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 :الملخص

ة غیر مسبوقة ، فقد أفقدت العالم توازنه وأدت ) أزمة إنسان�ة وصح�(COVID-19أحدثت جائحة �ورونا

والتصد� له إلى عرقلة النشا� االقتصاد� في �ل دول العالم ، فقد اثرت  فایروساإلجراءات الالزمة الحتواء ال

وعلى الس�احة  عطیل سالسل التور�دمن خالل اغالق المنشآت والمصانع وتوذلك الجائحة على الصناعة والتجارة 

ال شك ان �ل هذا  �ان له أثر ملموس على تراجع الطلب على و . ق الحدود وتوقف حر�ة السفر من خالل اغال

تي نتج عنها معظم هذا التراجع �ان �سبب عمل�ات اإلغالق والحظر وتوقف السفر ال مع االشارة ان الطاقة ،

ب على النف� وتراجع الطل عاالمر الذ� اد� الى تراج - ا للنف� القطاع االكثر استهالكً  - تعثر في حر�ة النقل 

وفي هذا الس�اق تهدف الورقة لتفاد� المز�د من الخسائر تراجع في معدالت إنتاج النف� من ت�عه  وما األسعار ، 

ال�حث�ة الى تت�ع وتحدید اهم آثار الجائحة على االقتصاد العالمي التي قادت الى ضعف الطلب على النف� 

ان اثار الجائحة �انت حاده جدا في المد� القصیر من خالل ما سببته من  وانه�ار اسعاره وخلصت الدراسة الى

عن اكثر البلدان تضررا �سبب ال�حث�ة تناولنا العراق �إنموذج وفي هذه الورقة  ازمة اقتصاد�ة وصح�ة عالم�ة .

  .الجائحة وانه�ار اسعار النف� �ونها تعتمد اعتماد ش�ه �لي على ایرادات النف� في میزانیتها
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Abstract: 

The Corona pandemic (COVID- 19) caused an unprecedented humanitarian and health 

crisis. The world lost its balance and the necessary measures to contain and respond to 

the virus led to hindered economic activity in all countries of the world , because the 

pandemic has affected industry and trade through the closure of plants and factories 

and the disruption of supply chains, and tourism through border closures and the 

suspension of travel , there is no doubt that all of this has had a tangible impact on the 

decline in energy demand. 

However, most of this decline was due to closures, bans and travel halts that resulted 

in a stumble in transport -The sector that consumes the most oil- which led to a decline 

in demand for oil and a decline in prices, which was followed by a decline in oil 

production rates. The effects of the pandemic were very severe in the short term 

through the global economic and health crisis it caused. In this research paper, we 

dealt with Iraq as a model for the countries most affected by the pandemic and the 

collapse of oil prices as it relies almost entirely on oil revenues in its budget.
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  :مقدمة

�ورونا ، ولم یتوقع أحد أن ��ون الو�اء خطیًرا جًدا و�نتشر  فایروسیتسم الوضع العالمي الحالي بتفاقم أزمة  

ا في األمراض المعد�ة أو في مجال حقوق أنحاء العالم. أكثر الخبراء تشاؤمً  �سرعة �بیرة �حیث �صیب جم�ع

اإلنسان وحما�ة البیئة ، حتى رؤساء الدول والح�ومات ، لم یدر�وا أن األزمة ستكون على هذا النحو ، و�ان من 

الى صعو�ة  �اإلضافةصعو�ة إیجاد حلول بدون عالج ، و  االستجا�ةالصعب التعامل معها �سبب ضعف قدرات 

 فایروسمع انتشار و�اء فالمستجد في فترة زمن�ة قلیلة.  فایروسات ضد هذا الفایروسالحصول على لقاح مضاد لل

�ورونا المستجد الذ� یجتاح العالم ، أص�حت المدن وأقسامها اإلدار�ة وقدراتها ال�شر�ة والماد�ة والعلم�ة ، �ما في 

قتصاد�ة من أنظمتها اإلدار�ة واال اسرع واقو�  فایروسألن ال؛ زة أمامهعاج المدن الكبر� والمتقدمة تقن�اً ذلك 

 .مما جعل هذه الدول مشلولة امامها ؛ واالجتماع�ة

وذلك خالل في مدینة ووهان الصین�ة �ش�له االولي )  �COVID - 19ورونا ( فایروسفمنذ الظهور االولي ل

من قبل منظمة  2020اذار / مارس لعام  11ء عالمي في واالعالن الدولي عنه �و�ا 2019اال�ام االخیرة لعام 

الذ� اثر االمر الطلب ، اص�ح �ع�ش حالة من االرت�اك  والفزع بین جانبي العرض و  والعالم ، الدول�ةالصحة 

بدوره على أسعار النف� واد� إلى نشوء أزمة اقتصاد�ة عالم�ة لم �سلم أحد منها. حیث �عتبر النف� من أهم 

وة االقتصاد�ة في العالم الیوم ، ولعب دورًا فاعًال في إعادة رسم الخرائ� الس�اس�ة واالقتصاد�ة مصادر الثر 

فهو المصدر الرئ�سي للطاقة ، والمادة األساس�ة للعدید من قطاعات ؛ �ة، وله أهم�ة استراتیج�ة مهمة والدول

لدول المنتجة والمستهلكة. ل الرئ�سي لمصدر الدخ�ذلك �عتبر  التصن�ع ، وسلعة مهمة في التجارة الدول�ة ، و

إن األهم�ة المال�ة و قتصاد�ات الدول المختلفة. �ان لتغیرات أسعار النف� تداع�ات وتأثیرات عدیدة على الذلك 

واالقتصاد�ة ألسعار النف� تجعل من الضرور� دراسة السوق بدقة لفهم العوامل التي تؤثر عل�ه والتي اهمها 
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م�ن للعوامل الخارج�ة مثل و�اء �ورونا غیر المدروس أن تؤثر على هذه العوامل ، الطلب والعرض و�یف �

على واردات النف� في  المعتمدةو�التالي تؤثر على أسعار النف� واالقتصاد الوطني ،خصوصا �النس�ة للدول 

  .امیزانیته

 :منهج ال�حث

االقتصاد العالمي ار جائحة �ورونا على ات�عت ال�احثة المنهج الوصفي التحلیلي �إطار عام لوصف وتحلیل آث

 على اسعار النف�. اً تأثیر  و�یف خلف ذلك 

 :اهم�ة ال�حث

تكون اما مستهلكة او  الدول ا في اقتصاد العالم �ون ا حیو�ً دورً �ؤد� و   من اهم مصادر الطاقة في العالمالنف� 

 .ر�بی منتجة للنف� و�ذلك تؤثر اسعار النف� على االقتصاد العالمي �ش�ل

 :اهداف ال�حث

 تأثیرها على النمو االقتصاد� والذ� �عد من ب�ان على اسعار النف� من خالل  ب�ان تأثیر جائحة �ورونا

  .اهم م�ونات الطلب على النف�

 وتوض�ح ،  ض االسعار على االقتصاد العالميتسل�� الضوء على تأثیر تقل�ات اسعار النف� مثل انخفا

االنخفاض  على النف� في میزانیتها عند ش�ه �لي �لي او لمعتمدة اعتمادن تتضرر البلدان اا �یف �م�ن

   .و قد تناولت ال�احثة العراق �إنموذج لذلك 

 :مش�لة ال�حث

جراءات مد �ش�ل �بیر على النف� ، وان اإلان مش�لة ال�حث االساس�ة تكمن في ان االقتصاد العالمي �عت

دت دور �بیر في أو  واضح و ملموس على اسعار النف� ثرت �ش�ل أ ضد جائحة �وروناالمتخذة الدول�ة  الوقائ�ة

 انخفاض اسعاره.
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 :فرض�ات ال�حث

 لجائحة �ورونا تأثیر سلبي على اسعار النف� واالقتصاد العالمي. 

  الى التنو�ع االقتصاد� �م�ن ان �قوم  �اإلضافةاحتواء فایروس �ورونا وتقلیل اجراءات العزل والمواجهة

  . االقتصاد� ورفع اسعار النف�بإنعاش الوضع 

 :االطار الزماني لل�حث

 ).COVID-19یروس �ورونا ( فال الظهور االولي ) وهي الفترة التي شهدت 2020- 2019مدة ال�حث (

  :ه��ل�ة ال�حث

 بهدف الوصول الى هدف ال�حث والتحق� من فرض�اته ، قسم ال�حث الى فصلین :

 :م�حثین  ىتوض�ح ذلك قسم الفصل الوحر�ة اسعار النف� الدول�ة ول وناالول عن مفهوم واثر جائحة �ور الفصل ا

) والذ� تضمََّن تعر�ف فایروس �ورونا واس�ا�ه واالجراءات المتخذة للوقا�ة   مفهوم جائحة �ورونا ( الم�حث االول

العوامل المؤثرة على واهم التأثیرات العالم�ة للجائحة اما الم�حث الثاني ( اسعار النف� الدول�ة ) فیتضمن اهم 

  .اذ تناول تحل�ال للطلب والعرض على النف�  -م�ونات الطلب والعرض-اسعار النف� 

الم�حث : م بدوره ا�ضا الى م�حثین الفصل الثاني عن اسعار النف� الدول�ة في ظل جائحة �ورونا والذ� قس

هذا الم�حث توض�ح لك�ف�ة  حیث تضمن)  اثر جائحة �ورونا على الطلب والعرض العالمیین على النف� االول (

تأثیر جائحة �ورونا على اهم م�ونات الطلب �النقل و�ذلك تأثیرها على العرض و�یف اد� ذلك الى هبو� 

جائحة �ورونا  ح تأثیر( اثر جائحة �ورونا على اقتصاد العراق ) والذ� وَض  اسعار النف� ، اما الم�حث الثاني

  تأثیرها على النف� و�ختتم ال�حث �مجموعة من االستنتاجات والتوص�ات.على االقتصاد العراقي من خالل 

  



 

4 

  ( االطار النظر� ) االولالفصل 

 اسعار النف� وحر�ة جائحة �ورونااثر و مفهوم  

  :تمهید

ا في ان جائحة �ورونا تمثل ازمة عالم�ة غیر مسبوقة ، وعدم االستعداد لها وتوقع حدوثها جعل االمر صع�ً  

قلیل الخسائر التي تسببها خصوصا في بدا�ة حدوثها مما جعلها ذات تداع�ات اقتصاد�ة واجتماع�ة احتوائها وت

  وصح�ة �بیرة عالم�ًا وسنتناول في هذا الفصل اهم تلك التداع�ات والتأثیرات التي سببتها جائحة �ورونا.

