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نبذة خمتصزة

رنبولتتذذهتتندذاللهاٍتتخذالاىاستتلذالنَتتإولخذست ذرنُتتوادذٍتتاوذالتتناٜذالقتتبوذلتتٍذالَتتى ذالؾ ُ ُتتخذوال تتب ذ
النبلٍ.ذولٍذٍجُلذرهُئخذالقلاُتخذالزؾلُلُتخذلنيَتلذست ذالجؾتشذتذثُنتذذاالنتبٛذابهرجتبٛذثتُ ذالَتاوذالؾ ُ تٍذللتناٜذ
واٍتتابهذاوٕتتىوذاووصتتوذٕتتلخذوٍتتاوذالٖتتو ذوالاب تتلذسل تًذالَتتنلذالؾمتتىسٍ.ذواٍزاوٙتتذذاللهاٍتتخذالَتتلى ذ
اإلؽٖتتب ٍذلَتتاوذالتتناٜتذوالمنُتتبدتذوثُئتتخذابيزٖتتبكذالملتتٍذالتتلولٍ.ذورْتتنلذالنَتتب لذالنلهوٍتتخذال وَتتخذالوَ ت ذ
الزابٙتتلٍذورصتتوذالنتتلهحتذوكوهذاٍتتىا ذالنَتتز جلذوالنٚتتبهثختذواٍتتزوارُغُبدذال بيتتخذلتتٍذابيزٖتتبكادذالمجتتويذ
للزؾ ُوذلٍذآلب ذٍتى ذالتناٜذوال لتتذالنؾزنتلذسلتًذالاتٜذروثتش.ذواْتاذذاللهاٍتخذست ذالاتيتبدذالنزجبكلتخذثتُ ذ
اوٍابهذالاىهَخذوالنَز جلُخذثبٍزقلاوذالجُبالبدذالُىسُختذوال ىحذالزاَُوَخذلَاوذالٖو ذالؾ ُ تٍذالااتبوذلٚتتذ
س ذ كواوذال لتذوالاوٗذالز لُلَخ.ذوسلًذالوغمذس ذرىٕلذاللهاٍخذئلتًذستيتبدذسنز نتخذسزَت خذست ذستللىبدذ
الن وَخذابيزٖبكَخذاٍزنزغذذرنذرنُوادذٍاوذالناٜذالؾ ُ ٍذتذربهَقُبتذمادذاليسخذرغالذس ذالٖاتذالزمه ذثهب.ذ
وس ذالن لىةذئعواءذالنيَلذس ذاوثؾبسذوبٍُنبذلٍذسغببدذالنزبعوحذثبلقيَ ذوالا ىكذالنبلُخذالنَز جلُخ.
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مقدمت:

ابالذذاٍابهذالناٜذرؾلكهبذالْوابدذالنهُننخذوالنؾنُخذس ذاللووذالمجويذلٍذسٖوذابٍزانبهتذوهٍذ
آالنا ذثنضبثخ ذاٍابه ذكافلُخ ذلٍ ذسن ىسخ ذس ذالزمبسل ذالانىكٌ .ذوثلء ذسهل ذعلَل ذس ذ ذيبالىن ذهيم ذ 03ذوئالْبءذ
سن نخ ذالجللان ذالنٖلهح ذللنا ٜذ ذَإٌٍ ذبؽزواو ذٍُبكح ذاللوو ذسلً ذسىاهكهب ذال جُاُخ ذوالزٍ ذاالهب ذيواه ذاوسمذ
النزؾلحذهيمذ 3030ذسبوذ.3692ذئبذانذرْملذٍى ذللناٜذواٍز توذؽواخذاٍابهذالناٜذس ذابؽزمبهذالانىكٌذ
للْوابدذالمجويذظهوذس ل ذالَجاُنبدذورياس ذس ذالزأسُمذوالزٖؾُؼذاوووذلألٍابه.ذورياَلذرلهَغُبذكوهذاللووذ
ٕبؽجخ ذالضووح ذلٍ ذيواهاد ذاإلالزبط ذوالزَىَوت ذوؽ ذ ذالغبؽبد ذراوٙذ ذئلً ذٙوثخ ذسنُاخ ذسبو ذت 3609ذولمذ
رابوكذالنهىٗذئبّذلٍذالَنىادذاوولًذس ذال ونذالؾبلٍ.
ذبّش ذان ذٍى ذالنا ٜذالابلنٍ ذانب ذهى ذاِنت ذثنغنى ذالُبد ذالزابسل ذلُنب ذثُ ذالاوٗ ذوال لت ذوالَاوذ
والقيَ ذوالؾبٙوذوالنَز جلذوالزىيابدذوالنٚبهثخذوسىاسلذافويتذبذىاوذَاباللذاوالنبٛذالنزابه ذسلُهب ذلٍذ
راَُو ذؽوابد ذاوٍابه ذوالزنجإ ذثهب .ذوس ذالناوو ذان ذاٍابه ذالَل ذاوولُخ ذثٖاخ ذسبسخ ذرزَم ذثبلز لجبدذ
وستيزهب ذثبلزمبلُف ذلَُذ ذسؾمنخ ذانب ذالَل ذالٖنبسُخ .ذورَٚب ذَٚب ذئلً ذرلش ذالقبُٕخ ذاىن ذٍى ذالناٜذ
سىٙىسب ذللمضُو ذس ذٍُبٍبد ذالؾمىسبد ذوالنغنىسبد ذاللولُخ ذس ذعبالت ذابٍزهت ذسضل ذسن نخ ذالزابونذ
ابيزٖبكٌ ذوالزننُخ ذ  OECDذوابرؾبك ذاووهثٍ ذوالىبَبد ذالنزؾلح ذاوسوَمُخ ذوالُٖ  .ذولٍ ذعبالت ذاإلالزبطذ
والاوٗ ذَىعل ذسنزغىن ذاجبه ذل واهارهم ذكوه ذلٍ ذالمنُبد ذواوٍابه ذسابت ذوس ذهند ذالغهبد ذسن نخ ذالجللانذ
النٖلهحذللناٜذ OPECذوالننلمخذالَاىكَخذوهوٍُب.ذولٍذاِوالخذاوفُوحذكفلذذالىبَبدذالنزؾلحذث ىحذللزأصُوذ
لٍذعبالتذالاوٗتذئٙبلخذسلًذٍُبٍبرهبذس ذعبالتذال لت.ذوس ذسبذر لوذَنم ذال ىوذانذالناٜذإجؼذٍىيُبذئلًذ
ؽلذاجُوذرٌذانذاوٛوا ذالنقزلاخذرؾبووذالزلفلذٙن ذالُخذالَى ذولٌُذثلَتذسنهبذانبذابنذالؾبوذيجلذسبوذذذ
 .3693ذورىعل ذاوٍابه ذالاىهَخ ذ Spotذ ئلً ذعبالت ذاِعلخ ذو ذالنَز جلُخ ذو ذعنُاهب ذيل ذرزنُو ذلٍ ذالُىو ذالىاؽلذ
واضوذس ذسوح.ذوٕبهذالناٜذس ذاوٕىوذئلً ذعبالتذاىاله ذٍلاخ.ذوَيكاكذالْبٛذالنٚبهثختذوبذَقزلف ذالْواءذ
النَز جلٍذللناٜتذلٍذعىهودتذس ذالْواءذالنَز جلٍذذلج ُخذسبذَزبعوذثهذلٍذرلشذاوٍىا تذثنبذلُهبذالقُبهادذ
والْواءذالهبسٍْتذوهنبذرٖجؼذالزىيابدذسبستذسهنبذلٍذؽواخذاوٍابه.ذ
ذذذذذذذذذذلٍذ 03ذٍنخذسٚذذابنذسالوذالننىذالَنىٌذالنواتذبٍزهت ذالناٜذ 1.38ذثبلنب خذٍنىَبذثُ ذسبسٍذ
 3603ذوذ.2330ذوس ذفتوذرؾلُلذابرغبدذالابوذرجُ ذانذسزىٍٜذاضبلخذال بيخذلىؽلحذاللفلذالؾ ُ ٍذَنقا٘ذ
سلًذسَزىيذالابلمذوهىذسبذرزجنبدذث ىحذاٍزوارُغُبدذاللووذالنز لسخذالمجويتذولٍذهناذالَُب ذابنذابالقابٗذ
لٍذسزىٍٜذالناٜذللىؽلحذالىاؽلحذس ذالنبرظذالنؾلٍذهىذروثوى.ذ
والؾبووذلٍذهندذاللهاٍخذاازْب ذالنٜذسَز وذلاتيخذال لتذسلًذالناٜذس ذسزنُوادذاوٍابهذواللفلتذ
وسوؽلخذالز ىهذوكوهذالزىيابدذوالُبدذسنلذاوٍىا تذوٍُبٍبدذالنَزهلمُ ذوالننزغُ  .ذواَٚبذلمذرنزهتذهندذ
النؾبولخت ذئلً ذالزُغخ ذؽبٍنخ ذثْأن ذاّمبو ذكواو ذال لت ذوالاوٗت ذلمنهب ذوعلدت ذس ذملشت ذاالز بسب ذلٍ ذؽواخذ
اٍابهذالناٜذثبلاتيخذس ذاٍابهذافويتذورسانذذالن وذلٍذالمُاُبدذالنؾزنلخذلزنُوذاٍابهذالنا.ٜذذوهل ذهندذ
الىهيخ ذب ذَزالي ذابهزنبو ذثبلنىٙى ذوسؾبولخ ذابيزواة ذس ذلهنه ذيله ذاإلسمبنت ذوهثنب ذالزْغُ ذسلً ذفىٗذ
الجؾشذلُهذسجوذالىيب ذالزٍذسوٙذذوذاوٍئلخذالزٍذاصُودذوسؾبوبدذالزؾلُلذالزٍذلمذرمزنل.ذذ
وس ذالنهم ذان ذرزهُأ ذالَُبٍزبن ذال نبلُخ ذوالنا ُخ ذلٍ ذالاوا ذللزابسل ذس ذٍى ذب ذَزىٍ ذئب ذثن بكَوذ
سؾلوكحت ذس ذىَبكح ذالاوٗ ذس ذفبهط ذكوو ذسن نخ ذ  OPECذلٍ ذالَنىاد ذال بكسخ ذؽزً ذسبو ذ .2323ذوهغمذ
النقبٛوذالزٍذرمزنفذالَى ذواوٍابهذلٌُذرسبوذالاوا ذٍىيذؽشذالق ًذذلزىٍُ ذٛبيخذئالزبطذورٖلَوذالناٜذ
القبوتذثأٍو ذسبذَنم تذونذال لهادذابالزبعُخذرواجوذرانٍذرَٚبذئسمبالُبدذاوٍ ذلنىاعهخذٙنىٛذالَى .ذذ

