الح)ابات القومية ، سنوات م تلفة.جماورية العراه ، وزارة الت طيط ، الجااز المركزي لإلحصا  وتكنولوجيا المعلومات ، مديرية  -

 ، دا رة المحاسبة.جماورية العراه ، وزارة المالية  -

يت   مل  تالل الجتدول ال)تابف التتي يبتيل اهميتة االيترادات     

النفطيتة فتتي الموازنتتة العامتتة العراقيتة ، ان االرقتتام المطلقتتة لقيمتتة 

،  2009االيرادات النفطية تشير الى تح)ل وارتفتاع متا عتدا عتام 

، ولكتتل بعتتد هتتتا العتتام  2012ى عتتام واستتتمرت هتتتث الزيتتادة حتتت

 بدات باالن فاو. 

امتتا ن)تتبة االيتترادات النفطيتتة متتل مجمتتوع االيتترادات العامتتة ،      

%( 94.6التتتي بلتتتت فيتته الن)تتبة نحتتو   2001فتتنالح  ان عتتام 

ان ف تت هتتث  2009( ولكتل فتي عتام 46.16وبمعدل نمو نحتو  

متتتو ستتتالبا  %( ومعتتتدل الن90.9االيتتترادات فكانتتتت الن)تتتبة نحتتتو  

( وهتتتا االن فتتاو جتتا  نظتترا  الرتبتتا  ايتترادات التتنفط -04.21 

ال تتتام العراقيتتتة بال)تتتوه العالميتتتة ، اذ كتتتان لالزمتتتة الماليتتتة اثتتترا  

واضتحا  علتتى تراجتتم االيتترادات النفطيتة وان فتتاو ستتعر لتتر  

التتدوالر االمريكتتي ، فاتتتا االن فتتاو الحتتف ال تترر بتتااليرادات 

ضطرت الحكومة التى زيتادة العجتز فتي العامة للعراه ، ومل ثع ا

علتتى ان يمتتول هتتتا العجتتز متتل المبتتالو النقديتتة  2009الموازنتتة 

والتتي هتي اال ترى كانتت تعتاني  2001المدورة مل موازنة عتام 

ارتفم حجع االيرادات النفطية اذ كانت  2010مل عجز، وفي عام 

 ( . 26.10%( ومعدل النمو نحو  90.6الن)بة نحو  

 2011الزيتتادة فتتي االيتترادات النفطيتتة اذ ستتجل عتتام استتتمرت      

( 62.06%( ، وبمعدل بلو نحتو  99.1ن)بة هتث االيرادات نحو  

، وفتتي المقابتتل ان ف تتت ن)تتبة االيتترادات غيتتر النفطيتتة التتى نحتتو 

اعلتى  2012%( ، وسجلت االيرادات النفطية العراقية عتام 0.9 

ن دينتتتار ، ( مليتتتو111,026,166,4ارتفتتتاع لاتتتا إذ بلتتتتت نحتتتو  

%( مل مجموع االيرادات العامتة ، ولكتل فتي عتام 92.9وبن)بة  

بتتدا االن فتتاو بالتتتدريل ، اذ نالحتت  ان معتتدل نمتتو هتتتث  2010

 ( . -5.05االيرادات بال)ال   

وب)تتب  متتا تعتترو لتته العتتراه متتل الاجتتوم  2014وفتتي عتتام     

الداعشتتتي والتجاذبتتتات ال)ياستتتية وعوامتتتل ا تتترى ، لتتتع تشتتترع 

ة المالية ، فقد ارتفعتت ت صيصتات االنفتاه الحكوميتة فتي الموازن

النصف الثاني مل هتا العام لمواجاة تحديات االرها، التي احتل 

 المولتتل ولتتالح التتديل واالنبتتار واجتتزا  متتل محافظتتة ديتتالى( 
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باد  تحريتر هتتث المنتا ف ممتا يتطلت  انفاقتات ع)تكرية وامنيتة 