  

 �ورونامفهوم جائحة : الم�حث االول

مفھوم جائحة كورونا:  ولب المط  

�ورونا  فایروسف�ما یتعل� بتفشي  2020ینایر �انون الثاني /  30في  رسم�اً نظمة الصحة العالم�ة أعلنت م

وذلك �سبب انتشاره السر�ع وخطورته ونظرا للتزاید المتسارع والغیر االعتراف �أنه جائحة خطیرة ، تم  المستجد ، و

، مع  2020مارس اذار /  11ذلك في  و متوقع في عدد االصا�ات و�ذلك الوف�ات في معظم انحاء العالم  ،

 .الصینووهان في  ، وتحدیدا في مدینة 2019د�سمبر �انون االول / االشارة إلى أن هذا الو�اء موجود منذ

  .),2Yilmazkuday, 2020 ؛1 ،2020العر�ي  لأل�حاث ودراسة الس�اسات ، زالمر�(
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  �ورونا: فایروستعر�ف 

ات �م�ن أن �سبب األمراض للحیوان واإلنسان. و�ما هو معروف،  فایروسن ال�ورونا هو ساللة واسعة م فایروس

أنه �م�ن ان یتسبب في أمراض الجهاز التنفسي لد� اإلنسان ، وتتراوح شدتها من نزالت البرد إلى أمراض أكثر 

الوخ�مة مة التنفس�ة الحادة ) والمتالز MERSوس� التنفس�ة (متالزمة الشرق األ�خطورة (مثل المتالزمات) 

)SARS .(أحد  فایروس�ورونا ، القر�ب جدا من  فایروس ) ات " �ورونا" الذ� انتشر في الصین فایروسسارس

والم�تشف  ).2020(ناصح ،  ا)مصا�ً  8098من بین  774. وقتل "سارس" 2002ومن هناك إلى آس�ا عام 

والذ� �سبب مرض   )، SARS-Cov2( 2المتالزمة التنفس�ة الحادة الوخ�مة �ورونا  فایروسحدیثا �عرف بإسم 

COVID-19) (. سر�ع االنتشار لم ��ن  اً معد�ضًا �ورونا المستجد مر  فایروسمرت�طة ��عد الفاش�ة الحادة ال اذ

    .) 131، 2020قبل تفشي المرض في ووهان ، في الصین (احمد و الطاهر ، اً موجود

  

  : (COVID-19)تعر�ف 

،  )2020(منظمة الصحة العالم�ة ، �SARS-COV-2سمى و نا الجدید�ورو  فایروسهو المرض الناجم عن 

و�اء ألول مرة في سوق للمأكوالت ال�حر�ة والحیوانات، و�عدها انتقل منها إلى �ق�ة مدن �َ وظهر هذا المرض 

  .)2020ومنها إلى مقاطعات الصین وثم إلى سائر أنحاء العالم( ارسالن ،  هو�ي مقاطعة 

 هي :  COVID-19ًعا لـ عراض األكثر شیو الوا

 حمى. 

 سعال جاف.  

 إع�اء.  
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  واما األعراض األخر� األقل شیوًعا والتي قد تؤثر على �عض المرضى ما یلي:

 ، التهاب ،التهاب الملتحمة (المعروف أ�ًضا �اسم العیون الحمراء) �األنفاحتقان فقدان حاسة التذوق والشم ، 

إسهال  اصل ،أنواع مختلفة من الطفح الجلد� ،الغث�ان أو القيء،آالم العضالت أو المف صداع الراس، الحل�،

  قشعر�رة أو دوار.و 

  اما االعراض في حاله المرض الحاد ما یلي:

درجة  38ارتفاع في درجة الحرارة (فوق  ، ألم أو ضغ� مستمر في الصدر، فقدان الشه�ة ضی� في التنفس،

  .)2021،  (ش��ة مایو �لینك االخ�ار�ة مئو�ة)

  

ثر جائحة كورونا على الصحة العالمیة: الب ثاني مط  

عالم�ًا. وهو األحدث في سلسلة من األو�ئة التي  اً أص�ح و�اء )COVID - 19 (نا�ورو  فایروس�ما نعلم أن 

�عود الوعي �األو�ئة إلى قرنین من اذ ظهرت على مدار العقود األخیرة و�ان لها تداع�ات عالم�ة على الصحة.  

لتقدم في النظم الصح�ة والعالجات الجدیدة والتدابیر الوقائ�ة خلقت الوهم �أنه قد تم القضاء علیها.  الزمان ، لكن ا

ومع ذلك ، فإن ظهور مسب�ات األمراض الجدیدة وظهور عوامل أخر� ُ�عتقد أنه تم الس�طرة علیها ، �اإلضافة 

صح�ة عالم�ة و�عتمد التقدم الذ� تحرزه س�اسة إلى التأثیر المضاعف للعولمة ، قد أد� إلى تفاقم تأثیرها �مش�لة 

الصحة العالم�ة على األولو�ة التي تتمتع بها في جداول األعمال المحل�ة والدول�ة ، وهي أولو�ة تكتسب 

 Elcano Royal institute( مع �ل جائحة جدیدة و�تم نس�انها �لما تراجع اهتمام المجتمع جدیداً  ً إلحاحا

ة �ورونا وانتشارها في مختلف انحاء العالم اتخذت الدول العدید من االجراءات �ما ومع ظهور جائح .)2020,

ایروس وتقلیل وضعت منظمة الصحة العالم�ة العدید من التوجیهات واالجراءات الواجب ات�اعها الحتواء الف
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ي اتخذتها الح�ومة جراءات االحتراز�ة وتدابیر الوقا�ة التفعلى سبیل المثال من اإل، مستطاع الخسائر قدر ال

هي  ،ي الصین وخاصة في ووهانف  2019ر في �انون االول/ د�سمبر الصین�ة منذ أن بدأ المرض �االنتشا

تحقی� و حتواء الو�اء إل ؛ر وغیرها من االجراءات الصارمة  إغالق المدن والمنشآت والمصانع ومنع حر�ة السی

  .)1،  2020لأل�حاث و�حوث الس�اسات ، الت�اعد االجتماعي لمنع انتشاره (المر�ز العر�ي 

) في التسبب في خسائر فادحة COVID-19تستمر جائحة �ورونا (  فایروسو�ذلك �سبب االنتشار المتسارع لل

ومتزایدة في األرواح في البلدان حول العالم ، وحتى یتسنى حما�ة االرواح  واعطاء الفرصة لنظم الرعا�ة الصح�ة 

�ان من الضرور� اللجوء إلى العزلة والحظر الشامل واإلغالق الواسع �شعار "  مواكبتها ،لالزمة و افي االستجا�ة 

  .)130، �2020ورونا ( احمد والطاهر ،  فایروسالزم بیتك" إل�طاء انتشار 

التي وضعتها منظمة الصحة ) COVID-19( �2019ورونا  فایروسو من اجراءات الوقا�ة من مرض  

  العالم�ة �االتي:

 م أقنعة الوجهاستخدا.  

 التغط�ة عند السعال والعطس �منادیل.  

 غسل الیدین �انتظام.   

 تجنب االتصال مع المصابین.   

 الحفا� على مسافة مناس�ة من الناس.   

 االمتناع عن لمس العینین واألنف والفم.   

 في حالة ظهور األعراض ، طلب الرعا�ة الطب�ة م��ًرا.   

 رعا�ة الصح�ة الخاص �المر�ضات�اع النصائح التي �قدمها مقدم ال. 
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العالميثر جائحة كورونا على االقتصاد : اثالث  مطلب  

دون النظر و مالحظة الوضع االقتصاد� واالتجاه العام  2019من المستحیل البدء بهذا الو�اء الذ� ظهر عام 

للصین والوال�ات المتحدة ،  المتأثر�ن �عاملین رئ�سیین على األقل في وقت ساب� وهما : القوة االقتصاد�ة الرائدة

النمو  ت�اطؤ، و  2008فضال عن ان�ماش االقتصاد العالمي الذ� ال یزال �عاني من تأثیر األزمة في عام 

  االقتصاد� �ش�ل �بیر حتى قبل اندالع األزمة ، مما أد� إلى تسر�ع وتیرة هذا الت�اطؤ.

غییرات األساس�ة في اله��ل االقتصاد� العالمي ، و منذ بدا�ة القرن الحاد� والعشر�ن ، حدثت سلسلة من الت

بل زادت نس�ة االستهالك المحلي من   حیث مثلت الصین ثاني أكبر دولة منتجة ومستهلكة �عد الوال�ات المتحدة،

ال تجعل المنتجات النهائ�ة داخل الصین ، بینما انخفضت نس�ة الصادرات رغم أنها ال تزال نس�ة �بیرة ، حتى 

دولة مستهلكة ذات استهالك قو� یوجه ما یر�د العالم أن �ستهلكه. لم  ضاً بل أ� ؛ع العالم فحسب الصین مصن

في إظهار للناس قوة  اً نمو الدولیین فحسب ، بل بدأت أ�ضتثبت هذه التغییرات قوة م�انة الصین في التجارة وال

  .)2020حمد� ،  (العالماقتصاد�ة تطمح لله�منة على 

مره في الصین ، اظهرت الصین انخفاض حاد في االنتاج  وذلك في  ألول�ورونا  وسفایر ولكن مع ظهور 

في نفس الوقت (احمد  فایروسمع بدا�ة اغالق ووهان  ومناط� اخر� الحتواء ال 2020الشهر�ن االولین من سنة 

ألن انتشار إلى األسواق اآلسیو�ة واألمر���ة  اً أ�ض فایروس�ما امتد تأثیر ال .)136،  2020والطاهر ، 

  .)2020،ةحد من السفر والتجارة بین الدول ، وزاد النفقات في عمل�ة الوقا�ة للحد من انتشاره (الیوانس فایروسال

فقد اص�ح العالم الیوم �ع�ش وضعا غیر مألوفا ، ألن معظم س�ان األرض لم �شهدوا احداثا مماثلة لما �حصل 

ن هذا الوضع استثنائي من جم�ع النواحي ، و�ش�ل حتمًا ، أل)-19COVID(الیوم نتیجة الو�اء المعروف ب 

�سبب تأثیره الرهیب على المستو�  اً ل�س فق� �سبب خطورته ، ولكن أ�ض منعطفا �بیرا في تار�خ ال�شر�ة �أسره ،

  االقتصاد� واالجتماعي والس�اسي �ذلك .
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ن التساؤالت والمش�الت  ، وهو و�ما هو معروف قد اثارت مخاطر االو�ئة واالمراض عبر العصور العدید م

� یؤثر �ش�ل م�اشر على ، والذ و�اء �ورونا �اعت�اره و�اء عالميا�ضا نفس النقاش الذ� �طرحه االن 

�فرض سلسلة من  ن انتشار المرض وتفش�ه بین الدولاإلنسان�ة والتجار�ة والس�اس�ة الدول�ة أل المعامالت

لحجر الصحي ومنع السفر والتي �ان لها تأثیر سلبي على االقتصاد حیث االجراءات والتدابیر الوقائ�ة �العزلة وا

سّبب حالة من الر�ود الشدید واالن�ماش المفاجئ ، مما تسبب في أزمة اقتصاد�ة عالم�ة غیر متوقعة (الورد� 

،2020(.  