 .1سعز النفط يف األجتاه العام والتقلباث العنيفت:

ثُ ذسبسٍذ 303ذوذ 2330ذذابنذسالوذالننىذالَنىٌذلٍذابرغبدذالابوذبٍزهت ذالناٜذ 3.00ذثبلنب خ.ذ
وثنبذانذالابلمذاسزنلذٍُبٍبدذلز لُٔذالَجخذال بيخذئلًذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذبذالزىي ذانذَزغبوىذالنىذال لتذ
سلًذالناٜذذ 3.1ذثبلنب خذلٍذالنَز جلذالنن ىه .ذولٍذؽُ ذَزؾلكذٍاوذالناٜذالقبوذثآلُخذرَاُوذاىالُخذلٍذٍى ذ
سىؽلتذلانذاوٍابهذسلًذالنَزىيذالىٛنٍذرق ٚذلنقزلفذاالىا ذالَُبٍبدذالزٍذرزؾممذثَاوذالنْزوٌذاوفُوذ
ثبإلسبالبدذوالٚوا ت.ذولزلشذالَُبٍبدذكوهذاجُوذلٍذال لتذسلًذالناٜذوهىذس ذعنلخذرٍجبةذٕاىثخذاازْب ذ
ستيخذكيُ خذثُ ذٍاوذالناٜذالقبوذالابلنٍذوسغنلذال لتذسلُه.ذ
ذ
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ذ
وثُ ذسبسٍ ذ -3693ذ 2330ذالنبذالَاوذالؾ ُ ٍذللناٜذثنالوذٍنىٌذسواتذهىذ 3.535ذثبلنب ختذولٍذ
النلحذالاَهبذابنذ سزىٍٜذالاب لذالؾ ُ ٍذسلًذالَنلذاوسوَمٍذالؾمىسٍذ(القبلٍذس ذالنقبٛوذثبلزاوَف)ذ 2.534ذ
ثبلنب خذٍنىَب.ذثنانًذرنذابٍزضنبهذلٍذالَى ذالنبلُخذبذَاىٗذاٍزنيا ذالضووحذالنا ُخ.ذولىذرىلودذالن ىسبدذذ
النزابه ذسلُهبذلتٍزضنبهذالىٛنٍذلنىاهكذالناٜذلتذثأًذلٍذىَبكحذسالبد ذاٍزقواعهذونذالاب لذالؾ ُ ٍذسلًذ
هاًذالنبوذاإلالزبعٍتذثبلنَزىَبدذابسزُبكَخذس ذالمابءحتذَزغبوىذسالوذالنىذالَاوذالؾ ُ ٍذللنا.ٜذواَٚبذَتؽظذ
لٍذالنلحذالاَهب ذانذسالوذالزٚقمذالَنىٌذ 4.506ذثبلنب خذوالنٌذَزٚن ذالزٚقمذالغبسؼذلَنىادذالضنبالُنبدتذ
وس ذملشذالاهمذانذسالوذالننىذالَنىٌذللَاوذابٍنٍذللناٜذذابن 8.2ذثبلنب خذٍنىَب.ذذ
ر لوذكهاٍخذسمىالبدذالاوٗذوال لتذوالاىاسلذاوٍبٍُخذالنؾلكحذلؾوازهبذسالىسبدذساُلحذللزاو ذسلًذ
النىٙى ذسجو ذالن بهالخ ذثُ ذالىيب ذوالَلى ذالنن ٍ ذالزٍ ذراجو ذسنه ذالن وَخ ذابيزٖبكَخ .ذواسزبكد ذاوفُوحذ
ثنقزلف ذالنبمعهب ذ سلً ذرىُٕف ذكالخ ذلل لت ذورفوي ذللاوٗ ذوثُبن ذالُخ ذالزابسل ذثُنهب ذواوٍابه ذلتالزهبء ذئلًذ
انُخ ذرىاىالُه ذوٍاو ذرىاىالٍ ذسنل ذرلش ذالمنُخت ذوهند ذالن بهثخ ذاوٍزبرُمُخ ذهٍ ذال خ ذابال ت ذلز ىَو ذالنبمطذ
كَنبسُمُخ ذلْوػ ذؽواخ ذالَاو ذس ذاليس  .ذثُل ذرن ذالاؾٔ ذاإلؽٖب ٍ ذلتهرجبٛبد ذثُ ذٍاو ذالنا ٜذوسزنُوادذ
ٍاوَخذافويذوالنْبٛذابيزٖبكٌذثبلنغنلذبذغنًذسنهذلاهمذؽواخذٍاوذالنا.ٜذثبلن بهالخذثُ ذالىيب ذورالنبٛذ
الَلى ذالنزٖىهحذال وَب.ذ
وس ذعهخذابالز بوذاإلؽٖب ٍذَتؽظذالزنُوذالنَزنوذلٍذالَاوذالؾ ُ ٍتذوٕاىثخذالزىٕلذئلًذسبذٍُإووذ
الُهذوملشذلالوذاٍز واهذالننٜذ .ذاسبذس ذالياوَخذابيزٖبكَخذالن وَخذلانذؽواخذالقيَ ذوالنزبعوحذالنزٖلخذثهذ
َنضل ذسبسل ذرلفل ذلٍ ذال لت ذَوثش ذالاتيخ ذثُ ذاوفُو ذو ذالاىاسل ذالنؾلكح ذله .ذانب ذان ذالا ىك ذالنَز جلُخ ذوذ
النٚبهثخ ذالنزٖلخذثهبذرزابسل ذس ذاوٍابهذالاىهَخذوالزىيابد ذلزُٚفذرا ُلا ذآفو.ذولمىنذالنا ٜذس ذالنىاهكذ
النبٙجخذلهندذالقبُٕخذرل ٍذثٚتلهبذاَٚبذسلًذٍى ذالناٜذذ(.)1ذ
ثُنبذآالابذرنذٍاوذالناٜذالؾ ُ ٍذابنذالبسُبذلٍذابرغبدذالابوذوثنالوذس جىوذسنلذالجلءذس ذسبوذ 693ذتذسضتتذلمنهذ
رنبئ ذثُ ذالهبَخ ذالَجاُنبد ذس ذال ون ذالنب ٍٙذوس ل ذال ون ذالؾبلٍ .ذوهنا ذَاُل ذسلو ذاٍز واه ذابرغبد ذؽزً ذلٍ ذاوسلذ
الجاُلتذوهىذس ذثُ ذالنْمتدذالزٍذرىاعهذاللووذالنا ُخ.ذووسبكدذالزناُوذثهندذالؾ ب وذالاوٗذلٍذالْملذ()3ذؽواخذ
الَاوذالؾ ُ ٍذس ذالجُبالبدذالَنىَخ.ذوذرجُ ذاوّمبوذ()2ذوذ()0ذٍاوذالناٜذس ذالجُبالبدذالْهوَخذلازورُ ذّهلربذرنُوادذ
سنُاخت ذوملش ذلل زجٖو ذلُنب ذَنم ذسنله .ذسلنب ذرن ذالقُبهاد ذلَُذ ذٍهلخ ذون ذالزؾى ٛذلز لجبد ذٍاوَخ ذثهند ذالنلَبد ذلهبذ
رمبلُفذايزٖبكَخذثبهٚهذيلذراى ذلٍذوىالهبذالنقبٛوذس ذسلوذالزؾىٛتذولهناذالَجتذالويتذاَٚبتذئفٚب ذهندذالنَألخذ
لزؾلُلذٕبهو.ذ
الْملذ()3ذ
ؽواخذٍاوذالناٜذالؾ ُ ٍذللَنىادذ-3693ذ2330ذ
Trend of Real Crude oil Price
Growth Curve Model
)Yt = 95.810 * (1.03535* * t
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ذ
وَاوٗذالْملذالجُبالٍذ()2ذذرٛىوذلزوحذاالقابٗذلٍذٍاوذالناٜذثالذالزأسُمذس ذسلوذاٍز واهذرٌذر لجبدذسلًذ
النؾىهذاول ٍذلٍذالَاوذابٍنٍتذوَاهمذسنهذرنذارغبدذالَاوذالؾ ُ ٍذابنذالبىب.ذ
الْملذ()2ذ
ٍاوذالناٜذابٍنٍذالْهوٌذثُ ذرنىىذ3609ذوذابالىنذاوووذ3660ذ
)Monthly crude oil price ( July 1986- December 1998
Growth Curve Model
)Yt = 19.0361 * (0.999897* * t
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المصدر :إعداد الباحث.
وَجُ ذالْملذ()0ذالنٜذالٖاىكذوٕىبذئلًذالنهوحذسبوذ 2330ذصمذابالهُبهذالٖبسوذس ذالجُبالبدذالْهوَخ.ذوهىذ
سضبوذللز لتذسلًذسؾىهذٕبسل.ذ
الْملذ()0ذ
ٍاوذالناٜذابٍنٍذالْهوٌذثُ ذآةذ2330ذوّجبٛذ2336ذ
)Monthly Crude Price ( August 2003- February 2009
Growth Curve Model
)Yt = 36.1364 * (1.01465* * t
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المصدر :إعداد الباحث.