يرادات النفطية التى نحتو كبيرة ، اذ شاد هتا العام ان فاو في اال

( مليتتتون دينتتتار ، وان فتتتض اي تتتا  معتتتدل نمتتتو 91,511,504,0 

 ( -6.19االيرادات الى  
 

( مليون دينار.2011 -2001( هيكل االيراد العام في العراه للمدة  6الجدول  
 

ن)تتتتتبته متتتتتل  االيراد النفطي ن)بة التتير% االيراد العام ال)نوات

االيتتتتتتتتتتتتتتتراد 

 العام%

ن)بتاا مل االيراد  االيرادات اال رى

 العام%

2001 10،252،112 54.1 19،101،152 91.1 1،120،400 1.0 

2009 55،209،050 01.2- 51،119،059 90.1 0،490،294 6.0 

2010 69،521،111 25.9 66،119،610 96.1 2،101،441 0.9 

2011 99،991،116 40.1 91،090،214 91.1 1،901،562 1.9 

2012 119،466،400 19.4 116،591،016 91.6 2،169،021 2.4 

2010 100،161،095 10.1- 110،611،542 91.1 0،019،150 2.9 

2014 105،016،620 1.5 91،012،410 92.1 1،014،210 1.9 

2015 66،410،252 06.9- 51،012،621 11.1 15،151،601 22.9 

2016 54,409,000 11.1- 44,261,000 11.0 10,142,000 11.1 

2011 11،005،900 42.1 65,011,900 14.1 12,264,000 15.9 

2011 106,569,100 01.1 95,619,100 19.1 10,950,000 10.0 

 -اعداد الباحت باالستناد إلى : -المصدر:

 .لإلحصا  واالبحاث، اعداد م تلفة البنك المركزي العراقي، النشرة االحصا ية ال)نوية ، المديرية العامة -

  يالقطاع الزراع وأهمية تحدياتمقومات و 

 مقومات الزراعة العراقية

الميتتاث : للميتتاث دور ماتتع فتتي تشتتقيل اغلتت  مقومتتات التنميتتة،   .1

فالميتتاث تشتتقل اهتتع عوامتتل االنتتتا  ال ستتيما فتتي الزراعتتة التتتي 

%( متل اجمتالي الميتاث 15 - 10ت)تالك ن)با تتراوح متا بتيل  

الم)تالقة فتي العتراه، اال ان یميتات یبيترة متل الميتاث تتته  

ستتتت دام غيتتتر الرشتتتيد والناجمتتتة عتتتل اعتمتتتاد هتتتدرا نتيجتتتة اال

الزراعتتة العراقيتتة علتتق الطتتره التقليديتتة فتتي التتري والمتمثلتتة 

بتتتالري ال)تتتيحي. االمتتتر التتتتي يتطلتتت  نشتتتر و تعمتتتيع الطتتتره 

الحديثتتة فتتي عمليتتات التتري و  التتة التتري بتتالتنقيط والتتري 

بالرش لما لاا مل مردود ليس فقط علق ترشيد استت دام الميتاث 

ان استتبا، هتتدر الميتتاث   تتا علتتق م)تتتوا االنتاجيتتة.وانمتتا اي

 يرجم إلق االسبا، االتيه:

اثنا  النقل: حيت ان معظتع الزراعتة العراقيتة تعتمتد علتق نقتل  -

ع المياث علق قنوات غير مبطنة و مقشوفة مما يؤدي إلق ضيا

 .%( مل المياث المنقولة40 - 00 

تتؤدي إلتق  الفقد في الحقل: ان عمليتة التري بالطريقتة ال)تيحية -

فقتتدان یميتتات یبيتترة متتل الميتتاث نتيجتتة للتب تتر ممتتا يتتؤثر علتتق 

 (.26:21:2010،احمد عمر الراوياالنتا   

ان فاو ن)بة المياث في االناار: حيت يعاني القطاع الزراعتي  -

مل ان فاو ن)بة المياث الم صصة للعراه ب)ب  الصراعات 

نولوجيتة ال)ياسية بيل الدول، یتتلك عتدم استت دام الطتره التق

 الحديثة في تدوير المياث واالستفادث مناا

االراضي الصالحة للزراعة: يمقل تق)يع االراضتي الصتالحة  .2

للزراعة في العتراه إلتق اربعتة اق)تام، و يمقتل توضتي  ذلتك 

 مل  الل الجدول االتي:
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 االروا   ريقةفي العراه ح)   الزراعةاالرضي  توزيم( 1الجدول  