من النمو  اً ع عامتتوق 2020د� والتنم�ة لعام فعلى الرغم من أن التوقعات االقتصاد�ة لمنظمة التعاون االقتصا

�ان له تأثیر �بیر على االقتصاد العالمي ، وقد خفضت  فایروسالمستقر إذا لم یتم ز�ادة النمو ، إال أن تفشي ال

  .%1.5إلى  %2.9المنظمة توقعاتها إلى النصف من 

ها تعی� حیث استمرت جائحة �ورونا منذ تفشیها في إلحاق أضرار جس�مة �االقتصاد العالمي المشلول وذلك ألن

وتعزل الدول وتضعها تحت الحجر الصحي ، وتضعف الطلب العالمي ، العالمي واإلمداد والنقل الجو� اإلنتاج 

ل. �ما وّجهت ضر�ة قو�ة لقطاعات المال والطیران والنقل والس�احة ابینما تخضع دول أخر� لحظر التجو 

صحة العامة فحسب ، بل أص�حت لم�ة للحیث ان جائحة �ورونا لم تص�ح حالة طوار� عا ) .2020(الورد�، 

�ورونا ُمعٍد على المستو�  فایروسو �ما ان .  )8،  2020أزمة اقتصاد�ة دول�ة (مجموعة البنك الدولي ،  اً أ�ض

على االقتصاد "  COVID -  �19ورونا " فایروسمن خالل تأثیر  اً ، فقد �ان  ُمعٍد اقتصاد� لألشخاصالصحي 

،  2020(احمد والطاهر ،  مت�ادلاقتصاد�ة عالم�ة انطلقت من خالل قنوات التأثیر الأزمة  المحلي للدول ل�ش�ل

135(.   
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�ورونا أن یؤثر على االقتصاد العالمي من خالل عدة قنوات ،  فایروسوفي هذه الحالة �م�ن ل

  ) 2020؛ بتال وفهد ، 2020(الخاطر ، :  وهي

ة الحجر الصحي اإلقل�مي الى عرقلة اإلمداد  وتعطیل نتیج: حیث ادت جائحة �ورونا الم�ادالت التجار�ة .1

و مما �قلل بدوره من الطلب  سالسل التور�د ، مما �عی�  اإلنتاج و�ضعف العرض والطلب العالمیین ،

 على الطاقة ، و�التالي  اصا�ة االقتصاد العالمي �الشلل.

العالم�ة ، فمنذ اندالع األزمة المال�ة السوق المال�ة  الىتأثیره الماد� والمعنو�  امتد: الترا�� المالي .2

، انهار السوق المالي و�ان أداؤه هو األسوأ ، لذلك تر�ت السوق المال�ة  2008العالم�ة في عام 

على االقتصاد  فایروسانط�اعات سلب�ة للمستثمر�ن تشیر الى شعورهم �اتجاهات السوق المال�ة بتأثیر ال

  العالمي. 

مطارات في العالم المناط� وٕاغالق العدید من ال وعدید من البلدان الق حدود الإلغ اً : نظر الس�احة والنقل .3

  ثر على العرض والطلب العالمیین عن طر�� خفض معدالت السفر.ا، فإن الو�اء 

قتصاد� ، وحتى لو لم ��ن :  شهد االقتصاد العالمي حالة االن�ماش والر�ود االالنمو االقتصاد� .4

   0.9 (بنس�ةسینخفض  2020ت التوقعات األول�ة  إلى أن معدل النمو في عام ، فقد اشار دًا حا اً ان�ماش

 وقد �صل إلى أدنى مستو� منذ األزمة المال�ة العالم�ة. )  %1.5إلى  0.5%- 
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�م�ن ان یؤثر من خالل ثالث قنوات:  فایروس، فإن ال ا �النس�ة لالقتصاد المحلي للدولوأم

  )2020(الخاطر ، 

عن ضعف  ت والنقل والس�احة والتسوق ، فضالً : �سبب إعاقة اإلنتاج والخدما� االقتصاد�إعاقة النشا .1

وتتحول  حظر التجوالالعرض والطلب ، �ما رأینا في الصین وٕا�طال�ا ، فإن العدید من المدن تخضع ل

  إلى مدن أش�اح والعدد آخذ في االزد�اد حول العالم. 

لوقا�ة و اإلنقاذ والدعم  لقطاع الصحة والقطاعات االقتصاد�ة : من تدابیر اتكالیف التصد� واالحتواء .2

  واالجتماع�ة ، فإن التكالیف الخاصة بذلك مرتفعة ومتصاعدة.

 : تؤد� الفوضى وعدم ال�قین إلى إضعاف الثقة ، مما یؤد� إلى إحجام الناس عنالثقة وال�قین .3

 االستثمار واالنفاق والسفر.

  

ا على التجارة الدولیة والسیاحةتأثیر جائحة كورون :مطلب رابع   

  تأثیر جائحة �ورونا على التجارة الدول�ة اوال :

) هي في األساس أزمة صح�ة ، ولكن أص�ح من الواضح أن لها تداع�ات COVID- 19إن جائحة �ورونا (

فقد تكون ا �ش�ل خاص وقد �انت التجارة الدول�ة هي األكثر تضررً  تمتد إلى العدید من جوانب النظام الدولي.

وذلك ألن تداول المنتجات الخام ؛ ة االقتصاد في مثل هذه الظروف هي األكثر حساس�ة وتعبیرا عن معضل

لكننا نراه هو األكثر هشاشة  ،هو أهم جزء من العمل االقتصاد�  ونصف المصنعة أو النهائ�ة بین دولة وأخر� 

وقفت المصانع في العدید من البلدان ، ل�س فق� لهذا الوضع ، حیث ت  وذلك ألنه �ان االسرع واالكثر تأثراً 

  ). 2020حمد� ،(  لوقف النقل والتجارة بین الدول اً ضوالت�اعد االجتماعي ، ولكن أ� حظر التجوال�سبب 
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في الر�ع الثاني من عام وذلك سجلت تجارة ال�ضائع العالم�ة أكبر انخفاض لها على اإلطالق في فترة واحدة اذ 

  مقارنة �الفترة السا�قة. %14.3ت بنس�ة ، حیث انخفض 2020

حیث انخفضت التجارة العالم�ة في جم�ع  ، ت التجارة في حالة اضطراب �الفعلفقد ضرب الو�اء العالم عندما �ان

من خالل موجة من التأثیرات المتتا�عة  2020ولكن قد تكثفت  االنخفاضات في أوائل عام  ، 2019أر�اع عام 

. 2019مقارنة �عام  2020في فبرایر  %21نخفضت الصادرات الصین�ة  بنحو احیث ،  بدأت في الصین

و�الرغم  من انتعاش الصادرات الصین�ة �ش�ل طفیف في مارس، بدأ الو�اء في ضرب الصادرات من دول أخر�.  

رنة على التوالي مقا %7و  %8لوال�ات المتحدة في مارس بنس�ة اذ انخفضت الصادرات من الدول االورو��ة وا

�التأثیر على �ال )  COVID-19 فایروس �ورونا (و ان من اهم اس�اب  تراجع التجارة  هو ق�ام  .�2019عام 

ة ومنطقة دول 80، أدخل أكثر من  2020أبر�ل ن�سان/  24على سبیل المثال ، �حلول  من العرض والطلب ، و

 ،میز �عمل�ات تصن�ع متكاملة ففي عالم یت ستجا�ة فور�ة للو�اء.�إعلى الصادرات  اً جمر��ة محظورات أو قیود

تسببت هذه اإلجراءات في انخفاض ملحو� في المعروض من السلع المصنعة ، في البدا�ة في الصین وذلك 

إلى  حیث أد� نقص العمالة في الموانئ  �سبب الو�اء ، اء ، ولكن �عد ذلك في أماكن أخر� حیث بدأ انتشار الو�

 في خسائرالن البلدان و أد� إغالق أماكن العمل في العدید م . وفي الوقت نفسه حر�ة ال�ضائع ز�ادة ت�اطؤ

 .سلع التجزئة والخدمات التجار�ة  إلى انخفاض الطلب علىاألجور 

  .) ;2020McKee ,Labonte & Stuckler,2021,3،مر�ز التجارة الدول�ة(
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  الس�احةثان�ا : تأثیر جائحة �ورونا على 

  و�االتي:جائحة �ورونا على الس�احة الدول�ة �عد ما بینا تأثیر الجائحة على التجارة الدول�ة   واالن سنتناول تأثیر

ان الس�احة هي أحد القطاعات االقتصاد�ة الرئ�س�ة في العالم وثالث أكبر فئة تصدیر (�عد الوقود والمواد 

سب ب�انات منظمة الس�احة العالم�ة من التجارة العالم�ة. و�ح% 7، ش�لت الس�احة  2019في عام  الك�م�ائ�ة). 

مل�ار سائح في س�اق عشر سنوات متتال�ة من النمو. حیث حققت  1.5حوالي  2019، بلغ عدد الس�اح في عام 

على  مل�ارات 9افر�ن في ال�الد نحو و�لغ  عدد المس ، 2020جم�ع مناط� العالم نموا قو�ا حتى بدا�ة عام 

 ن االقتصادات النام�ة والمتقدمةتوفر سبل الع�ش لمالییاذ ُعشر فرص العمل ، وتوفر الس�احة الصعید العالمي 

  ).2020(أخ�ار األمم المتحدة ، 

ا  ، حیث تقدر �ورونا تأثر قطاع الس�احة �ش�ل سلبي و�ان من اكثر القطاعات تضررً  فایروسولكن مع انتشار 

في عدد الس�اح  %80إلى  %60بنس�ة  اً ض) انخفاUNWTOمنظمة الس�احة العالم�ة التا�عة لألمم المتحدة (

، ومدة قیود السفر وٕاغالق الحدود على سرعة االحتواء  اً وذلك بناء 2019مقارنة �عام  2020الدولیین في عام 

عوامل تؤثر  ر وٕاجراءات الحجر الصحي هيفمن المؤ�د أن إغالق الحدود في العدید من البلدان ، وحظر السف

  . )Angela& Haishan , 2020 , 28احة (�ش�ل م�اشر على قطاع الس�

 اً من و�اء �ورونا تلعب دور  اتضررً وتجدر اإلشارة إلى أنه من حیث عدد اإلصا�ات ، فإن العدید من الدول األكثر 

هذه   ثارآأو �الهما ، وتمتد نت سوق الوجهة أو السوق المصدر في نظام الس�احة العالمي ، سواء �اًا رئ�س�

ات البلدان االخر�  ، لذا �ان من المتوقع ان ��ون التأثیر االقتصاد� �الغ االهم�ة في األزمة على اقتصاد

و�سبب ر�ود صناعة الس�احة ، ستتأثر حتمًا العدید من ؛ المناط� التي تعتمد �ش�ل �بیر على الس�احة الدول�ة 

خدمات النقل مارس ، و اذار/ في شهر  %75الخدمات مثل الفنادق وأماكن اإلقامة ، والتي انخفضت بنس�ة 

  ) .Maryla, Aaditya, & van der Mensbrugghe, 2020, 4( والمواصالت والترف�ه
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  الم�حث الثاني : اسعار النف� الدول�ة

النفط أسعارمختصرة عن نبذة : مطلب اول   

اد�ة عال�ة ص�عتبر النف� الخام من أهم مصادر الطاقة في العالم ، وهو سلعة استراتیج�ة دول�ة ذات ق�مة اقت 

لمنتجة له و�ذلك �النس�ة للدول ا في تنم�ة وازدهار الدول الصناع�ة المستهلكة اً مهم اً حیث یلعب النف� دور 

الذ� زاد و هلكة ومحر�ا اساس�ا القتصادها . له حیث ُ�عد عصب الح�اة للدول المنتجة له و�ذلك  المست المصدرة 

  . الكفاءة ، وسهولة النقل والتوز�ع، و  الوفرة النسب�ة ، وتر�یز الطاقةهي  تهأهمیمن 

 المستهلكون المنتجون ( منظمة أو�ـك و خـارج منظمـة أو�ـك ) و والذ� اهم م�وناته  �تأثر سوق النف� العالميو 