ل ل ذهعؾذ ذكهاٍخ ذسن نخ ذسالىسبد ذال بيخ ذاوسوَمُخذ) (U.S. EIA, 2014ذلوُٙخ ذالَُو ذالاْىا ٍذ
لَاوذالناٜذالؾ ُ ٍتذوثؾَتذالزؾلُلذاإلؽٖب ٍذوثبلنادذافزجبهذابٍز واهذالناوو ذ(عنهذالىؽلح).ذوََزنزظذ
س ذملش ذان ذاليَبكح ذالزٍ ذَؾ هب ذالَاو ذيبثلخ ذلتالامبًت ذوهى ذسب ذؽٖل ذثبلاال ذثال ذسنزٖف ذسبو ذ.2330ذ
وٍوسبنذذسبذسبوكذالَاوذابهراب ذورغبوىذ 333ذكوبهذللجوسُلذسبوذ 2332ذصمذاالقا٘ذلٍذالاٖلذاوفُوذس ذ
سبوذ .2333ذوالزؾلُلذالنٌذاعوَنبدذسلًذثُبالبدذالَاوذالَنىَخذثُ ذسبسٍذ 3603ذوذ 2330ذَنَغمذس ذسلوذ
الزأالذس ذالنىذالَاوذالؾ ُ ٍذللناٜذلألسلذالجاُلذلٍذابرغبدذالابوذتذئمذَ لهذالنىدذ3.18ذثبلنب خذٍنىَبذلم ذالق أذ
الناُبهٌذللز لَوذابنذ.4.04ذونذابالؾوا ذالناُبهٌذسورا ذذ 23.58ذذوالزنُوادذلٍذالَاوذابنذسلاهبذواٍابذ
ثُ ذ 50.84ذاالقابٙب ذو  3.09ذاهرابسب .ذوسابسل ذرؾلَل ذسابكبد ذابالؾلاه ذالق ُخ ذس ذاليس  8.8ذثبلنب خذ
واللىغبهَزنُخ  0.3ذذ ثبلنب خذوسانىَخذسابسلذابالؾلاهذٙاُاخذس ذالق ُخذؽُشذسَزىيذاللبلخذ 0.088ذولَُذذ
سانىَخ ذلٍ ذاللىغبهَزنُخ .ذلم ذكهاٍزنب ذلألٍابه ذثُ ذسبسٍ ذ 3693ذو ذ 2330ذثُنذ ذوعىك ذارغبد ذسبو ذسإالذ
ئؽٖب ُبذلننىذٍاوذالناٜذالؾ ُ ٍ.ذوالنْملخذلٍذالزنجإذثَاوذالناٜذانذؽلوكذالز لَوذواٍاخذؽىوذال خذالز لَو.ذ
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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 .2عالقت سعز النفط بأسعار األصىل:

يجلذرؾلُلذٍى ذالناٜذثنارهذآصوالبذاٍزاواٗذستيخذٍاوذالناٜذثنن ىسخذاوٍابهذاوفوي.ذوكهٍنبذلٍذ
الغلوو ذ( )3ذابهرجبٛبد ذثُ ذؽواخ ذٍاو ذالنا ٜذابٍنٍ ذورٍابه ذاوٕىو ذوالاىا ل ذلٍ ذالَى ذاوسوَمُخت ذونذ
وؽلح ذٍى ذالنا ٜذلٍ ذالابلم ذرغال ذالوواث ٜذثُ ذٍاو ذالنا ٜذاوسوَمٍ ذواٍابه ذاوٕىو ذوالاىا ل ذهنب ذسبثوحذ
للؾلوك .ذوالجُبالبد ذهٍ ذاوهيبو ذال ُبٍُخ ذوٍابه ذاوٍهمت ذوالنَزهلشت ذوالناٜت ذوالنهت ذلٍ ذالىبَبد ذالنزؾلحذ
اوسوَمُخذٍنخذاٍبٍهبذسبوذ3696ذؽُشذسَزىيذاوٍابهذهىذالىاؽلذالٖؾُؼ.ذ
الغلووذ()3ذ
سٖاىلخذاهرجبٛذاوٍابهذاوٍنُخذللَنىادذ-3696ذ2330ذ
الويمذال ُبٍٍذوٍابهذ
اوٍهمذ
سب لذالَنلادذالؾمىسُخذ
الاب لحذالا بهَخذ
الناٜذ
النهتذ
النَزهلشذ