 .2012تقرير الموازنة الما ية ل)نة  -المصدر: وزارة الري 

( ان االرضتتي التيتتر لتتالحه 1نالحتت  متتل  تتالل الجتتدول       

وزع هتتث % مل مجمتوع االراضتي و تتت14للزراعة تشقل ن)بة 

متزاحع الن)بة بتيل منتا ف االهتوار والجزيترة والمنتا ف الجبليتة  

 (.4:2012:ماهر علي

: ال)قان هو المصدر الر يس للقوا العاملتة  الموارد البشرية  .0

وتعتتتد القتتتوا العاملتتتة فتتتي القطتتتاع الزراعتتتي متتتل المقومتتتات 

االساستتية التتتي يقتتوم علياتتا هتتتا القطتتاع، یوناتتا احتتد عوامتتل 

الم)ؤولة عل مز  عوامل االنتا  اال ترا و التوليتف االنتا  

االمثتتل بيناتتا، و ان اي تقتتدم فتتي مجتتال االنتتتا  الزراعتتي البتتد 

وان يعتمتتد بدرجتتة یبيتترة علتتق متتا يتتتوفر متتل ايتتدي عاملتتة. ان 

العتتتراه ال يعتتتاني متتتل نقتتت  العمالتتتة الزراعيتتتة متتتل الناحيتتتة 

الالزمتة العددية ولقل قد تنق  هتتث العمالتة ال بترة والماتارة 

 (.15:2000فاضل جواد ده ،للتعامل مم التقنيات الحديثة  

الترغع متل ستعة الم)تاحات الصتالحة  المقننة الزراعيتة: علتق .4

للزراعة في العراه و بالرغع متل تتوفر الوقتود ور ت  ثمنته 

مقارنة بالدول المتقدمة، اال ان المقننة ال تتزال دون الم)تتوا 

 دة مناا:المطلو، و هتا يعود إلق اسبا، عدي

 التعود علق اسالي  زراعية غير مال مة للمقننة الحديثة. .ا 

 عدم توفر ال برة في ليانة وتشتيل ا الت. .، 

عتتدم استتتتالل المقننتتة الموجتتودة حاليتتا بشتتقل لتتحي  و عتتدم  .  

است دام مقا ل زراعية ذات تقنولوجيا عاليه بحيتت تزيتد متل 

 االنتا  الزراعي.

عدم وجود مصانم محلية  عدم توفر قطم التيار الالزمة ب)ب  .د 

 النتا  المقا ل الزراعية وقطم غيارها.

لتا يج  علق المزارع  : جال الفالح باست دام الماینه الحديثة .5

ان يتتتتعلع االستتتالي  الحديثتتتة فتتتي الزراعتتتة لقتتتي ي)تتتتطيم ان 

يوای  التطور التقنولوجي، دورالمقننة المتطتورة متل  تالل 

زراعتة لأل تالع علتق ارسال بعثات مل االدارييل في مجال ال

متتدا استتتت دام المقتتا ل الزراعيتتتة المتطتتورة والتتتتي بتتتدورها 

تتتؤدي إلتتق زيتتادة االنتتتا  الزراعتتي و بالتتتالي زيتتادة م)تتاهمة 

 القتتتتتتتادر عبتتتتتتتد استتتتتتتوان GDP القطتتتتتتتاع الزراعتتتتتتتي فتتتتتتتي

 (.01:2005،دانيز

 القطاع الزراعي واثره في الناتج المحلي االومالي أهمية 

 تحقي  التنمية االقتااةيةةور القطاع ازراعي في  .0

يحتتتتل القطتتتاع الزراعتتتي مقانتتتة متميتتتزة فتتتي عمليتتتة التنميتتتة      

االقتصادية وذلتك لقدرتته علتق تتوافر عتدد متل م)تتلزمات عمليتة 

التنمية االقتصادية في بقية القطاعات االقتصادية اال را، فمعدل 

نمو الناتل المحلي االجمتالي يتتأثر بتالتتيرات الحالتلة فتي معتدل 

نمتتتو النتتتاتل الزراعتتتي، واال تناقتتتات التتتتي تحتتتدث فتتتي القطتتتاع 

 الزراعي تمتد قثارها إلق بقية القطاعات االقتصادية اال را.

ان التنميتتتتة الزراعيتتتتة تعتتتتد مامتتتتة اساستتتتية لتحقيتتتتف التنميتتتتة      

االقتصادية، اذ يعتمد العراه في الحصول علق الجز  االیبتر متل 

، لقتل التتييتر فتي االستعار د له القومي علق تصدير التنفط ال تام

الدولية في اسواه النفط جعلت العراه منقشتفا لل تار  ومعرضتا 

إلتتق ال تتتو  االجنبيتتة. ان الظتترو  الراهنتتة تحتتتع علتتق العتتراه 

اعطتتا  اولويتتة واهتمتتام ایبتتر للقطتتاع الزراعتتي لقونتته ي)تتاهع فتتي 

عال  وجيتتتتتته ماتتتتتتدي تحقيتتتتتتف التنميتتتتتتة االقتصتتتتتتادية الشتتتتتتاملة 

ان للزراعة دور واض  في التنمية االقتصادية . (4:2005،النعمة

مل  الل تتوفير االحتياجتات التتا يتة لألفتراد، فالقطتاع الزراعتي 
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متنتتوع فتتتي انتاجتتته یمحالتتيل الحبتتتو، وال  تتتروات والفوایتتته 

والمنتجتات الحيوانيتة بأشتتقالاا الم تلفتة، ستتوا  یانتت لالستتتاال  

ویتتلك يلعت   التتا ي المباشر او یمد الت للصناعات التحويليتة.