�سلسلة من التطورات المهمة ، مما أد� إلى اختالف �بیر في میزان العرض  )الدول الصناع�ة و الدول النام�ة(

فإن تفرده ��من في تداخل العوامل االقتصاد�ة والس�اس�ة ، وأهم�ة  ؛وق النف� له طا�ع خاص ب ، وألن سوالطل

أسعار النف� الخام وتأثیرها في السوق ، وتتفاوت الدرجة. و�ما یبدو أن عمل�ة تحدید سعر النف� الخام تعتمد 

عوامل لعرض من اهم ال�ش�ل أساسي على عالقة العرض والطلب في السوق العالم�ة حیث �عتبر الطلب وا

الى وجود عوامل أخر� مؤثرة منها التوقعات المستقبل�ة وأنشطة المضار�ة  �اإلضافة، المؤثرة على اسعار النف� 

؛  2-1 ، 2010لواحد (الجنابي والحسین ، وتأثیر سعر صرف الدوالر األمر��ي. حیث �عرف �أنه سلعة السعر ا

  ).2009النجار ، 

بین ق�مة حیث أن هناك عالقة نقد� عن ق�مة السلعة او الخدمة. لسعر �أنه التعبیر ال: ُ�عّرف امفهوم السعر

ولكن هذه العالقة ل�ست ثابتة بل انها عالقة متغیرة وهذا التغیر خاضع وناتج عن  ، الشيء والسعر المحدد له

الى  �اإلضافةس�ة او طب�ع�ة تأثیر وتداخل الكثیر من العوامل المختلفة سواء �انت  اقتصاد�ة او اجتماع�ة او س�ا

عنها بوحدات نقد�ة في وقت وم�ان  اً یر إلى ق�مة السلع النفط�ة معبر فسعر النف� الخام �ش . ش�ل السوق نفسه

قة غیر وهي تمثل عال،  ف� وق�مته ل�ست متساو�ة ومستقرةمحددین ، وفي معظم الحاالت ، العالقة بین سعر الن
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أقل ��ثیر لفترة طو�لة ، وارت�طت معظم ق�مة السلع النفط�ة �سلوك العوامل  ألن أسعار النف� �انت؛ متكافئة 

الطلب والعرض االقتصاد�ة والس�اس�ة المتعلقة �طب�عة السلعة و��ف�ة استغاللها في اإلنتاج واالستهالك ا� �

  .)37 ،2009(النجار ، الخاص �سلعة النف�

 

النفط  اھم العوامل المؤثرة على حركة اسعار : ثانيمطلب   

ان أهم عاملین یؤثران على اتجاه سوق النف� والتغیرات في أسعار النف� هما العرض والطلب حیث تعتبر قوة 

العرض والطلب في السوق العالم�ة آل�ة تع�س العوامل األساس�ة التي تؤثر على أسعار النف�  ( جر�دة العرب 

 ).2009االقتصاد�ة الدول�ة ، 

  اوال: الطلب

و�قصد �ه مقدار الحاجة  للحصول على النف� �سعر محدد وفي وقت محدد بهدف اش�اع  نف� :الطلب على ال

و ما لم یتم تحو�ل هذا النف� إلى منتجات أخر� وهذه المنتجات یتم الحصول علیها من  الحاجات االنسان�ة .

جات اإلنسان ، لذلك فإن وال�م�نه تلب�ة احت�ا لب�ة الطلب �ش�ل م�اشرخالل عمل�ة التكر�ر ، ال �م�ن للنف� ت

. لطلب للبترول �سمى مشت� الطلبالطلب على البترول �أتي من الطلب على المنتجات الم�ررة ، و�التالي فإن ا

منذ صعود صناعة النف� ، ازداد الطلب العالمي على النف� ، لكن معدل النمو یتراوح بین االرتفاع و االنخفاض و 

،  2003لفن�ة المتعلقة �استخدام النف� (عبدهللا ، س�اس�ة واالقتصاد�ة واعلى مجموعة من العوامل ال معتمداً 

  .)391 ؛ ذهب ، 151
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  :م�ونات الطلب على النف�

في الوقت الحاضر ، �عتبر النف� المصدر الرئ�سي للطاقة في العالم، و هذا یرجع إلى قابل�ة االستخدام المتعددة 

والدفاع والتكنولوج�ا والصناعة والتجارة وال�حث والتطو�ر والعدید في مختلف مجاالت الح�اة. حیث یرت�� النقل 

هي فم البترول أو منتجاته الثانو�ة. من الجوانب األخر� لألنشطة ال�شر�ة �ش�ل م�اشر أو غیر م�اشر �استخدا

؛  د الخامت التشح�م لآلالت والمواتوفر وقود التدفئة واإلضاءة للعدید من الصناعات التحو�ل�ة ، فضًال عن ز�و 

  .ولذلك هنالك العدید من القطاعات التي تحفز وتّكون الطلب على النف�

  و�م�ن توض�ح اهم هذه الم�ونات �االتي:

و�شمل هذا القطاع نقل ، س�ة المستهلكة للطاقة في العالم: �عد قطاع النقل أحد القطاعات الرئ� لنقلا -1

ات) وجوا ( طائرات ر�اب شحن) والم�اه (على الر�اب وال�ضائع برًا (س�ارات وحافالت وشاحنات وقطار 

  ).2011جر�دة العرب االقتصاد�ة ، ( سبیل المثال ، سفن الشحن وع�ارات الر�اب)

  2019من استهالك النف� العالمي، في عام  %56.80وقد استحوذ قطاع النقل في العالم، نحو 

  وحدة األ�حاث في "الطاقة"، فإن النسب مقسمة �التالي: لـ اً ووفق

  %46.48الس�ارات:  - 

  %32.22الشاحنات:  - 

  )2020% ( الطاقة ، 11.62الطائرات:  - 

و�هذا نالح� ان اكبر م�ونات الطلب على النف� هو النقل ولذلك للنقل تأثیر �بیر في تحدید الطلب 

  و�التالي له تأثیر في تحدید االسعار الخاصة �النف�.
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، حیث �طل� عل�ه اصطالحًا اسم  ة األّول�ةمن مصادر الطاقر مصد �ش�ل اهم النف�ان  : الطاقة -2

مع  النف� والطلب عل�ه وذلك �سبب أهّمیته االقتصاد�ة العال�ة ، و�زداد معّدل استهالك» الذهب األسود «

( و��بید�ا) . و�ستخدم النف� على  طاقةز�ادة التقّدم ال�شر� واالعتماد على هذه الخامة مصدرًا أساس�ًا لل

طاقة الكهر�ائ�ة حیث یتم استخدام الدیزل والبنز�ن في تور�ینات الغاز إلنتاج نطاق واسع لتولید ال

من إجمالي االستهالك العالمي للنف� وذلك في عام  %5ي الكهر�اء.اذ �ستهلك قطاع الكهر�اء حوال

 .)2020، أغل�ه في الدول النام�ة(الطاقة ، 2019

  

ختلف الصناعات وذلك في أوقات السلم والحرب : �عد النف� احد أهم مصادر المواد الخام لم الصناعة -3

في و المنتجات الصناع�ة �ش�ل �امل أو جزئي ،  ء ، حیث یدخل في إنتاج الكثیر منعلى حد سوا

الصناعات الحر��ة والزراع�ة والصح�ة والنسیج�ة والكتاب�ة والمنزل�ة وتعبید الشوارع والطرقات وغیرها ( 

لعالمي، والذ� یتضمن % من النف� ا19ع الصناعي حوالي فقد استهلك القطا،  )2010المصر� ، 

 ر المستهلكین في القطاع الصناعيكبان او  ء.افي عمل�ات التسخین والحصول على بخار الم استخدامه 

في القطاع  النف� �مدخالت. �ما أنه ُ�ستخدم ا�ضاً  �استخدامصناعة البترو��ماو�ات التي تقوم هي 

 .)2020للتدفئة ( الطاقة ، الس�ني والتجار� في الم�اني

 

  : اهم العوامل المؤثرة على الطلب على النف�

وث�قًا �مستو�  ت�اطؤار  حیث یرت�� الطلب على النف� والتي تمثل النمو االقتصاد� :عوامل اقتصاد�ة .1

او  النشا� االقتصاد� ومعدالت نموه التي تعد من اكثر العوامل المؤثرة في حجم واتجاه الطلب صعوداً 

حیث نالح� ان اتساع نطاق التنم�ة االقتصاد�ة الذ� یتزاید من حین  )86 ، 2009(النجار ،  فاضاً انخ
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 اآلالتهذا التزاید �النمو الحاصل في نشا� النقل واستعمال ل العالم واقتران الى اخر في عدد من دو 

فمثال   )47، 2010، قد اد� الى ز�ادة الطلب على النف� (الجبور�  لحدیثة والتصن�ع وارتفاع الدخولا

بلغ النمو  � إلى تزاید الطلب على النف� حیثاد 2000ارتفاع النمو االقتصاد� العالمي  في بدا�ة عام 

تلك مما أد� ذلك إلى ارتفاع أسعار النف�  في  %7.4حوالي  2000العالمي خالل عام االقتصاد� 

قتصاد� نتیجة لعوامل عدیدة فذلك و�الع�س فعند انخفاض النمو اال )325، 2013السنة (المز�ني ، 

 .یؤد� الى انخفاض الطلب على النف� و�التالي انخفاض سعر النف�

 

في الطلب على النف� وتقل�ات أسعاره ، ألن  اً وهام اً أساس� اً تلعب العوامل الس�اس�ة دور : عوامل س�اس�ة .2

ف� الخام العالم�ة أ� تغیرات في الوضع الس�اسي في المنطقة تنع�س �ش�ل م�اشر على أسعار الن

). فمثال عند حدوث ازمات س�اس�ة  �سبب وجود الحرب ، او توقف اإلنتاج في بلد 2021(العبید� ، 

 الى ز�ادة اسعار النف� مع ز�ادة الطلب عل�ه من قبل البلدان. عادةً م ، فإن �ل هذه الظروف ستؤد� مه

 

في نیو�ورك، » �ولومب�ا«العالم�ة في جامعة مر�ز س�اسات الطاقة  اهاجر أوفقا لدراسة  :عوامل تكنولوج�ا .3

هذا  ، فإن �ش�ل حوالي ر�ع الطلب العالمي على النف� نه في حین استهالك س�ارات الر�ابتفید �أ

القطاع قد نال اهتمام ضخم من قبل الح�ومات ووسائل اإلعالم، وذلك نظرًا لتصورهم أن االنتقال السر�ع 

تحرق المنتجات البترول�ة إلى الس�ارة الكهر�ائ�ة نتیجة التطور التقلید�ة التي  من س�ارات الر�اب

(خدور�  لحرار�، وتخف�ض استهالك البترولالتكنولوجي هو أمر مم�ن وضرور� لتقل�ص االحت�اس ا

استهالك النف� و�التالي التوجه الى استخدام الس�ارات الكهر�ائ�ة �م�ن ان یؤد� الى تخف�ض ف) 2020،

�طيء ألن االنتقال الى استخدام الس�ارات الكهر�ائ�ة  النف� ولكن ذلك یتم �ش�لطلب على الخفض نمو 
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ملیون س�ارة �هر�ائ�ة  �ما ان  40االن حوالي  والمستخدمةملیون س�ارة  �500ش�ل �امل یتطلب حوالي 

من تحسن �فاءة محر�ات البنز�ن والدیزل (الحجي  انخفاض في الطلب على النف� مم�ن ان �أتي ا�ضاً 

،2019(. 