النَزهلشذ

اوٍهمذذ

0.928
)(0.661
)(0.643
0.762
0.738
`1

1
)(0.776
)(0.740
0.756
0.663
0.928

سب ل ذالَنلادذ الاب لحذالا بهَخذ
الؾمىسُخذ
)(0.74
)(0.776
0.991
1
1
0.991
)(0.424
)(0.477
)(0.446
)(0.487
)(0.643
)(0.661

النَبا ذ
0.954
)(0.815
)(0.773
0.729
0.613
0.961

الناٜذ
0.756
)(0.477
)(0.424
1
0.915
0.762

النٖله:ذسٖاىلخذابهرجبٛذرسلهبذالجبؽشتذوذالجُبالبدذس :ذ
ذ ) St Louis Federal Reserve Bank Economic Database (FREDذذ
ذذذذابهرجبٛبد ذالنناىهح ذآالابذ ذعنُاهب ذسانىَخ ذثنَزىي ذكبلخ ذايل ذس ذ0.01ت ذسب ذَانٍ ذرالهب ذوصُ خ ذالٖلخذ
ثبلنَزىَبد.ذورزٚؼذالاتيخذالامَُخذثُ ذسالوذالاب لذسلًذالَنلذالؾمىسٍذواٍابهذالاب لحذس ذعهخذوسغنىسخذ
اوٕىوذوالَل ذس ذعهخذافويت ذوهندذالقٖب ٔذسهنخذلَُبٍبدذابٍزضنبهذوبٍُنب ذسبذَزالوذسنهبذثبلزنىَ ذ
لقا٘ ذالنقبٛو .ذلم ذالوواث ٜذثُ ذالزنُواد ذالنَجُخ ذوسلً ذاوسل ذال ُٖو ذرزٖف ذثالو ذالزؾلَل ذؽُش ذب ذر لوذ
سالىسبدذرَبسلذسلًذالزنجإذثبلزنُوادذالن جلخذلَاوذالنا.ٜ
ذذذ انبذانذابهرجبٛذثُ ذاٍابهذالنهتذوالناٜذذرإَلدذالجُبالبدذلازوادذافويذلٍذابرغبدذالابو.ذلبلنهتذالنٌذرؾو ذ
ٍاودذس ذ332ذكوبهذلألوالَخذلٍذاازىثوذسبوذ2333ذوٕلذمهورهذلٍذالاٌذالْهوذس ذسبوذ2333ذسنلسبذثلغذ
 3663ذكوبهاذلألوالَخذابنذسورج بذس ذٍاوذالنا.ٜذوهنب ذٕتدذثُ ذؽوابدذاٍابهذالَل ذابولُخذلٍذالابلمذ
رَزؾوذالنيَلذس ذاللهاٍبدذبذٍُنبذوانذٕاىكذرٍابهذالناٜذسبوذ2330ذالنٌذاس جهذابالهُبهذالمجُوذروالوذس ذ
اىسخذغناء.ذواَٚبذرلافلذذاىسخذالنناءذلٍذالَجاُنبدذس ذٕلسخذاٍابهذالناٜذسنبذوللذهكوكذالابوذاالزغذذٍُبٍخذ
سقزلاخذرغبدذال بيخذلٍذاللووذالنز لسخذالزظذسنهبذر لُٔذعنهٌذلٍذسالبدذالنىذال لتذسلًذالنا.ٜذوَجُ ذالْملذ
( )3ذهنا ذالزواث ٜذثُ ذابالىن ذالضبالٍ ذ 3663ذورْوَ ذاووو ذسبو ذ2333ت ذوَ له ذسابسل ذابهرجب ٛذثُنهنب ذ0.94ذ
وسَزىيذاللبلخذٕاوذر وَجبذاٌذانذالنانىَخذاإلؽٖب ُخذسبلُخذعلا.ذ

 .3التأثري املتبادل بني تغري اسعار النفط والنمى االقتصادٌ و األسعار األخزي منذ

االنهيار األول ألسعار النفط :

ذذذذذالاُلذلٍذهناذالنجؾشذؽَبةذالنإّوادذللنلحذسننذسبوذ 3609ذوالزٍذّهلدذاالهُبهذاوٍابهذورآالذالنمبٍتذ
الَاوَخذس ذسوؽلخذالزأسُمذوٕاىكذيىحذسن نخذالجللانذالنٖلهحذللنا.ٜذوس ذالغلووذ()2ذابنذسالوذالنىذٍاوذ
الناٜذهىذاوسلًتذهثنبذوالهذوٕلذئلًذاكالًذسَزىَبرهذلٍذسبوذ 3609ذتذَلُهذالنىذرٍابهذاوٍهمذصمذالنهتذتذ
ولُنبذَأرٍ ذ النَم ذالزٍذرواعاذذلٍذاوىسخذاوفُوح.ذوس ذهندذالن بهالبدذَجلوذانذذابؽزابظذثبلناٜذالٚلذس ذ
اٍزضنبهدذلٍذالَى ذالنبلُخذاللولُخذونذاليَبكحذلٍ ذٍاوذالنا ٜذاسلًذس ذالاب لذسلًذالَهمذالؾمىسٍذوالنٌذ
َنم ذس بهالخذىَبكحذٍاوذالناٜذساهذلقلىدذس ذالنقبٛو.ذ
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الْملذ( )3الويمذال ُبٍٍذوٍابهذالناٜذالقبوذواٍابهذالَل ذاوولُخذ
Non-Fuel Price Index and Oil Price Indexp
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المصدر :إعداد الباحث
وثهناذرغبوىدذاٍاب هذالناٜذلٍذالنىهبذذيبسلحذهىرلنشتذالزٍذراُلذالنىذٍاوذالناٜذثنالوذٍاوذالاب لحتذثُلذ
انذرنُُوذالازوحذاليسنُخذيلذَاٍٚذئلًذاٍزنزبعبدذرفويذ.ذذ
الغلوو()2ذ
سالبدذالننىذالَنىٌذثبلنب خذوٍابهذالناٜذوذاوٍابهذاوفويذمادذالاتيخذلٍذالىبَبدذالنزؾلحذللَنىادذ
-3609ذ2330
اٍابهذ
النَبا ذ

اٍابهذ
اوٍهمذ

النزنُوذ

الاٜذغوةذ
رمَبًذ

اٍابهذالنَزهلشذ

النهتذ

3.06ذ 0.09ذ
2.93ذ
9.11ذ
النالوذ
النٖله:ذئسلاكذالجبؽشذوذالجُبالبدذس ذالنٖلهذالَبثوذFREDذ