القطاع الزراعي دورا هاما مل ناحية قدرتته علتق تتوفير المتوارد 

النقدية واست داماا في االحتياجتات االساستية للتنميتة االقتصتادية، 

وذلك مل  الل التوسم في المحاليل التصتديرية، باالضتافة إلتق 

ذلتتك يعتبتتر القطتتاع الزراعتتي هتتو القطتتاع التتتي يمتتت  االيتتدي 

وبالتالي ي فض ن)بة البطالة المتفاقمة في العراه العامله الفا  ة 

ومل ثع  لف د ول جديدة ت)اع في زيادة او تفعيل جان  االنتتا ، 

لتتتلك ان تنميتتة القطتتاع الزراعتتي فتتي العتتراه وتطتتويرث يجتت  ان 

تحتل اهمية استتثنا ية لقونته القطتاع الم)تؤول بشتقل مباشتر عتل 

مثتل الدفعتة القويتة االولتق االيفا  بمتطلبات البلد التتا ية، والتتي ي

فتتي النشتتا ات االقتصتتادية التنمويتتتة فتتي معظتتع تجتتار، التنميتتتة 

(5:2015،ستتالم متتنعع زامتتل الشتتمرياالقتصتتادية  
 .

ويمقتتل بيتتان 

 نصي  الفرد مل الناتل الزراعي مل  الل الجدول.

(  مليون 2011 - 2001في الناتل المحلي االجمالي باألسعار الثابتة في العراه للمدة   ( الناتل الزراعي و ن)بة م)اهمته1جدول  

 دينار(

المصدر: الجدول مل اعداد الباحت باالعتماد علق تقارير الجاتاز 

 (2011 - 2001المریزي لإلحصا  لل)نوات  

( ان نصي  الفرد مل الناتل الزراعي لع 1نالح  مل الجدول      

وذلك ب)ب  سو  االحتوال الزراعيتة  2016يحقف اي زيادة، عام 

وتتتدهورها ب)تتب  االهمتتال التتتي التتا، القطتتاع الزراعتتي ب)تتب  

االغراه، التي ت)ب  في سد النق  في المواد التتا ية متل  تالل 

علتتق االنتتتا  الزراعتتي المحلتتي فتتي االستتتيراد وتقليتتل االعتمتتاد 

تحقيتتتف االیتفتتتا  التتتتتا ي وزيتتتادة االستتتتيرادات الزراعيتتتة بحيتتتت 

ل اجتتل ستتد الحاجتتة الحليتتة التتب  العتتراه يعتمتتد علتتق ال تتار  متت

اي ان ان فتتتاو ن)تتتبة م)تتاهمة القطتتتاع الزراعتتتي فتتتي  لألغتيتتة.

تحقيف التنمية االقتصادية ب)ب  االغراه التتي ادا إلتق ان فتاو 

القطاع الزراعي، ف ال  عتل ان القطتاع الزراعتي لتع ينتل  انتاجية

االهتمام والعنايه الالزمتة عنتد القيتام بمشتاريم التنميتة االقتصتادية 

ب)تتب  االعتقتتاد ال)تتا د بتتأن تنميتتة القطتتاع الصتتناعي هتتو العامتتل 

الفعال في التنمية االقتصادية ولاتا ال)ب  یرست الدوله اهتماماتا 

ا القطتتاع الزراعتتي، واي تتا ال نن)تتق القبيتتر بالصتتناعة واهمالاتت

الحرو، وتاثيرها علق القطاع الزراعي وتتدهور مصتادر الطاقته 

وعتتدم وجتتود لتتادرات لاتتتا القطتتاع ستتاهع اي تتا فتتي ان فتتاو 

 م)اهمة القطاع الزراعي في التنمية االقتصادية.