 

  العرض البترولي ثان�ا : 

إن المعنى االقتصاد� لعرض النف� هو ع�ارة عن الكم�ة أو الكم�ات النفط�ة من نوع واحد أو عـدة أنـواع مختلفـة 

� الخــام وعرض المنتجات في السـوق �غـرض ت�ادلهـا وتـداولها �سـعر معـین وفي زمـن معلـوم ، و�شـمل عـرض الــنف

 اذعالمي للنف� �العدید من العوامل مثل الطلب على النف� ، �تأثر العرض ال. و ) 162، 2003ور� ،( الد النفط�ة

ال �عني توافر و �القدرة اإلنتاج�ة المتاحة لحقل النف�.  اً یتأثر العرض أ�ض�ما للطلب.  العرض استجا�ةً  �مثل

ن اإلنتاج یتطلب تطو�ر الحقول النفط�ة أل ؛�ادة اإلنتاج �مجرد ز�ادة الطلب االحت�اط�ات النفط�ة أنه �م�ن ز 

�عتمد  ، و�دء إنتاج احت�اط�ات النف� الم�تشفة وتزو�دها �الوسائل الالزمة الستخراج النف� من األرض ومعالجته

  .)59،  2010(الجبور� ، في النها�ة على حجم االستثمارات الموجهة لها

  

  :اهمها من العوامل المؤثرة على العرض وهنالك العدید

:�م�ن تغیر اتجاه العرض بز�ادته أو انقاصه �موجب قرارات رسم�ة تحدد من قبل القو� الدول المنتجة  .1

المس�طرة على اإلنتاج في السوق العالم�ة للنف� الخام ، حیث إن هناك مصدر�ن إلنتاج النف� الخام في 

من خارج أو�ك و�عمل �ال السوق العالم�ة و هما الدول المنتجة ( منظمة أو�ك ) والمنتجین والمصدر�ن 

وذلك لفرض اله�منة على  ؛لي اإلنتاج العالمي للنف� الخام الطرفین على ز�ادة نس�ة مساهمتهما في إجما
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مة منظمة أو�ك و�ذلك المنتجین والمصدر�ن من خارج أو�ك من اإلنتاج عمل�ة تسعیر النف� ومد� مساه

العالمي للنف� الخام . حیث إن المعروض من النف� في بدا�ة اإلنتاج محدود من حیث الكم�ة او النوع 

و�معدالت مضطردة حتى اوائل الس�عینات  وحتى األطراف العارضة له ، ثم اخد �التزاید والتنوع تدر�ج�اً 

، انه �ان هناك فائض في العرض �ش�ل دائم �جزء من س�اسة الشر�ات و مالح� تار�خ�اً و�ما ه

االحتكار�ة الكبر� التي �انت تس�طر على الصناعة النفط�ة في بدا�ة انتاج النف� الخام ألغراض 

 .) 63، 2009التصدیر ( النجار ،

  

  ظم التعد�الت  على أسعار النف�: ان المتت�ع لتطورات صناعة النف� س�الح� أن مع العامل الس�اسي .2

تعدیل االتفاق�ات األساسي  ارت�طت �ظروف ومواقف س�اس�ة ، فمثالً  تفاقاته الخاصة في الشرق األوس�او 

الذ� حدث في اوائل الخمسینات والذ� اقر �موج�ة مبدأ مناصفة األر�اح والتخف�ضات في نها�ة عام 

األسعار التي جرت في طهران وطرابلس �انت تحت  والتي أسهمت في نشوء المنظمة واتفاق�ات 1959

) ، و مواقف الشر�ات االحتكار�ة وح�وماتها  137، 1993تأثیر �عض االعت�ارات الس�اس�ة ( س�مور ،

�الطا�ع الس�اسي فعندما ترغب الشر�ات �معاق�ة أو الضغ� على بلد  خالل المراحل السا�قة اتسمت أ�ضاً 

اقف معینة فما علیها إال إن تلجأ إلى تخف�ض األسعار أو اإلنتاج �وسیلة ما  لتغییر موقفه أو اتخاذ مو 

 .) 3، 2008للضغ�  على تلك الدولة من خاللها ( الشرع ، م�اشرة 

  

: تلعب التطورات التكنلوج�ا دور �بیر في ز�ادة االنتاج النفطي االمر الذ�  یؤد� عادة الى التكنولوج�ا .3

بیرة في العرض مقابل الطلب ، فعبر استغالل التطورات الهائلة في انخفاض سعر النف� نتیجة ز�ادة �

نف� وذلك تكنولوج�ا الطاقات البدیلة استطاعت الوال�ات المتحدة االمر���ة ان تحدث طفرة في مجال ال
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% 75 من اجل تقلیل االعتماد االمر��ي على نف� الخارج بنس�ة تصل الى عبر انتاج النف� الصخر� 

نتیجة مقار�ة  2015الى ذروته عام االنتاج االمر��ي للنف� الصخر�  ، حیث وصل �2025حلول عام 

مستواه  ألنتاج السعود�ة �أكبر منتجي النف� الخام في العالم ، و�ان لهذا آنذاك دور واضح في تراجع 

 اسعار النف� ، اذ ان وفرة االمدادات ادت الى اغراق السوق �المعروض النفطي والذ� بدوره اد� الى

دوالرا وهو  متوس� سعر اقل من ا� وقت  30اقل من انخفاض �بیر في سعر برمیل النف� وصل الى 

الدولة الرائدة في مجال انتاج النف� الصخر�   ص�حت الوال�ات المتحدة االمر���ةوا 2010مضى منذ عام 

 �ه قلیلة نسب�اً اكبر من نفطها الخاص واستهالكها نس ةبإنتاجها �م�واص�حت دولة مصدرة ا�ضا للنف� 

 Zeghouni( وذلك �سبب ارتفاع معدل انتاج النف� نتیجة التحسینات والتطورات في مجال �فاءة الطاقة

&Hadjer , 2021,  602- 610(. 
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  ( االطار العملي ) الفصل الثاني

  اسعار النف� الدول�ة في ظل جائحة �ورونا 

  :تمهید

ث االول تأثیر جائحة �ورونا على الصحة  وعلى االقتصاد العالمیین لقد تناولنا في الفصل االول خالل الم�ح 

و��ف�ة تأثیرها على التجارة والس�احة وخالل الم�حث الثاني تناولنا اهم العوامل المؤثرة على اسعار النف�  وهما 

ل المؤثرة في هذا الفصل سنتناول ��ف�ة تأثیر جائحة �ورونا على اهم م�ونات الطلب والعوامو الطلب والعرض 

  .عل�ه و على العرض و�التالي تأثیرها على اسعار النف� الدول�ة

  

  الم�حث االول: اثر جائحة �ورونا على الطلب والعرض العالمیین للنف�

اثر جائحة كورونا على الطلب:  مطلب اول  

�ورونا من �ان لجائحة �ورونا تأثیر �بیر على م�ونات الطلب على النف� وٕاضعافها �ش�ل عام فقد تم�نت 

الحاق اضرار جس�مة �االقتصاد العالمي و�ما اوضحنا ذلك في الفصل االول نتیجة اجراءات الوقا�ة والتي بدأت 

والتي �ان لها اثر �بیر في االقتصاد العالمي والطلب على النف� فمع  فایروسمع انتشار ال في الصین تزامناً 

نحاء الصین ، تم تقیید السفر والحر�ة ، وتم إغالق المصانع تمدید عطلة رأس السنة القمر�ة الجدیدة في معظم أ

ن برمیل من النف� الخام ملیو  14والذ� �ستهلك عادة ني أن أكبر مستورد للنف� الخام والم�اتب والمتاجر. وهذا �ع

أثیر ال �حتاج إلى �م�ات �بیرة من النف� لتشغیل المصانع وتشغیل النقل وص�انة اإلنارة. و قد ��ون ت اً یوم�

�بیرا �ش�ل خاص ف�ما یتعل� �الطلب على وقود الطائرات ، فقد علقت شر�ات  الطیران العالم�ة  فایروسانتشار ال
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.   أقل من الرحالت الجو�ة اً السفر داخل الصین نفسها تعني عددرحالتها إلى الصین ، والقیود المفروضة على 

، وهو ما �عادل الطلب  %20النف� الخام انخفض بنس�ة وقد ذ�ر موقع بلومبیرغ أن استهالك الصین الیومي من 

مصفاة سینو��ك ، أكبر مصفاة نف� في آس�ا  والتي المتحدة وٕا�طال�ا. متأثرة بهذا المشترك على النف� في المملكة 

ألف برمیل یومً�ا ، وهو انخفاض بنس�ة  600تس�طر علیها الح�ومة الصین�ة ، حیث خفضت النف� الخام بنحو 

وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عقد. و�عتبر االنخفاض الحاد في الطلب على النف� عالمة على ،  12%

  .ت�اطؤ النمو االقتصاد� في ال�الدتقلص األعمال في الصین وعالمة على 

ان الصین هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم والقوة الدافعة الرئ�س�ة للنمو االقتصاد� العالمي ، وفي الوقت الذ� 

 BBC( بي في الصین س��ون له صد� عالميافح ف�ه البلدان النام�ة الستعادة النمو. فأن أ� تأثیر سلتك

NEWS , 2020(في �ل انحاء العالم وامتد تأثیره السلبي على عدد من القطاعات  فایروسقد استمر انتشار ال. ف

  .ن اهمها قطاع النقلوم  ا للنف�االقتصاد�ة والتي تش�ل اهم م�ونات الطلب واالكثر استهالكً 

 

  تأثیر جائحة �ورونا على قطاع النقل:

ث على النقل �ش�ل متفاوت انع�س على النقل البر� وال�حر� والجو� ، حی )(�COVID -19ان تأثیر جائحة 

فقد  لمنظمة الطیران المدني الدولي اً د الس�احة والتجارة والسفر. ووفقمع ر�و ا �ان النقل الجو� األكثر تضررً 

النقل الجو� العالمي الى اكبر انتكاسة له منذ أزمة النف� العالم�ة في منتصف الس�عین�ات ، حیث ُقّدر  تعرض

( اللجنة  2020في المائة خالل عام  60الى  56االنخفاض المتوقع لحر�ة النقل الجو� للر�اب آنذاك �حدود 

  .) 4- 3،   2020االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغر�ي آس�ا (اإلس�وا) ، 
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) انه قد اد� اإلغالق الناجم عن الو�اء إلى تعلی� سفر العمل. وهذا  �عد أحد مصادر 2020اضاف مینتر (و 

الدخل الرئ�س�ة التي تعتمد علیها شر�ات الطیران الدول�ة. وصار بذلك الطلب العالمي على برامیل النف� عند 

�صل إلى اقل من ملیون  طلب للوقودمیل یوم�ا  ، اص�ح  المالیین بر  7أدنى مستو� ف�عد ان �ان �صل ل 

برمیل یوم�ا. معدل السفر المنخفض ل�س هو المش�لة الوحیدة. ففي الوال�ات المتحدة على سبیل المثال ، �قود 