9.23ذ

النبرظذالنؾلٍذ
اإلعنبلٍذ
الؾ ُ ٍذ
2.90ذ

سزىٍٜذالاب لذسلًذ
الَنلذالؾمىسٍذلاْوذ
ٍنىادذ
1.10ذ

َزٚؼذس ذالغلووذ()0ذانذٍاوذالاٜذغوةذرمَبًذتذوانبذهىذسزىي تذوصُوذالٖلخذذثَاوذالاٜذثوالذتذ
وثنلشذلانذسابستدذابهرجبٛذالزٍذالزنبولهبذهنبذبذرزالوذثبلناٜذاوسوَمٍذثلذثَاوذالناٜذلٍذستيزهذثنزنُوادذ
ي ب ذالنبو.ذ
ئن ذابهرجب ٛذلُنب ذثُ ذسَزىَبد ذاوٍابه ذيىٌ ذوسانىَزه ذسبلُخ ذوسَزىي ذاللبلخ ذٕاو ذر وَجب ذلغنُ ذ
ابهرجبٛبد.ذوس ذالنهمذستؽ خذالاتيخذالامَُخذثُ ذذالاب لذسلًذالَنلذالؾمىسٍذوٍاوذالنا.ٜذوهٍذمادذالاتيخذ
ثُ ذاٍابه ذالاب لح ذس ذعهخ ذواوٕىو ذوالنَزىي ذالابو ذوٍابه ذالنَزهلش ذس ذعهخ ذافوي .ذويل ذظهود ذثناٌذ
ال ىحتذلٍذرؾلُلنبذهناتذس ذالنهتذواٍابهذالنَبا ذواوٍهمذورٍابهذالنَزهلش.رسبذابهرجبٛذلُنبذثُ ذالزنُوادذ
ل ل ذابن ذٙاُاب ذوغُو ذسانىٌ ذسلً ذاوغلت ذولنلش ذوٙانب ذسَزىي ذاللبلخ ذاٍال ذسابسل ذابهرجب .ٛذول  ٜذابنذ
ابهرجبٛذثُ ذرنُوذٍاوذالناٜذوالزٚقمذسىعجبذوسانىَبذوس ذالنهتذّجهذسانىٌ.ذوَجلوذرنذاهرجبٛذذٍاوذالناٜذ
س ذٍاوذالنهتذهىذاويىيذلٍذالنَزىيتذول لذرأالذؽزًذسنلذرنُُوذثلاَخذالَلَلخذئلًذسبوذ3603ذوابٍزنواهذ
ئلًذرْوَ ذاوووذس ذسبوذ2333ل لذابنذ 3.09ذس ذالجُبالبدذالْهوَختذوؽوازهنبذالنْزواخذسجُنخذلٍذالوٍمذ
الجُبالٍذالنجُ ذلٍذالْملذ(.)1ذ
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الْملذ()1ذٍاوذالنهتذوٍاوذالناٜذلنوةذرمَبًذWTIذللازوحذ3603ذ–ذ2333ذس ذالجُبالبدذ
الْهوَخ
Time Series Plot of gold price index; oil price index
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المصدر :إعداد الباحث والبيانات من المصدر السابق FRED

الغلووذ()0ذ
سابستدذابهرجبٛذثُ ذٍاوذالناٜذلنوةذرمَبًذواوٍابهذاوفويذللَنىادذ-3609ذ2330ذ
اٍابهذ
النالىسبدذ
النَزهلشذ
ابهرجب ٛذلُنبذ 3.002ذ
ذ
ثُ ذاوٍابهذ
ابهرجب ٛذلُنبذ 3.330ذ
ذالزنُوادذ 3.303ذ
ثُ
النَجُخذلألٍابهذ

النهتذ
3.001ذ
ذ
3.00ذ
3.360ذ

اٍابهذالنَم ذ
3.009ذ
ذ
3.239ذ
3.033ذ

اٍابهذاوٍهمذ
3.963ذ
ذ
3.200ذ
3.232ذ

النبرظ ذالنؾلٍذ سزىٍٜذالاب لذسلًذالَنلذ ٍاوذالاٜذثوالذذ
الؾمىسٍذلاْوذٍنىادذ
اإلعنبلٍذ
3.662ذ
()3.03ذ
3.031ذ
3.263ذ
3.333ذ

3.292ذ
3.309ذ

3.60ذ
3.333ذ

النٖله:ذئسلاكذالجبؽشذ

والاىك ذئلً ذسن ىسخ ذالوواث ٜذثُ ذٍاو ذالنا ٜذوالننى ذوالزٚقم ذ ذل ل ذبؽ نب ذرن ذابهرجب ٛذلُنب ذثُ ذ
النَزىَبد ذسىعىك ذوسانىٌت ذلمنه ذثُ ذالزنُواد ذسانىٌ ذس ذالزٚقم ذولٌُ ذانلش ذس ذالنى ذالنبرظ ذويل ذرنبولنبذ
الَاوذابٍنٍذللناٜذولٌُذالؾ ُ ٍ.ذ
ذذذذوؽبولذذاللهاٍخذ) (Yoshino, 20143, pp12-13ذذر لَوذرأصُوذالنىذٍاوذالناٜذالؾ ُ ٍذسلًذالنىذالنبرظذ
والزٚقم ذلٍ ذالُبثبن ذوالىبَبد ذالنزؾلح ذاوسوَمُخ ذوالُٖ  .ذوٛىهد ذالاتيخ ذثُ ذالنى ذٍاو ذالنا ٜذالؾ ُ ٍذ
والزٚقمذوالنىذالنبرظذسجوذرىُٕفذكالخذئالزبطذثورًذالنبوذوالانلذوال بيخذوابالز بوذسنهبذئلًذالاتيبدذثُ ذ
اوٍابه .ذرٌ ذيلهد ذسووالبد ذال ذس ذ ذالنى ذالنبرظ ذوالنى ذالنَزىي ذالابو ذلألٍابه ذ( ذالزٚقم) ذلننى ذٍاو ذالناٜذ
الؾ ُ ٍ.ذويبهالذذثُ ذلزورُ ذ:ذاوولًذس ذالْهوذاوووذلابوذ 2333ذئلًذرنىىذسبوذ 2330ذسنلسبذوٕلذٍاوذ
الناٜذئلًذمهورهتذوذالضبالُخذس ذآةذ2330ذؽزًذالهبَخذسبوذ.2330ذذ
وفلٖذذئلًذالزب ظذسنهب:ذلٍذالُٖ ذابالذذسووالخذالنىذالنبرظذ 0.26ذثبلَبلتذيجلذرنىىذسبوذ2330ذوهٍذ
سانىَخ.ذثُننبذلٍذرلشذالازوحذلمذَم ذلننىذٍاوذالناٜذاالامبًذسلًذالزٚقمذثنانىَخذئؽٖب ُخذلٍذملشذالجلل.ذاسبذ
لٍذالازوحذالضبالُخذللمذَ هوذلزنُوذٍاوذالناٜذالؾ ُ ٍذاصوذسانىٌذسلًذالنىذالنبرظذوالزٚقمذلٍذالُٖ .ذولٍذ
الُبثبنتذلٍذالازوحذاوولًتََزْفذرنذلزنُوذالنىذٍاوذالناٜذكوهذئَغبثٍذلٍذالنىذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذلم ذ
النووالخ ذواٛئخ ذ 0.03ذوهٍ ذثنانىَخ ذئؽٖب ُخ ذسبلُخ ذسب ذَإال ذاالهب ذسىعىكح .ذرسب ذرأصُو ذالنى ذٍاو ذالنا ٜذ ذسلًذ
الزٚقمذل لذابنذسىعجبذاَٚبذرٌذََهمذلٍذهل ذالزٚقمذوالاتيخذسانىَخذلم ذالنووالخذواٛئخ ذهٍذاَٚبذ.0.03ذ
ولٍذالنوؽلخذالضبالُخذٕبه ذلزنُو ذٍاوذالناٜذكوه ذٍلجٍذسجود ذسنهذالنووالخذوس لاههب o.1ذثبلَبلتذوثنانىَخذ
سبلُخ.ذولمذَ هوذلٍذهندذالازوحذاصوذسانىٌذلزنُوذٍاوذالناٜذسلًذالزٚقم.ذولٍذالىبَبدذالنزؾلحذاوسوَمُخذ
َإكٌذرنُو ذٍاوذالناٜذئلًذفا٘ذسالوذالننىذوىَبكحذالزٚقمذوالاتيخذسانىَخذلم ذالنووالبدذسنقاٚخت ذهٍذ
لننىذالنبرظذذ0.06ذثبلَبلتذوذللزٚقمذ 0.07ذثبلنىعتذ.ذذ
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ذ
وذلٍذالازوحذالضبالُخذلمذَجوذذلزنُوذٍاوذالناٜذذاصوذسانىٌذسلًذالننىذوث ٍذلهذكوهذلٍذىَبكحذالزٚقمذلم ذ
النووالخذواٛئخذعلاذهٍذذ0.03ذ.والقتٕخذرنذذىَبكحذٍاوذالناٜذالؾ ُ ٍذذئنذابنذلهبذرأصُوذلٍذالننىذابيزٖبكٌذ
والزٚقمذلٍذاللووذالنَزهلمخذالو َُخذلل بيخذلهىذسؾلوكذبذالزىي ذس ذالَُبٍخذابيزٖبكَخذابازواسذثهذاضُوا.ذذ
رنبولذذاللهاٍخذ)(Berk,2012ذالاتيخذثُ ذرنُوادذاٍابهذالناٜذواٍابهذاوٍهمذواّبهدذلٍذالجلءذئلًذ
غنىٗذذؽىوذرأصُوذاٍابهذالناٜذلٍذاوٍهمذروذَزابودذس ذسغبوذِفو .ذوَٚوةذالنضلذس ذٕنبسخذالناٜذمارهبذ
لانلسبذرورا ذرٍابهدذرنزا ذالْوابدذالابسلخذلٍذالنْبٛذابٍزقواعُخذالزٍذَورجٜذرلل هبذالن لٌذسجبّوحذثبلاو ذ
ثُ ذٍاو ذالنا ٜذورمبلُف ذابٍزقواط .ذثُننب ذرزٚوه ذّوابد ذالزٖاُخ ذوٕنبسبد ذافوي ذسضل ذالجزوواُنُبوَبد.ذ
ولُنبذسلاذال ب ذالنا ٍذاّبهدذاللهاٍخذئلًذاٍزنزبعبدذرثؾبسذرفويذثُنذذانذسالوذالاب لذسلًذاٍهمذالىبَبدذ
النزؾلح ذوانلا ذوالُبثبن ذوثوَ بالُب ذؽَبً ذٍلجب ذِصبه ذالٖلسخ ذالنا ُخ ذسلً ذابيزٖبك ذالىٛنٍ ذلزلش ذالجللان.ذ
ورىٕلذذرلشذاللهاٍخ ثالذرؾلُلذالاتيخذثُ ذٍاوذالناٜذواٍابهذاوٍهمذالزواُخذللازوحذس ذابالىنذالضبالٍذ3663ذ
وؽزً ذرْوَ ذالضبالٍ ذس ذسبو ذ 2333ذ رن ذاٍابه ذالنا ٜذرصود ذلٍ ذاٍابه ذاوٍهم ذل  ٜذثال ذظهىه ذاوىسخ ذسبوذ
2330تذرسبذل ٍذالنواؽلذالَبث خذللمذَم ذلَاوذالناٜذرأصُوذسانىٌ.ذوسنلذئٙبلخذسإّوذالَُىلخذاللولُخذوعلذ
االهبذرإصوذثنانىَخذسلًذالذس ذاٍابهذالناٜذواٍابهذاوٍهمتذواَٚبذابنذلالذالَُىلخذاللولُخذلٍذاٍابهذاوٍهمذ
الزواُخذاّلذلٍذالنوؽلخذاوفُوحذس ذىس ذاللهاٍخذالزٍذظهوذلُهبذكوهذللنا ٜذلٍذاٍابهذاوٍهم.ذوالؾُٖلخذانذ
رصوذٍاوذالناٜذٙئُلذلٍذاليس ذالنٌذاّزنلذلُهذورجُ ذللَُىلخذذرصو ذرّلذسلًذاٍابهذاوٍهمذالزواُخذثؾُشذبذ
اهنُخذلَاوذالناٜذلٍذراَُوذؽواخذاوٍهمذثُ ذثلاَخذاوىسخذورْوَ ذالضبالٍذس ذسبوذ2333تذاسبذيجلذملشذللمذَضجذذلَاوذ
الناٜذكوهذ.ذ