 زراعي في الناتج المحلي االومالينسبة مساهمة القطاع ال  .8

المحلي االجمالي الحقيقتي استت دامات یثيترة  ان لمعيار الناتل     

ولقتتل اهتتع هتتتث االستتت دامات هتتو قيتتا  ادا  النشتتا  االقتصتتادي 

القتصتتاد اي بلتتد، فارتفتتاع او ان فتتاو هتتتا المؤشتتر يشتتير إلتتق 

 ارتفاع او ان فاو األدا  االقتصادي بشقل عام.
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  االستنتاوات

عتتتد استتتتقرا  و تحليتتتل وقيتتتا  واقتتتم االقتصتتتاد العراقتتتي تتتتع      

 التولل إلى استنتاجات عدة هي:  

هنتتا  ات)تتاه كبيتتر بتتيل تقلبتتات استتعار التتنفط ال تتام وامنفتتاه  .1

االستتتتتثماري العتتتتام ، إذ يتتتتزداد بزيتتتتادة األستتتتعار ويتتتتن فض 

بان فاضتتتاا ، فيمتتتا كتتتان ذلتتتك االت)تتتاه ضتتتعيفا  متتتم امنفتتتاه 

)استتية مكوناتتته وعتتدم مرونتاتتا اتجتتاث االستتتاالكي ، نظتترا لح

تلك األسعار ، ف ال عل سياستة المناقلتة بتيل النفقتات، جعلتت 

 مل ذلك االت)اه ضعيفا . 

ضعف التأثير المرغو، فيه لإلنفاه العام علتى النتاتل المحلتي  .2

امجمالي الحقيقي مم النفط فيما انعتدم ذلتك التتأثير علتى النتاتل 

التتتنفط ، فعلتتتى التتترغع متتتل  المحلتتتي امجمتتتالي الحقيقتتتي بتتتدون

الزيتادات الكبيترة فتتي امنفتاه العتام اال إن معتتدالت نمتو النتتاتل 

المحلتتي امجمتتالي الحقيقتتي متتم التتنفط وبدونتته لتتع تكتتل تتناستت  

وتلك الزيادات ، ممتا يتدل علتى ضتعف كفتا ة وادا  االقتصتاد 

 .العراقي في تحقيف النمو االقتصادي الحقيقي 

ر التتنفط ال تتام علتتى النتتاتل المحلتتي انعتتدام تتتأثير تقلبتتات استتعا .0

امجمتالي الحقيقتي بتتدون التنفط نتيجتتة ستو  ادارة و ت صتتي  

الثتتتروة النفطيتتتة فيمتتتا يحقتتتف النمتتتو االقتصتتتادي الحقيقتتتي فتتتي 

القطاعتتات االقتصتتادية عتتدا التتنفط ، وهتتتث النتيجتتة تتوافتتف متتم 

 فرضية الدراسة. 

ار النفط عدم وجود عالقة توازنية  ويلة األمد بيل تقلبات اسع .4

ال ام  والناتل المحلي امجمالي الحقيقي مم النفط ، بينما توجد 

هنالك عالقة سببية ضتعيفة فتي المتدى القصتير بينامتا ، وذلتك 

ب)تب  االستتثمارات التتتي تمتت فتتي قطتاع التتنفط بفعتل جتتوالت 

 الترا ي  ، وهتث النتيجة تتوافف مم فرضية الدراسة. 

اكتتدت نتتتا ل ا تبتتار االستتتقرارية بتتأن معظتتع المتتيتترات غيتتر  .5

م)تقرة عند م)تواها االلتلي ، فيمتا استتقرت تلتك المتتيترات 

 عند ا ت الفروه األولى لاا. 

وجتتود عالقتتة ستتببية بتتيل استتعار التتنفط ال تتام والنتتاتل المحلتتي  .6

امجمالي االسمي مم النفط وبدونه ، فيما انعتدمت تلتك العالقتة 

لت تت ع والنتتاتل المحلتتي امجمتتالي الحقيقتتي بتتدون متتم معتتدل ا

النفط ، ف ال عل ضعفاا مم الناتل المحلي امجمتالي الحقيقتي 

 مم النفط.

 التوصيات

  انتات الدراسة بعدد مل التوليات مناا :

تنتتوع قاعتتدة االقتصتتاد التتو ني متتل  تتالل تطتتوير القطاعتتات  .1

االقتصادية ورفم ن)بة م)اهمتاا فتي النتاتل المحلتي امجمتالي  

والستتيما القطتتاع ال)تتياحي لمتتا يتتدرث متتل عوا تتد ماليتتة وفتتر  

عمل كثيرة ت)اع في تح)ل م)تتوى معيشتة االفتراد و األقتالل 

جاتود كبيترة متل مشتكلة البطالتة ، كمتا ان استتتالله ال يتطلت  

 مقارنة بالقطاعات اال رى. 