م�ًال في الیوم للوصول إلى الم�تب ، ولكن مع حلول جائحة �ورونا توقف  30من الموظفین ما معدله  77%

شر�ات والم�اتب واكتفوا �العمل عن �عد ونتیجة لذلك قل استهالكهم للس�ارات الموظفون عن الذهاب للعمل في ال

  . وعلى إثره انخفض الطلب على النف�

ام ، انخفض اما من حیث النقل ال�حر� ، و �سبب انخفاض الطلب االستهالكي وت�اطؤ النمو االقتصاد� الع

على  %4خفض حجم نقل الحاو�ات بنس�ة ، ان 2020في الر�ع األول من عام ، ف اً حجم نقل الحاو�ات أ�ض

  .  2019أساس سنو� مقارنة �عام 

اما  نقل الر�اب البر� فقد تأثر �ش�ل �بیر �الو�اء. �سبب انخفاض الطلب والقیود المفروضة على وسائل النقل 

ل المشترك رض النقالخاصة والعامة ، شهدت المدن في جم�ع أنحاء العالم انخفاًضا �بیًرا في حر�ة المرور. وتع

  ). 4-3،  2020إلس�وا ، افي �ل من العرض والطلب ( النخفاض ملحو� 

، دفعت عمل�ات اإلغالق واسعة النطاق وٕاجراءات الت�اعد  2020لذلك ، ال س�ما في النصف األول من عام 

اكثر  انه من ع �ما ذ�رنا سا�قااالجتماعي الناس إلى تجنب أو الحد من استخدام وسائل النقل وهذا القطا

القطاعات المستهلكة للنف� و�التالي توقف هذا القطاع عن العمل یؤد� الى انخفاض الطلب على المنتجات 

(مسح التنم�ة االقتصاد�ة  ة في المعروض النفطي في التار�خالبترول�ة �ش�ل حاد ، والذ� أد� إلى أكبر ز�اد

 .)2020واالجتماع�ة ، 
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عرض العالمي للنفطاثر جائحة كورونا على ال :اني ثمطلب   

سنوات ، حیث تشیر متا�عة ب�انات  5معدالت اإلنتاج واالستهالك الر�ع سنو�ة من النف� خالل  )1ش�ل( یبین 

) إلى أن أنما� العرض والطلب العالم�ة شهدت فترتین منفصلتین في  EIA،  2021اإلنتاج العالمي من النف� ( 

مة االقطار ظمنوما ترتب علیها من آثار اقتصاد�ة (  )(COVID-19 نتیجة لتأثیر جائحة �ورونا 2020عام 

  و�االني:  )28،  2021، العر��ة المصدرة للبترول(اوا�ك)

والتي بدأت بتراجع الطلب الصیني حیث  وحتى نها�ة شهر أ�ار / مایو ، 2020منذ بدا�ة عام :  الفترة األولى

وهو بدا�ة مرحلة جدیدة من ز�ادة العرض وانخفاض رأ� سوق النف� أن تراجع الطلب الصیني �مثا�ة تحذیر ، 

األسعار في السوق. دفع هذا التطور المملكة العر��ة السعود�ة ، الزع�م الفعلي ألو�ك ، إلى الدعوة لعقد اجتماع 

، �ما في ذلك أعضاء أو�ك وروس�ا ودول أخر� منتجة للنف�. ، وتمت 2020مارس / اذار   6او  5في فیینا في 

مز�د من التخف�ضات لمنع األسعار من االنخفاض. لكن االجتماع فشل في التوصل إلى اتفاق �شأن مناقشة ال

. اذ 1991ز�ادة تخف�ضات إنتاج النف� ، مما أد� إلى انخفاض حاد في أسعار النف� ، وهو أسوأ أداء منذ عام 

مستواه الحالي قبل نها�ة  ملیون برمیل یوم�ا عن 1.5رفضت موس�و اقتراح ز�ادة تخف�ضات اإلنتاج �مقدار 

. و ��من موقف  روس�ا الرافض لخفض اإلنتاج هي أنها ال تر�د أن تخسر حصتها في السوق ، االمر  2020

الذ� ادخلنا مرحلة ما �سمى "حرب الحصص واالسعار " بین روس�ا والسعود�ة وقد تسبب هذا الوضع �حدوث 

ي في وال�ات تكساس وداكوتا الشمال�ة وأو�الهوما ، على خسائر �بیرة وٕافالس شر�ات النف� الصخر� األمیر�

ن�سان /  9نحو أجبر الرئ�س األمیر�ي دونالد ترامب على التدخل لد� روس�ا والسعود�ة ، وتم االتفاق  وذلك في 

  مالیین برمیل یوم�ا 9.7) �مقدار OPEC plusعلى تقل�ص اإلنتاج في منظمة او�ك وحلفاؤها ( 2020ابر�ل 

) وعلى أن یتم تعدیل  2020/ یونیو لمئة من المعروض العالمي في أ�ار/ مایو وحز�رانفي ا 10حو ( أ� بن

 31یولیو لغا�ة  تموز/ 1أ� من  2020یوم�ا خالل النصف الثاني من عام  ملیون برمیل/ 8التخف�ض إلى 
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  ألف برمیل  300مت بتخف�ض د�سمبر. اما الوال�ات المتحدة االمر���ة من خارج التحالف فقد التز  �انون االول/

یوم�ا. ، وذلك �عد محادثات مطولة شملت أو�ك و روس�ا ومنتجین آخر�ن (المر�ز العر�ي أل�حاث ودراسة  /

وقد استقبل السوق هذا الخبر ببرودة ألنه حتى �عد هذا التخف�ض سی�قى الفائض �السوق  )1 ،2020الس�اسات ،

لى ان هذا التخف�ض لم ��ن فور�ا وعم�قا ، بل سیبدأ في أوائل أ�ار / ملیون برمیل یوم�ا �اإلضافة ا 20حوالي 

 .مایو وس��ون سار� المفعول شهر�ن فق�

  

النفط أسعار خفاضن: امطلب ثالث   

أسعار  خفضتار�خ الصناعة النفط�ة ؛ إذ انفي ت» یوما أسود «  2020ن�سان / أبر�ل  �20عتبر یوم اإلثنین  

%  ، خالل تداوالت ذلك الیوم ،  300المعروف بخام غرب تكساس الوس�� ، بنس�ة النف� األمیر�ي الق�اسي ، 

  دوالرا للبرمیل عند التسو�ة  . ) - 37وسجلت (

ا أو ف�سبب تقلص القدرة التخز�ن�ة األمیر��ة وتكلفتها ال�اهظة ، ��ون أرخص للمنتج التخلص من إنتاجه مجانً 

أخذ النف� و�تحملوا تكالیف الشحن والتخز�ن ، وهذا ما قد حدث لعقود تسل�م تقد�م إغراءات مال�ة لز�ائنه لكي �قبلوا 

أ�ار / مایو ، حیث اسرع اصحابها إلعادة ب�عها والتخلص منها �أدنى األسعار لكي یتفادوا تكالیف الشحن 

، » �ل أسوأ أزمة في سوق النف� منذ زمن طو « والتخز�ن ، وقد وصفت و�الة بلومبیرغ انه�ار األسعار �انه 

�حاث ودراسة مشیرة إلى أن هذه األزمة انتهت �انخفاض األسعار إلى ما دون الصفر ( المر�ز العر�ي أل

) ،  وقد هز هذا االنه�ار األسواق العالم�ة و أثار ضجة واسعة ساهمت فیها وسائل 2، 2020الس�اسات ، 

المتخصصین �أن النف� لم �عد سلعة اإلعالم �مختلف أنواعها �حیث أوحت �عض الوسائل للمتا�عین من غیر 

ذات ق�مة أبدا والواقع هو أن الهبو� �ان لعقود النف� اآلجلة لشهر أ�ار / مایو فق� ، والتي �انت ستنتهي في 

ن�سان / أبر�ل . أما �النس�ة لعقود حز�ران / یونیو لنفس الخام فتم تداولها في نفس الیوم عند أسعار أعلى من  21
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 اوا�كدوالر/البرمیل ( 25، بینما تم تداول عقود خام برنت في نفس الیوم عند أسعار أعلى من  دوالر البرمیل 20

 ،2021  ،28(.  

  

، حیث ساعد تخفیف  2020والتي بدأت  من  مطلع شهر حز�ران/یونیو وحتى نها�ة عام :  الفترة الثان�ة• 

تخف�ض إنتاج والطلب على النف� �ما لعب  القیود على السفر والتنقل والحر�ة في ارتفاع معدالت االستهالك 

ا في انخفاض ا هامً ) وتراجع معدالت االنتاج في الوال�ات المتحدة االمر���ة دورً OPEC plusالنف� من قبل (

 دوالر/البرمیل في شهر �انون االول/ 50المخزونات، والذ� دفع أسعار خام برنت إلى متوس� شهر� بلغ 

  .)28 ، 2021، وا�كا( 2020 د�سمبر 

صاد �ان و�ذلك فأن انه�ار اسعار النف� وتأثیر جائحة �ورونا االكبر على العرض والطلب العالمیین وعلى االقت

اما النصف الثاني فقد شهد �عض التحسن في الطلب واالستهالك و�التالي  2020 خالل النصف االول من عام

   ضد الفایروس. صنع لقاحلبدء في عمل�ة اكتشاف و وذلك �مجرد التخفیف من القیود وا ا في اسعار النف�ارتفاعً 

  سنوات 5 خالل النف� من العالم�ة الر�ع�ة واالنتاج االستهالك معدالت) 1ش�ل(
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أسعار النفط على العالم خفاضتداعیات ان:  رابعمطلب    

ع�س في تراجع �ورونا الجدید في معاناة إنسان�ة واضطراب اقتصاد� ضخم للعالم ، األمر الذ� ان فایروستسبب 

ا الدول ). و�ؤثر الهبو� الحاد في أسعار النف� على جم�ع الدول ، وال س�مBussewitz، 2020النمو العالمي (

ها على النف�. و�ختلف مد� صدمات أسعار النف� من دولة إلى أخر� ، عتمد اقتصاد�المنتجة (المصدرة) التي 

  .) OCED,2020,4( احت�اط�ات النف� وتكالیف اإلنتاجاعتماًدا على تر�یز صادراتها ، فضًال عن تقدیرات 

لكن �ش�ل عام ، �ان النخفاض أسعار النف� العدید من اآلثار السلب�ة على اقتصاد�ات الدول المصدرة وخططها  

التنمو�ة ، ال س�ما �النظر إلى أن الدول تكبدت خسائر فادحة �سبب إنتاج النف� �أسعار أقل من تكالیف اإلنتاج  

). �ما أد� انخفاض أسعار النف� إلى انخفاض أسعار أسهم شر�ات النف� العمالقة  161،  2016مهان ، ( اس

مثل إكسون مو�یل وش�فرون ، بینما یواصل صغار المنتجین الذین �عملون في منصات الحفر تسر�ح العمال. في 

. في نفس 2020نایر في ی 398إلى  2018في أكتو�ر  553تكساس ، انخفض عدد الحفارات النشطة من 

وظ�فة ، حس�ما قال �ار إنغام، نائب  14000الوقت تقر�ً�ا ، فقدت صناعة النف� في تكساس ما �قرب من 