وبذَاه مذس ذاللهاٍبدذثنغنىسهبذاٍزجابكذرأصُوذاٍابهذالناٜذلٍذاٍابهذاوٍهمذ.ذوانلشذالزؾلُلذالنٌذ
اعوَنبدذسلًذثُبالبدذالىبَبدذالنزؾلحذاوسوَمُخذوالنبالُب.ذلم ذؽغمذالزأصُوذووعهزهذرج ًذسىٙىسبذللزؾ ُو.ذئمذ
ثُنذذثاٚهبذستيخذسىعجخذثُ ذاٍابهذالناٜذواٍابهذاوٍهمذلٍذي وذوكولخذسنبنذواوسبهادذالاوثُخ.ذولٍذهندذ
اللووذستيخذاٍابهذالناٜذثنغنلذابيزٖبكذسقزلاخذونذاهراب ذاٍابهذالناٜذَانٍذرؾَ ذالنوايذالنبلٍذلللولخذ
واٍزالاك ذوالاب ذؽمىسٍ ذااجو .ذثُننب ذلٍ ذاللوو ذالنَزىهكح ذللنا ٜذر هو ذاٍابه ذالنا ٜذهنب ذلٍ ذرمبلُف ذاإلالزبطذ
والٚنٜذسلًذسُيانذالنللىسبد.ذ
ولٍذكهاٍخذغ ذذاسوَمبذالْنبلُخذورٍزوالُبذواللووذاووهثُخذالمجويذوالُبثبنذذللازوحذس ذ 3603ذئلًذ2339ذ
ثُنذذانذسىا لذاوٍهمذلمذرَزغتذسلًذال ب ذواٍ ذللزنُوادذلٍذاٍابهذالناٜتذولٍذكهاٍخذرفويذلجا٘ذرلشذ
اللووذالبكدذانذوٍابهذالناٜذكوهذلٍذرنثنةذرٍابهذاوٍهمذوذس ذالنؾزنلذاالهبذرإكٌذئلًذرؾىبدذاجُوحذلُهبذ
وس ذالىاٙؼذانذىَبكحذاٍابهذالناٜذلٌُذلهبذالاٌذاوصوذلٍذالذىسبنذوسمبن.ذ
وللزأالذس ذهندذالوواثٜذذرعوَنبذلٍذالغلووذ( (4ذرؾلُتذلؾواخذاٍابهذابٍهمذاولنبالُخذواوسوَمُخذثبلاتيخذس ذذ
رنُوذاٍابهذالناٜذذووعلالبذانذالاتيخذسىعجخذسلًذاوغلتذانبذرمْفذسنهبذسٖاىلخذابهرجبٛذركالبد:ذ
الغلووذ()3ذ سابستدذابهرجبٛذثُ ذرنُوذاٍابهذالناٜذورنُوذاٍابهذاوٍهمذذاولنبالُخذوذاوسوَمُخذس بٍخذثبلاو ذ
اللىغبهَزنٍذال جُاٍذذثُ ذرنىىذ3609ذورْوَ ذاوووذ2330ذالجُبالبدذلٖلُخذ
ربٍهمذ
روسوَمُخذ

اوٍهمذ
اولنبالُخذ

اوٍهمذ
اوسوَمُخذٍبث بذ

اوٍهمذ
اولنبالُخذٍبث بذ

ٍاوذالناٜذ
WTIذ

ٍاوذالناٜذ
Brentذ

اوٍهمذاوسوَمُخذ
روٍهمذاولنبالُخذ
اوٍهمذاوسوَمُخذٍبث بذ

1ذ
***0.788
***0.35

***0.788ذ
1
***0.407

***0.35
***0.407ذ
1ذ

اوٍهمذاولنبالُخذٍبث بذ

**0.234

***0.396ذ

ذ

**0.234
***0.396
ذ
ذ
1

***0.308
**0.218ذ
***0.273

***0.270
*0.188
***0.257

ٍاوذالناٜذ
BRENTذ
ٍبث بذ
)(0.007
)(0.095
ذ

اوٍهمذاولنبالُخذ

**0.215

**0.222

ذ

ٍاوذالناٜذWTI
ٍاوذالناٜذBrent
ٍاوذالناٜذWTIذٍبث بذ

***0.308
***0.270
0.014

**0.218
*0.188
)(0.084

***0.273
***0.257
ذ

**0.215
**0.222
ذ

1
***0.969
*0.165

***0.969
1
0.125
ذ

**0.203
0.152
ذ
ذ

النٖله:ذئسلاكذالجبؽشذتذوالجُبالبدذس ذالنٖلهذالَبثوذ FREDذ.ذ*** ذرانٍذسانىٌذثنَزىيذكبلخذ 0.01ذذاوذايلتذ**ذ
سانىٌذذذذ<0.01ذذثنَزىيذكبلخذ≤ذ0.05ذتذ*ذسانىٌذذ<0.05ذثنَزىيذكبلخذ<0.1ذذ.ذ
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ذ
وَجُ ذرؾلُلذابالؾلاهذالنٌذاعوَنبدذالنزب ظذالزبلُخ:ذ