ضرورة االستفادة مل الثروة النفطية متل  تالل معالجتة التنفط  .2

ال تتام وتحويلتتة إلتتى مشتتتقات نفطيتتة وعتتدم االكتفتتا  بتصتتديرث 

بشتتكل  تتام ، ذلتتك لمتتا يتتوفر متتل امتتوال  ا لتتة يمكتتل االستتتفادة 

 مناا في تحقيف النمو االقتصادي لالقتصاد الو ني. 

ل سياستتتة المناقلتتتة بتتتيل النفقتتتات واستتتت داماا فتتتي االقتتتالل متتت .0

االوقتتتتتات الحرجتتتتتة جتتتتتدا  ، و رفتتتتتم ت صيصتتتتتات امنفتتتتتاه 

االستتتثماري بمتتا يحقتتف التوستتم فتتي الطاقتتات امنتاجيتتة وبنتتا  

البنتتى االرتكازيتتة بولتتفاا االرضتتية الالزمتتة لتحقيتتف النمتتو 

 االقتصادي المطلو،. 

جي بمتتا ضتترورة تفعيتتل دور ال)ياستتة ال تتريبية بشتتكل تتتدري .4

يتماشتتى متتم تطتتور االقتصتتاد التتو ني لألقتتالل متتل االعتمتتاد 

 االقتصاد على العوا د النفطية. 

ضتترورة استتتمرار ال)تتيطرة علتتى معتتدالت الت تت ع ومحاولتتة  .5

تحقيف الت  ع الم)تاد  التي هو الاتد  التر يس لل)ياستات 

 االقتصادية للولول إلى تحقيف النمو االقتصادي المرغو،. 

ناعة النفطيتتتتة عتتتتل  ريتتتتف تأهيتتتتل المنشتتتتأت االرتقتتتتا  بالصتتتت .6

االستراتيجية والتصديرية ليتناس  ذلك و الم)تويات المرتفعتة 

 التي يمتلكاا العراه مل االحتيا يات النفطية المؤكدة. 

إن تقلبتتات استتعار التتنفط ال تتام ، يحتتتع علتتى الحكومتتة انشتتا   .1

لناديف سيادية يتع االد ار فياا فتي اوقتات ارتفتاع األستعار ، 

يتع اللجو  الياا فتي اوقتات االزمتات ، وهتتث التجربتة معمتول ل

باتا فتي الكثيتتر متل التتدول النفطيتة كصتتندوه ضتبط االيتترادات 

 العامة في الجزا ر ولندوه الكويتي لألجيال الم)تقبلية.

 المااةر

 : الكتى أوال

 (.1910. زكريتتا عبتتد الحميتتد باشتتا ، محمتتد ازهتتر ستتعيد  وال)تتما  ، 

دراستتات فتتي اقتصتتاد التتنفط وال)ياستتة النفطيتتة جامعتتة المولتتل، 

 الطبعة األولى.

 ،الطبعتة األولتى مقدمه في اقتصاد النفط(.2011. احمد ح)يل ، إلايتي 

 الدار النموذجية للطباعة والنشر.:  بيروت .

دار :  ،الطبعتة األولتىاقتصتاد التنفط (.2011. نبيتل جعفتر، عبد الرضا 

 العربي.احيا  التراث 

تحديد اسعار النفط العربتي ال تام فتي (. 1911. نوا  نايف ، إسماعيل 

 دار الرشيد.: العراه .ال)وه العالمية 

دراستتات فتتي االقتصتتاد العراقتتي، ق)تتع  (.2012. يحيتتى حمتتود ح)تتل ، 

مطبعتتة  : الدراستتات االقتصتتادية جامعتتة البصتترة، الطبعتتة األولتتى

 ال)اقي.
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 بتتداد.  مبادئ اقتصاد البتترول(. 1911. محمد احمد الدوريالدوري ، 

 .مطبعة الرشاد ،جامعة الم)تنصرية : 