 .)2020عضو( ساحلي ، 2600الرئ�س التنفیذ� لتحالف منتجي الطاقة في تكساس، التي تضم حوالي 
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  اقتصاد العراق اثر جائحة �ورونا على الم�حث الثاني:

تصادات الدول الى ازمات وألس�اب مختلفة منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي و��ون مستو� هذا تتعرض اق

 ) إن األضرار التي سببها2020(  د�قال الز�ی �ماف �االقتصاد العالمي .األثر �حسب ارت�ا� اقتصاد البلد 

� المرض إلى �ل دول العالم ستثني دولة من دول العالم، فقد انتقلت عدو تلم  )(�COVID-19ورونا  فایروس

ولكن بنسب مختلفة سواء من حیث عدد االصا�ات او من حیث عدد الوف�ات، �اإلضافة الى نس�ة الشفاء منه، 

الذ� �شف هشاشة أغلب االقتصادات عبر العالم ، وحدود  فایروسولم ��ن العراق �منأ� عن أضرار هذا ال

)،  اذ �ان االنه�ار االقتصاد� هو من أبرز 1،ب 2020 ،قدراتها على تحمل أزمات غیر تقلید�ة ( �اظم 

تداع�ات الو�اء على العالم وعلى العراق على نحو الخصوص و�الذات موضوع انه�ار أسعار النف�، والعراق في 

% 95هذا الجانب المتضرر األكبر �ونه ال �متلك خط� بدیلة لرفد المیزان�ة العامة سو� النف� الذ� �مثل حوالي 

مل میزانیته،  لكن هذا ال �عني أن تداع�ات هذا الفایروس شملت االقتصاد فق� فقد شملت جم�ع نواحي من مج

  .)2020(الز�ید� ، تى النفس�ةالح�اة الس�اس�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة بل وح

  

  على االقتصاد العراقي ا  جائحة كوروناثر : مطلب اول 

ل �بیر جًدا على مورد النف� �مصدر رئ�سي لتمو�ل موازناته من المعروف ان االقتصاد العراقي �عتمد �ش�

إنخفاض اسعار النف� العالم�ة حیث السنو�ة و �مصدر للنقد األجنبي فقد تأثر الناتج المحلي األجمالي العراقي ب

 دوالراً  54.5فعند تسجیل اإلصا�ة األولى ، �ان سعر خام ال�صرة الخفیف �قارب  انخفضت ایراداته السنو�ة .

مارس ، اذار /  9في دوالًرا أمر��ً�ا  32.7ر�جً�ا ، حیث وصل إلى للبرمیل. ومع ذلك ، فقد بدأ في االنخفاض تد

، من نفس الشهر  17مارس ، ثم انخفض �ش�ل حاد �عد  اذار/  13دوالًرا أمر��ً�ا في  43.25وارتفع قل�ًال إلى 

  مارس.اذار/  26ا في ا أمر���ً دوالرً  32.5ل�صل إلى 
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دوالر في  29.18اذار / مارس إلى  26دوالر في  52.8ا �النس�ة للنف� الثقیل في ال�صرة ، فقد انخفض من أم 

و�م�ن مالحظة ذلك من خالل .  )3،   2020(�اظم ،  خفض بدوره في اتجاه مماثلمارس ، وهو ما ان 27

  : )3وش�ل( )2ش�ل(

  نف� ال�صرة الثقیل اسعار )3ش�ل(       اسعار نف� ال�صرة الخفیف     )2(ش�ل

  

نتیجة  2020مارس من عام  هبو� حاد في اسعار النف� في ال�صرة في شهر اذار/ اذ یوضح هذان الش�الن

  . والتي نتج عنها انخفاض في الطلب وشل الحر�ة  فایروسانتشار ال

نف� الخام ، ا وانخفاض أسعار الووصول عدد اإلصا�ات الى االف اإلصا�ات یوم�ً  فایروسفإن تفشي هذا ال 

، اذ  درة من النف� الخامفي حصة العراق المص )OPEC plus( فضال عن التخف�ض الحاصل من قبل منظمة

عن  صحة العالم�ة و�ش�ل رسمياعالن منظمة ال ا �عدضا شدیدً أسعار النف� الخام انخفا انخفضت

لنف� الخام ومشتقاته �سبب في مدینة ووهان الصین�ة ، اذ تراجع الطلب العالمي على ا ) (COVID-19تفشي

، وتوقف العمل في  فایروسإجراءات االغالق في مختلف دول العالم �إجراء احتراز� للوقا�ة من انتشار هذا ال

)  إن احد اس�اب انخفاض الطلب على النف� العراقي هي 2020(  العدید من المصانع ،  �ما اوضح الجبور� 

�ورونا وانع�اسه سل�ًا على اقتصادها  فایروسراقي �عد الهند، فإصابتها �الصین التي ُتش�ل ثاني مستورد للنف� الع
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قد انع�س سل�ا ا�ضا على العراق من حیث الطلب   ، االمر الذ� اد� إلى انه�ار أسعار النف� ووصولها إلى 

لنفط�ة ) دوالر للبرمیل الواحد ، وذلك اد� إلى انخفاض اإلیرادات ا 20مستو�ات متدن�ة بلغت ما �قل عن ( 

( بتال وعلي، )  �50ا ، أ� �معدل انخفاض ( % مل�ار دوالر شهر  21مل�ار دوالر شهر�ا إلى  44العراق�ة من 

  .�ل ذلك أد� الى مجموعة من التداع�ات على االقتصاد العراقي  و)  63،  2021

  

التداعیات االقتصادیة لجائحة كورونا على العراق :مطلب ثاني   

: �عتبر النمو االقتصاد� من أهم على النمو االقتصاد�) (COVID-19 تداع�ات جائحة �ورونا -1

المؤشرات االقتصاد�ة لل�الد ، ألنه �ساعد على ز�ادة الدخل و�ساعد أ�ًضا على تقلیل ال�طالة في 

االقتصاد ، ألن النمو االقتصاد� �ساعد على توفیر فرص عمل مناس�ة في مختلف المجاالت ، وفًقا 

) %3.7( 2019ولي ف�ما یتعل� �النمو االقتصاد� في العراق  بلغ معدل النمو في عام لتقر�ر البنك الد

�ورونا في معظم  فایروس) ، ولكن �عد انتشار 2020(البنك الدولي ،  COVID) - 19( ، أ� قبل و�اء

  دول / مناط� العالم ، �ما في ذلك العراق  �ان له تأثیر سلبي على معدل النمو االقتصاد� حیث توقع

 ). 4مالحظة هذا في ش�ل ( و�م�ن )- 12.2ان ��ون ( 2020صندوق النقد الدولي لعام 

من  %60وال یزال االقتصاد العراقي معتمدًا على النف� الخام ، حیث �ش�ل إنتاج النف� الخام أكثر من 

عار ) ، مما یجعله عرضة لتقل�ات أس303،  2020الناتج المحلي اإلجمالي (الكرعاو� والنصراو� ،  

إلى حدوث سلسلة من اآلثار أهمها  (COVID-19)�ورونا  فایروساذ أد� تفشي النف� الخام. 

انخفاض أسعار النف� الخام ، وٕاغالق المحالت التجار�ة واألسواق وأماكن الترف�ه والمطاعم والفنادق 

على حدوث  حر�ة التجوال �ل ذلك أثر و�ش�ل سلبي لى،وتوقف األعمال والمهن الحرة وفرض القیود ع

وفي نفس الوقت تراجع ا�ضا النشا� غیر  2020) عام %7( االقتصاد العراقي بلغ حوالي ان�ماش في
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النفطي خالل األشهر الماض�ة وذلك �سبب قواعد الت�اعد االجتماعي وحظر التجوال ، فضال عن توقف 

) ، واغالق اغلب  304، 2020حر�ة النقل وال س�ما حظر الطیران الدولي ( الكرعاو� والنصراو� ،  

 2021المتاجر الرئ�س�ة ، األمر الذ� أد� إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي اإلجمالي (بتال وعلي ، 

 ،63  - 64(.  

   و�عدها الجائحة قبل االقتصاد� النمو )4ش�ل(
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نف� المصدر ن تخف�ض حصة العراق من العلى المال�ة العامة : ا (COVID-19)تداع�ات جائحة �ورونا  -2

اضافت المز�د من األلم إلى  )COVID – 19( �اإلضافة إلى انه�ار أسعار النف� وأزمة )OPEC plus(من قبل

تر�لیون  50 مقدار 2020المتوقع أن یبلغ عام  المال�ة العامة في العراق وزادت من عجز الموازنة التي �ان من

% من الناتج المحلي اإلجمالي وتشیر �18.7 بنس�ة ) أ 303 ، 2020قي ( الكرعاو� والنصراو� ، دینار عرا

التوقعات الجدیدة إلى أن هذا سیتجاوز ذلك �ش�ل �بیر �سبب النقص المسجل �عد هبو� أسعار النف� وس��ون 

) أن 9، 2020العامل الرئ�سي الذ� �قود الى هذا العجز هو انخفاض عائدات النف� ، ف�ما اوضح المشهداني (

) مل�ار  1,5النف� دوالر واحد عما مخط� له في الموازنة �عني خسارة العراق أكثر من ( انخفاض سعر برمیل 

دوالر ، �عني ان  30)  لذا فإن انخفاض  السعر ألكثر من 56هو ( 2020دوالر ،  والسعر المعتمد في موازنة 

 100اجمالي العجز س��ون ، و�التالي فإن  ) ترلیون دینار 50أ� ما �عادل ( مل�ار دوالر  42العجز سیز�د عن 

�ورونا على االقتصاد العالمي وانخفاض الناتج والطلب  فایروستر�لون دینار . �ما ان االضطرا�ات التي سببها 

دوالرا للبرمیل مسجلة بذلك  40أن تتجاوز حاجز ال  2020على الطاقة لم تسمح ألسعار النف� الخام لعام 

دوالر للبرمیل و�ذلك سوف  24.2دوالرا للبرمیل اكثر من  64.2غ وال�ال 2019انخفاضا حادا عن متوس� عام 

المتف� علیها في ا�ار/مایو  1أو�ك واعت�ارا من  یتفاقم االنخفاض في عائدات النف� وفقا لقیود العرض الجدیدة من

ة لم  تكن �اف�ة اجرتها الح�ومة العراق� سا�قا وان تخف�ضات االنفاق التي ن�سان/ أبر�ل  والذ� تم االشارة الیها 9

  .)72- 70، 2021لتعو�ضُ الخسائر في االیرادات (بتال وعلي ،
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ین العام العراقي (COVID-19)تداع�ات جائحة �ورونا  -3 ین العام أحد أهم أهداف  على الدَّ : �عد تقلیل الدَّ

ل المستوردة نتیجة الس�اسات االقتصاد�ة في العراق و�سبب انخفاض صادرات العراق من النف� الخام الى الدو 

تراجع الطلب العالمي في ظل االغالق االقتصاد� الناجم عن جائحة �ورونا ، �ان البد من إیجاد حل لتمو�ل 

ین  ین العام �حل طار� ، ف�عد أن �ان أجمالي الدَّ النفقات العامة لالقتصاد العراقي ولذلك قد تم اللجوء الى الدَّ