رازنل ذرٍابه ذاوٍهم ذاولنبالُخ ذسلً ذسَزىَبرهب ذالَبث خت ذثآلُخ ذرالَل ذمارٍ ذؽُش ذالَاو ذالَبثو ذرأصُودذ
سىعتذواوٍجوذموذرصوذٍبلت.ذوالنانىَخذسبلُخذعلاذؽُشذسَزىيذاللبلخذريلذس ذ0.01تذوسلًذٍاوذالاٜذثوالذذ
ثآلُخذرالَلذرَٚبذؽُشذسابسلذالَاوذالنزياس ذسىعتذوالَبثوذٍبلتذواوٍجوذسىعت.ذلم ذٍاوذالناٜذالنزياس ذ
غُو ذسانىٌ ذوالَبثو ذواوٍجو ذسانىَبن ذثنَزىي ذكبلخ ذايل ذس ذ 0.05ذ .ذثُل ذان ذؽُٖلخ ذرأصُو ذاٍابه ذالناٜذ
سنقاٚختذونذسابسلذالزؾلَلذللالخذابالؾلاهذثلونذئٙبلخذرٍابهذالناٜذئلًذالنزنُوادذالزاَُوَخذ 96.1ذذثبلنب خذ
وسنلذئٙبلخذاٍابهذالناٜذَورا ذيلُتذعلاذلُٖجؼذ 96.3ذثبلنب خ.ذ
وسنل ذر لَو ذكالخ ذاالؾلاه ذاٍابه ذابٍهم ذاوسوَمُخ ذسلً ذسَزىَبرهب ذالَبث خ ذواوٍجو ذواٍابه ذالنا ٜذوذ
اٍابهذالناٜذالَبث خذواوٍجوذظهوذاِرٍ:ذ
سابستد ذابالؾلاه ذس ذعنُ ذالنزنُواد ذالزاَُوَخ ذسانىَخ ذثنَزىَبد ذكبلخ ذريل ذس ذ0.01ت ذوسابسلذ
الزؾلَلذذ98.7ذثبلنب خذوكهث ذوارَ ذذ2.00ذذوسنلذاٍزجابكذاٍابهذالناٜذوئث بءذاٍابهذاوٍهمذالَبث خذواوٍجوذ
ل ٜذإجؼذسابسلذالزؾلَلذ97.7ذثبلنب خذسبذَانٍذٙآلخذسَبهنخذرٍابهذالناٜذلٍذراَُوذؽواخذاٍابهذروٍهم.ذ
ذذوللزأالذس ذالاتيخذعويذر لَوذكالخ ذاالؾلاهذوٍابهذالناٜذسلًذسَزىَبرهبذالَبث خذواوٍجو ذورٍابهذاوٍهمذ
النزياسنخذوالَبث خذواوٍجوذوابنذسابسلذالزؾلَلذ  95.9ذثبلنب خذوسابستدذابالؾلاهذس ذالنزنُوادذالزاَُوَخذ
الهب ذسانىَخ ذثنَزىَبد ذكبلخ ذايل ذس ذ  0.01ذثبٍزضنبء ذسابسل ذاٍابه ذاوٍهم ذالنزقلاخ ذالضبالُخ .ذوسنل ذاٍزجابكذ
ا ٍابهذاوٍهمذواإلث بءذل ٜذسلًذاٍابهذالناٜذالَبث خذواوٍجوتذإجؼذسابسلذالزؾلَلذ  3.2ذثبلنب خذوهىذَإالذ
سب ذر لو ذس ذٙآلخ ذرأصُو ذٍاو ذالنا ٜذلٍ ذاٍابه ذاوٍهم .ذورأال ذهنا ذالَلى ذسنل ذكهاٍخ ذاٍابه ذالنا ٜذBrentذ
وئعواءذالن بهالخذمارهبذثناٌذالزىُٕفذابنذسابسلذالزؾلَلذذس ذاٍابه ذاوٍهمذ 96ذثبلنب خذوسنلذاإلث بءذسلًذ
اٍابهذالناٜذالَبث خذوابٍجوذل ٜذإجؼذسابسلذالزؾلَلذ 95.7ذثبلنب خ.ذ
ذذذذذذذذذذذ الَزنزظذانذرأصُوذاٍابهذالناٜذلٍذاوٍهمذبذَقزلفذسلًذالؾىذواٙؼذس ذرأصُوذاٍابهذاوٍهمذلٍذالناٜذ
وهثنب ذاوفُو ذرهعؼ .ذولٍ ذال ذاوؽىاو ذرجلو ذاٍابه ذالنا ٜذواوٍهم ذسزْجضخ ذمارُب ذوب ذََزجال ذان ذرزأصو ذالزبهنبذ
ثناٌذالاىاسلذورزؾوابنذثىرُوحذسز بهثخذذلجا٘ذالىيذذذولٍذابرغبدذالابوذثُنهنبذاهرجبٛذسىعت.ذ
الْملذ()9ذرنُوذاٍابهذاوٍهمذورنُوذاٍابهذالناٜذلٍذالىبَبدذالنزؾلحذاوسوَمُخذ
LN Diffrence of( Share Index USA and Oil price): July 1987- October 2013
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الْملذ()9ذرنُوذاٍابهذاوٍهمذورنُوذاٍابهذالناٜذلٍذالنبالُبذ
Ln Fifference( Share Index Germany and Oil price): July 1987- October 2013
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 .4سعز النفط وسعز الصزف:

وبٍزمنبوذهندذالنن ىسخذس ذالاتيبدذبثلذس ذئسبكحذلؾٔذابهرجبٛذثُ ذٍاوذٕو ذاللوبه ذوٍاوذ
الناٜذتذويلذبؽظذهناذابهرجبٛذثبؽضىنتذس ذيجلتذورٕجؼذسزابهلبذسلُهذ) (Yoshino,2014, P9ذ.ذولٍذاللووذ
الزٍ ذاسزنلد ذال بو ذالزاىَم ذرانه ذثال ذسلح ذٛىَلخ ذس ذالجؾش ذاازْب ذكالخ ذللزنجإ ذثؾواخ ذٍاو ذالٖو ت ذولنلشذ
اٍز وذال جىوذثاوُٙخذالَُوذالاْىا ٍ.ذوٍاوذالناٜذس ذاوٍبٍُبدذابيزٖبكَخذواازْب ذستيخذٍاوذالٖو ذ
ثهذَالذف ىحذعُلحذلزؾَُ ذالناولخذثَلىاه.ذويلذؽبولذذاللهاٍخذ) (Bank of Canada, 2014,p 7ذملشذ
ولم ذرزىٕل ذئلً ذستيخ ذثنانىَخ ذئؽٖب ُخ ذس جىلخ ذثُ ذٍاو ذٕو ذاللوبه ذالمنلٌ ذرغبد ذاوسوَمٍ ذثلبلخ ذٍاوذ
الناٜذس ذالجُبالبدذالْهوَخذوالاٖلُخذثلذس ذالجُبالبدذالُىسُخ.ذولنؾبولخذئصجبدذرنذاوسوذبذَزالوذثزَاُوذالناٜذ
ثبللوبهت ذثُنذ ذالاتيخ ذالاَهب ذ ثُ ذٍاو ذالنا ٜذوٍاو ذٕو ذاللوبه ذالمنلٌ ذرغبد ذالجبون ذاإلٍزولُنٍ .ذوثُنذذ
اللهاٍخذ)(9,P 24ذ رنذاوثؾبسذالَبث خذافا ذتذاَٚبتذلٍذئَغبكذستيخذيىَخذثُ ذٍاوذالٖو ذوٍاوذالناٜذس ذ

الجُبالبدذالْهوَخذوالاٖلُخذثُننبذاْاذذالاتيخذالزٍذيلهالبهبذوسوٙنبهبذلٍذابرٍذس ذوعىكذهندذالاتيخذوهٍذيىَخ.ذ