، الطبعتتة  اقتصتتاديات الماليتتة العامتتة (.2011. ستتعيد علتتي العبيتتدي ، 

 دار دجلة للطباعة والنشر. :عمان  .االولى

، العامتة  اقتصتاديات الماليتة  (.2001. هدى  والعزاوي ،محمد ،  اقة 

 .دار المي)رة للنشر والتوزيم والطباعة :الطبعة االولى 

ْاساسيات الماليتة العامتة  متد ل لدراستة  (.1992. عادل ْاحمد حشي  ،

 دار : بيتتتروت ، لبنتتتان .ْالتتتول الفتتتل المتتتالي لالقتصتتتاد العتتتام ( 

 .النا ة العربية للطباعة والنشر 

 ثانيا: البحو  والدوريات

االثتتتار االقتصتتتادية (. 2016. عصتتتام محمتتتد عبتتتد الرضتتتا ، الجبتتتوري 

 .الن فاو اسعار النفط على االقتصاد العراقي

إثتتر اميتترادات النفطيتتة فتتي تنميتتة  (.2016. تتريتتد داود ستتلمان داود ، 

 .االقتصاد العراقي

الطلتت   (.2001. عتتدنان كتتريعنجتتع التتديل ، محمتتد علتتي حميتتد و، مجيتتد 

مجلتتتة جامعتتتة  .العتتالمي علتتتى التتتنفط والعوامتتتل المتتتؤثرة عليتتته 

 .4، العدد 6كربال  العلمية ، المجلد 

دراستتة تحليليتتة لتتيتترات (. 2001. عبتتد ال)تتتار عبتتد الجبتتار ، موستتى 

.  1991 - 1910اسعار التنفط ال تام فتي ال)توه الدوليتة للفتترة 
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استتعار التتنفط ال تتام فتتي  (.2002 . عبتتد ال)تتتار عبتتد الجبتتار موستتى ، 

 .14داد ،العددبت مجلة دراسات االقتصادية،.ال)وه الدولية 

اثتتر المتتيتترات العالميتتة ألستتعار (.2001.  وستتل هتتادي فيحتتانفيحتتان ، 

-1919النمتتو االقتصتتتادي فتتتي ايتتران للمتتتدة متتتل  التتنفط علتتتى 

 .10مجلة الدراسات االيرانية،العدد. (2001

العالقتتتة بتتتيل العوا تتتد النفطيتتتة (.2012.  هيتتتام  زعتتتل ناشتتتوناشتتتور ، 

واالنفتتتاه الحكتتتومي فتتتي دول مجلتتتس التعتتتاون ال ليجتتتي للمتتتدة 

 ،01مجلتتة العراقيتتة للعلتتوم االقتصتتادية ،العتتدد .  2000-2001
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تحليتتل واقتتم االحتيا يتتات (. 2000. عبتتد ال)تتتار عبتتد الجبتتار وستتى ، م
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 .3العدد ، 1المجلد–االقتصادية  للعلوم العراقية

لتتة مج .م)تتتقبل التتنفط العراقتتي(.2001. ح)تتل لطيتتف كتتاظع الزبيتتدي ،

 .2ابحاث عراقية، العدد 

ال يتتتارات  (.2012. زمتتتل راوي ستتتلطان ، متتتاي  شتتتبي  والشتتتمري ، 

مجلتتة التتتري للعلتتوم . المتاحتتة امتتام ال)ياستتة النفطيتتة العراقيتتة

االقتصادية وامدارية، جامعة الكوفتة، كليتة امدارة واالقتصتاد، 

 .20، العدد1المجلد 

 االجترا ات التنفط و استعار ان فتاو (.2015. حيتدر كتاظع ماتدي ، 

ها لتقليل   الالزمة  مجلتة .العتراه  في العامة الموازنة على تأثير 

 .1 العدد 5 المجلد ، للعلوم االدارية واالقتصادية المثنى

دراسة وتحليل هيكل الموازنة العامة لدولتة  (.2009. نجع عبد  عليوي،

مجلتتتتة التتتتتري للعلتتتتوم االداريتتتتة . 2001-2000العتتتتراه متتتتل 
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 دمشف ، كلية االقتصاد ، دمشف.
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(، یليتتتتتة االدارة 01للدراستتتتتات العربيتتتتتة والدوليتتتتتة،  العتتتتتدد: 

 جامعة بتداد. ،واالقتصاد 

 تنويتمدور القطاع الزراعتي فتي  (.2015. سالم منعع زامل الشمري ، 

مجلتتتة القتتتوت للعلتتتوم  .مصتتتادر التتتد ل القتتتومي فتتتي العتتتراه

 ، جامعة واسط،.11االقتصادية واالدارية، العدد: 
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 – 1910بعتتض متتيتترات االقتصتتاد الكلتتي فتتي العتتراه للمتتدة  

مدارة واالقتصتتاد، مجلتتس كليتتة اإلتتى رستتالة متقدمتتة . (2011
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التتنفط وم)تتتقبل التنميتتة فتتتي  (.2009. احمتتد جاستتع جبتتار الياستتري ، 

رستتتالة ماج)تتتتير مقدمتتتة التتتى مجلتتتس كليتتتة االدارة . العتتتراه

 واالقتصاد جامعة الكوفة.