% ) ل�صل إلى أكثر من 12.97امر��ي قبل الجائحة أرتفع بنس�ة ( ) مل�ار دوالر  119العام العراقي ( 

% ) من الناتج المحلي  71.16، و�نس�ة ( ) 5و�ما هو واضح في ش�ل() مل�ار دوالر أمر��ي  134.4(

اإلجمالي وهي تعتبر نس�ة عال�ة جدا مقارنة مع النس�ة المقررة من قبل اتفاق�ة ماستر�خت في االتحاد االور�ي اذ 

ین العام �أن ال تتجاوز ( تم   % ) من الناتج المحلي اإلجمالي ( �60موج�ه االتفاق على تحدید نس�ة الدَّ

2014،Pawel& Piatkowski  دیونها) �نس�ة مستدامة وهي النس�ة التي �م�ن للدولة  ان تستمر في خدمة 

  .)73، 2021وعلي ،  ( بتالي القدرة على تحمل الدین العام دون التعثر مال�ا ، أو االستمرار ف

  هاو�عد الجائحة قبل العام العراقي الدین اجمالي) 5ش�ل(
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�ان للجائحة تأثیر سلبي على اغلب االعمال : على قطاع العمل COVID-19)(تداع�ات جائحة �ورونا  -4

لتجارة و�انت أشد القطاعات تضررا هي القطاعات التي تنش� فیها غالب�ة قوة العمل مثل القطاع الس�احي وا

، بلغت معدالت ال�طالة   2018واعمال البناء والتشیید ، االمر الذ� اد� الى تفاقم مش�لة ال�طالة ، ففي عام 

) . وقد 2018% ( وزارة التخط�� : الجهاز المر�ز� لإلحصاء ، 27.5) عاما إلى  15- 24للفئة العمر�ة ( 

وال التي ادت الى فقدان فرص العمل ، واضطرار ارتفعت معدالت ال�طالة ، نتیجة عمل�ة اإلغالق وحظر التج

(�اظم  م على الوقوع في �طالة إج�ار�ةأغلب العاملین في القطاع غیر الرسمي إلى ترك أعمالهم ، مما أجبره

  .)9-8، أ 2020،

) �عض النتائج اإلیجاب�ة ؛ فقد أدت هذه األزمة إلى 6،  ب 2020اما �النس�ة للقطاع الزراعي فیتوقع �اظم (

خفیف منافسة السلع المستوردة ، فضال عن نتائج موسم زراعي شتو� جید ، اذ حق� معدالت إنتاج عال�ة من ت

الحبوب ( الحنطة والشعیر) ، و�عض الفواكه والخضروات ومنتجات األل�ان . ومع ذلك ، فإن نمو هذا القطاع 

ي اإلجمالي ، ذلك أن نس�ة متوس� ملیون دوالر إلى الناتج المحل 750% س�ضیف أقل من  10بنس�ة تصل إلى 

  .) 2019-2004خالل الفترة (  %5ذا القطاع في الناتج لم تتعدَّ إسهام ه
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 الخاتمة

  ةالخاتم اوال: 

من خالل الخوض في تداع�ات الجائحة االقتصاد�ة وتت�ع اثارها عالم�ا �ات لنا واضحا ان لصدمة جائحة �ورونا 

صاد العالمي فقد ادت االجراءات المتخذة لم�افحة الفایروس الى توقف عجلة اثر واضح وملموس على نمو االقت

االقتصاد من خالل توقف اغلب القطاعات االقتصاد�ة االمر الذ� اد� الى ضعف الطلب على الطاقة وحصول 

  .ى جملة من االستنتاجات والتوص�اتهبو� حاد في االسعار وقد خلص ال�حث ال

  

 االستنتاجاتثان�ا: 

  : �االتي  االستنتاجات الى العدید منتم التوصل هذا ال�حث ل من خال 

في ان لجائحة �ورونا اثر سلبي على اسعار النف� و على االقتصاد  االولى اثبتت ال�احثة فرضیتها .1

ن واحد آالل ال�حث صدمة للعرض والطلب في العالمي فقد مثلت الجائحة و �ما تم توض�ح ذلك خ

ف لعالمي المرت�� �األزمة الصح�ة مما تسبب في هبو� اسعار النف� و خلَ نتیجة للتعطل االقتصاد� ا

  .تداع�ات ونتائج سلب�ة �ثیرة 

الدول سل�ا او ایجا�ا  قتصاد العالمي ولذلك تتأثر�عتبر النف� اهم مصادر الطاقة واكثرها تأثیرهًا على اال .2

  . حسب تقل�ات اسعار النف�

 الى �ق�ة �اإلضافةلنف� ولذلك و�مجرد توقف حر�ة النقل  النقل اكثر القطاعات استهالكا لر �عتب .3

  .القطاعات ضعف الطلب وزاد المعروض النفطي وان قلة الطلب وز�ادة المعروض یخفض اسعار النف�
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ان  اعتماد العراق �ش�ل �لي او ش�ه �لي على النف� في ایراداته وتغط�ة النفقات ، اذ �مثل النف� العمود  .4

راقي ؛ جعله خاضع لتغیرات أسعار النف� الدول�ة ، أ� �ال تنو�ع اقتصاد� و�ال الفقر� لالقتصاد الع

اص�ح االقتصاد العراقي تا�ع وضعیف وهش �سیر �ش�ل اع خاص قو� قادر على خل� الفرص، قط

  . ض لالزماتومعرَ  تلقائي في ظل النف� 

بو� أسعار النف� عالم�ًا وتخف�ض إن انحسار اإلیرادات المال�ة النفط�ة في الدول ومنها العراق نتیجة له .5

سعار، ) الذ� �قتضي تقیید اإلنتاج على أمل تعافي األOPEC plusت النفط�ة التزامًا �قرار (الصادرا

 �ورونا، �ال األمر�ن، المالي فایروسالتجوال) لمنع أو للحد من انتشار  إضافة لإلغالق الصحي (حظر

  . االقتراض وارتفاع نس�ة الفقر وال�طالةوالصحي؛ دفعا لز�ادة العجز المالي  وز�ادة 

من ال�حث ان اسعار النف� تتأثر عموما �العدید من المتغیرات التي تحصل في العالم ، لكنها �ما نستنتج  .6

الثان�ة من  الفترةعادة ما تستعید توازنها �ش�ل أسرع مما یتوقع  �مجرد زوال السبب وهذا ما الحظناه في 

شهر حز�ران /یونیو حیث �مجرد تخفیف قیود السفر والتنقل واالجراءات  التي بدأت مطلع 2020عام 

االحتراز�ة و�مجرد البدء في العمل على لقاح للفایروس ازداد الطلب على الطاقة و�دأت اسعار النف� في 

  .ایجابي على اسعار النف� واالقتصاد تأثیراالرتفاع حیث �ان للقاح 

من ان احتواء الفایروس وتخفیف االجراءات �م�ن ان تساهم في  ثان�ةال و�ذلك قد اثبتت ال�احثة فرضیتها .7

نعاش االقتصاد اضافًة الى ان التنو�ع االقتصاد� وتفعیل �ق�ة القطاعات مثل القطاع إ رفع اسعار النف�  و 

 .االقتصاد� �اإلنعاشالزراعي وتقلیل االعتماد على النف� �م�ن ان �ساهم ا�ضا 
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 التوص�ات: ثالثا

  :�االتي  تم وضع العدید من التوص�اتقد تم التوصل ال�ه من استنتاجات والتي تم ذ�رها اعاله ا الى ما استناد

عدم ز�ادة إنتاج النف� الخام �ش�ل یز�د عن الحاجة الفعل�ة �معنى ز�ادة العرض مقابل الطلب وذلك ألن  .1

  .هذه الز�ادة سوف تؤد� إلى تذبذب األسعار وتكو�ن الخز�ن االستراتیجي

تحقی� التنو�ع االقتصاد� ، بدًال من االعتماد فق� على النف� لتولید الناتج المحلي اإلجمالي وتحقی�  .2

اإلیرادات العامة ، ألن االقتصاد العراقي �عتمد على صادرات النف� الخام واألموال األجنب�ة لتمو�ل 

إیجاد بدائل لدعم القطاع من  یجعله عرضة أل�ة أزمة خارج�ة. فقد أص�حما استیراد معظم السلع ، وهذا 

 استراتیج�ةمصادر أخر� ضرورة مطلقة لالقتصاد خاصة �عد األزمات المتتال�ة. یجب أن یتم تنفیذه وف� 

فعالة ، وأهم أهدافه هو تحقی� التنو�ع االقتصاد� وهو تنو�ع ه��ل اإلنتاج وخل� قطاعات إنتاج�ة 

ة إلى تقلیل االعتماد الكلي. على الدخل من قطاع وخدم�ة جدیدة لتولید دخل إضافي و�ؤد� في النها�

معین من االقتصاد ، وستؤد� هذه العمل�ة إلى تقلیل وٕازالة العدید من المشاكل االقتصاد�ة المهمة ، ال 

س�ما توفیر العدید من فرص العمل والحد من ال�طالة ، و�التالي ز�ادة معدل النمو وز�ادة الصادرات 

  وتقلیل الواردات.

عض السلع األساس�ة ال س�ما السلع الزراع�ة وتشغیل هذا القطاع من خالل فرض رسوم على دعم � .3

�عض السلع او منع ال�عض وذلك دعما للمنتج الوطني وتعز�ز التنم�ة االقتصاد�ة حیث �م�ن ان �ساهم 

  .تشغیل القطاع الزراعي في ز�ادة الناتج االجمالي المحلي

فط�ة ال س�ما مورد الغاز والذ� ازداد االهتمام �ه خالل السنوات األخیرة استثمار  الموارد األخر� غیر الن .4

�اعت�اره المورد البدیل األفضل واألكثر �فاءة من الموارد البدیلة األخر� ، حیث ان االقتصاد العراقي 

اق وان االستثمار ف�ه یجعل العر  الغاز المصاحب او الغاز المستقل �متلك حجم �بیر من الغاز سواء �ان
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من البلدان الرئ�س�ة المصدرة للغاز االمر الذ� ینع�س و�ش�ل إیجابي في تحقی� االكتفاء الذاتي وتعز�ز 

الموارد المال�ة للدولة والتي من المم�ن جدا أن یتم استثمارها في تنش�� القطاعات األخر� وتحقی� تنم�ة 

 شاملة خالل فترة محدودة .

التقلیل قدر المستطاع من الَدین العام الذ� یثقل �اهل االقتصاد عدم اللجوء الى االقتراض الخارجي و  .5

من خالل االلتزامات المال�ة �االضافة الى الشرو� القاس�ة التي تقوم �فرضها الجهات المقرضة سواء 

�انت مؤسسات او دول والتي تقوم بتقیید حر�ة واضعي الس�اسات االقتصاد�ة عند وضع استراتیج�ات 

  �الواقع االقتصاد� للبلد . متكاملة للنهوض 

  .في اخذ اللقاح عند طرحه وذلك إلم�ان�ة عودة الح�اة الى طب�عتها و تحقی� النمو االقتصاد�  الم�ادرة .6

اعت�ار هذه االزمة فرصة إلعادة التف�یر في س�اسات واستراتیج�ات تعید بناء أنظمة أقو� من ذ� قبل  .7

 .هة االزماتتعمل لصالح االنسان واالقتصاد و�م�نها مواج
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