ال)ياستة االنتاجيتة وال)تعرية  (.2006. عمار محمتد ستلو احمتد احمد ، 

ا روحتتة .ل)تتعودية فتتي مجتتال التتنفط ال تتام للمملكتتة العربيتتة ا

جامعتتة -دكتتتوراث مقدمتتة التتى مجلتتس كليتتة االدارة واالقتصتتاد 

 المولل.

دور منظمتتة اوبتتك فتتي  محمتتد دهتتيع ح)تتل ،كتتوثر (. 2011الجيزانتتي . 

رستتالة ماج)تتتير مقدمتتة التتى مجلتتس كليتتة .االقتصتتاد العراقتتي 

 .االدارة واالقتصاد جامعة واسط
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 جامعة كربال .، االدارة واالقتصاد 

اثتر تتيترات استعار التنفط (. 2001. وسام ح)يل علي ح)يل الدليمي ، 

ال ام على بعض المؤشرات االقتصادية الكلية لألقطتار العربيتة 

،رستتتتالة 2001-1990متتتتة  اوبك(للمتتتتدة األع تتتتا  فتتتتي منظ

ماج)تتتير مقدمتتة إلتتى مجلتتس كليتتة امدارة واالقتصتتاد جامعتتة 

 .االنبار

هبتتو  استتعار التتنفط والتعتتاي  متتم  (.2016.  حيتتدر ح)تتيلالتتـ  عمتتة ، 

الصتتدمة دراستتة فتتي نمتتط الريتتم النفطتتي، مجلتتة جامعتتة االنبتتار 

للعلتتتوم االقتصتتتادية وامداريتتتة، جامعتتتة االنبتتتار، كليتتتة امدارة 

 .15، العدد1واالقتصاد، المجلد

نعتتيع لتتباح وق تترون ،اثتتر االيتترادات النفطيتتة . احمتتد جاستتعمحمتتد ، 

( ،جامعتتتة 2014-2000متتتدة بالتنميتتتة البشتتترية فتتتي العتتتراه لل

 كلية امدارة واالقتصاد .     -البصرة

تحليتل وتقتويع االبعتاد االستتثمارية (. 2014. عال  حمد عبتد ، الزيادي 

رستالة  .( 2012-2006للموازنات الفيدرالية في العره للمتدة  

 ماج)تير ، جامعة القادسية ، كلية االدارة واالقتصاد.  

تقتويع منتاهل معالجتة الموازنتة  (.2011. لتفا  علتي ح)تيل البكري ، 

الحكومية ، دراسة تطبيقية على عينة مل التدول الناميتة( ، كليتة 

 رسالة ماج)تير.   .االدارة واالقتصاد ، الجامعة الم)تنصرية 

دور تقانتة االنتتا  الزراعتي فتي تحقيتف  (.2000. فاضل جتواد ده  ، 

رستتالة  .العولمتتة تحتتدياتاألمتتل التتتتا ي فتتي العتتراه فتتي ظتتل 

  .االدارة واالقتصاد / جامعة بتدادمقدمة الق یلية  ماج)تير

دراستتتة اقتصتتتادية لبيتتتان اثتتتر  (.2005. استتتوان عبتتتد القتتتادر زيتتتدان ،

االستثمار الزراعي علق نمو القطاع الزراعي في العراه للمتدة 

، رستتتالة ماج)تتتتير قتتتدمت التتتق مجلتتتس یليتتتة 2000 - 1910

                               عة المولل.الزراعة والتابات / جام

دور التقتدم التقنتي فتي تنميتة القطتاع  (.2005. عال  وجيه مادي النعمة

رستالة ماج)تتير مقدمتة التق مجلتس یليتة  .الزراعي في العتراه

 االدارة واالقتصاد / جامعة المولل.

 :الرسميةوالجهات  قاريررابعا: الت

تقريتر االمتيل العتام للمنظمتة  اوابتك، منظمة التدول المصتدرة للبتترول ،

 . 2005لعام   02ال)نوي العدد 

مركتتتز حمتتتورابي للبحتتتوث  (.2001. العراقتتتي  ياالستتتتراتيجالتقريتتتر 

. البي تتتتا  المحجتتتتةدار  .بيتتتروت : ةاالستتتتتراتيجيوالدراستتتات 

 .بيروت

، مركتز حمتورابي للبحتوث 2010-2012التقرير االستراتيجي العراقي 

امستتتتتراتيجية، دار المحجتتتتة البي تتتتا ، حزيتتتتران والدراستتتتات 
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