ولؾَبة ذكالخ ذروث ٜذٍاو ذالنا ٜذثَاو ذالٖو ذيلهالب ذسابكلخ ذاالؾلاه ذٍاو ذالا ٜذ BRENTذسلً ذٍاوذ
الٖو ذالؾ ُ ٍذالاابو REERذلللوبهذاوسوَمٍ.ذوس ذالنالىوذرنذالناهىوذَاو ذثويمذيُبٍٍذلَاوذٕو ذ
اللوبهذسالّبذثنَزىَبدذاوٍابهذلٍذالىبَبدذالنزؾلحذالَجخذئلًذّواب هبذالزغبهَُ ذثأوىانذرلممذالْوابءذلٍذ
الزغبهحذالقبهعُخذللىبَبدذالنزؾلح.ذوس ذصمذَلقٔذالاتيبدذالَاوَخذاللولُخذللىبَبدذالنزؾلحذاوسوَمُخ.ذوابنذ
سابسلذابهرجبٛذثُ ذٍاوذالاٜذثوالذذوٍاوذالٖو ذالؾ ُ ٍذالاابوذلللوبه  0.921ذثبلَبلت.ذوملشذس ذالجُبالبدذ
الاٖلُخذللازوحذثُ ذابالىنذالضبالٍذ3666ذوالَُبنذ.2333ذواٍزقلسنبذرلشذالجُبالبدذلؾَبةذسابكلخذابالؾلاهذلهندذ
الاتيخذثاٙبلخذالنزقلابدذاوولًذئلًذسن ىسخذالنزنُوادذالزاَُوَخذثالذرؾىَلذالجُبالبدذئلًذاللىغبهَزنبدذال جُاُخ:ذ

=-1+2.196REERt-19.262+0.705BPt-1- 3.915REERtذBPtذ
R-Sq=96.7% R-Sq (adj) =96.5% D-W = 1.903ذ
ور لَواد ذالضبثذ ذوسابستد ذابالؾلاه ذالهب ذسبلُخ ذالنانىَخ ذثنَزىَبد ذكبلخ ذكون ذ 0.01ذ .ذانب ذان ذيىحذ
الزاَُوذاإلعنبلُخذللنابكلخذسورااخذثلبلخذسابسلذالزؾلَلذالنالوتذوهٍذاَٚبذفبلُخذس ذابهرجبٛذالنارٍذثؾَتذ
س ُبًذكهث  -ذوارَ ذثنَزىيذكبلخذ.0.05وذيلذالغؾذذالنابكلخذلٍذافزجبهذالزمبسلذالنْزو ذثنَزىيذكبلخذ
0.01ثْووٛذسبان ذثؾَتذذسابكلخذاالؾلاهذلو ذالق أ∆etذذذثنتؽ خذس لاهذtذلنانلذابالؾلاهذس ذالق أذالَبثوذet-1ذ:

∆et = 0.001- 0.953 et-1ذذ
tذ
0.97 -7.14
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الْملذ( )0اٍابهذالناٜذالاالُخذوذالن لهحذس ذسابكلخذابالؾلاهذ
Fits and actual Brent Price
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النٖله:ذئسلاكذالجبؽش

وس ذستؽ خ ذالْمل ذالجُبالٍ ذ( )0ذَجلو ذعلُب ذاُف ذرؾباٍ ذاللالخ ذثغلاهح ذالَلى ذالاالٍ ذلَاو ذالنا.ٜذ
واللالخذسَز وحذس ذٛواى ذالبكه ذونذسابسلذابالؾلاهذس ذالنزنُوذالزبث ذالنزقلف ذ 0.705ذذاٌذاكالًذس ذالىاؽلذ
الٖؾُؼذثنَبلخذابلُخذس ذالنانىَخذالنورااخذللز لَو.ذواَٚبذافزت ذاإلّبهادذثُ ذالنزنُوذالنَز لذالنزياس ذ
والنزقلفذوهٍذفبُٕخذالزالَلذالنارٍ.ذثزاجُوذآفوذئنذاللالخذراجوذس ذفبُٕخذالوعى ذئلًذالىٍٜذالناوولخذلٍذ
رؾلُل ذا لَتٍل ذاليسنُخ .ذثُل ذرن ذارغبد ذالاتيخ ذالَججُخ ذَج ً ذثؾبعخ ذئلً ذالنيَل ذس ذالزؾ ُو ذلانل ذعال ذٍاوذ
الٖو ذالؾ ُ ٍ ذهى ذالنزنُو ذالزبث ذثبلزىُٕف ذالاَه ذ ابالذ ذسابكلخ ذابالؾلاه ذالن لهح ذثبل ىح ذاإلعنبلُخ ذالاَهبتذ
وانلش ذسانىَخ ذسابستدذابالؾلاه ذئبذاالهب ذرابالٍ ذسْملخ ذابهرجب ٛذالنارٍ .ذوسنل ذاٍزجلاو ذٍاوذالٖو ذالؾ ُ ٍذ
الاابوذثَاوذالٖو ذابٍنٍذثُ ذاللوبهذوالُىهوتذثبلزىُٕف ذالاَهتذابالذذالزب ظذالز لَوذسزنبصلخذثُ ذابرغبدذ
س ذٍاو ذالٖو ذئلً ذالنا ٜذرو ذثبلامٌ ذولٍ ذالؾبرُ ذَىعل ذاهرجب ٛذمارٍ ذيىٌت ذلأُٙاذ ذالنزقلابد ذالضبالُخذ
للنزنُوَ ذوالنزُغخ:ذرٕجؾذذالنابكلزبنذفبلُزُ ذس ذابهرجبٛذالنارٍذوسز بهثزُ ذلٍذال لهحذاإلعنبلُخذللزاَُوتذ
لنهجنبذئلًذر لَوذسابكلخذاالؾلاهذلاو ذٍاوذالٖو ذورفويذلاو ذٍاوذالناٜتذواللقٔذالنزب ظذلٍذالغلوو(:)1ذ
الغلووذ()1ذ
فتٕخذسابكبدذابالؾلاهذثُ ذٍاوذالٖو (ذكوبه/ذَىهو)ذوٍاوذالناٜذثوالذذ
النزنُوادذالنَز لخ
ٍاوذالٖو ذ
ٍاوذالناٜذ
لو ذٍاوذالٖو ذذ
لو ذٍاوذالناٜذ

النزنُواد ذماد ذالزأصُو ذالنانىٌذ
ثنَزىيذكبلخذ3.31ذلأكالًذ

سابسلذالزؾلَل%ذ

كهث -ذوارَ ذ

ٍاوذالٖو ذالَبثوتذوٍاوذالناٜذ
النزياس ذواوٍجوذ

61.3ذ

3.693ذ

ذالنزياس ت ذوٍاوذ

61.0ذ

3.611ذ

29.0ذ

3.693ذ

03.6ذ

3.611ذ

ٍاو ذالٖو
الناٜذالَبثوذ
ٍاو ذالنا ٜذالنزياس ذوٍاو ذالناٜذ
اوٍجوذ
ٍاوذالٖو ذالنزياس ذ

النٖله:ذئسلاكذالجبؽش.ذ

ذ
ذ
ذ
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )22العدد ( )78لسنة 2112

026

ذ
وس ذالزب ظذالز لَوذالنجُنخذلٍذالغلووذ()1ذَجلوذرنذالزؾلَلذالنزجبكوذهىذاوهعؼ.ذولٍذالىيذذالاَهذَنم ذ
ابٍزلبو ذثؾواخ ذٍاو ذالٖو ذسلً ذٍاو ذالنا ٜذوالاتيخ ذيىَخ ذوماد ذاسزنبكَخ ذئؽٖب ُخ ذسبلُخ .ذانب ذان ذٍاوذ
النا ٜذَلو ذسلً ذٍاو ذالٖو ذوسؾبوبد ذالزنجإ ذثَاو ذالٖو ذس ذٍاو ذالنا ٜذرَزنل ذئلً ذاٍبً ذئؽٖب ٍذ
واٙؼ.ئلًذعبالتذملشذس ذالناُلذسنلُبذابهزنبوذث لهحذاللالخذسلًذالزنجإتذواؽزىا هبذلٍذسن ىسخذالزاَُوذسلًذ
سزنُوذسزياس ذلٍذسن ىسخذالزاَُوذَاُوذهندذالىظُاخذوالهذسغهىوذويذذالزنجإ.ذلنلشذعوثنبذر لَوذكالخذلَاوذ
الناٜذثببسزنبكذسلًذالجُبالبدذالَبث خذليس ذالزنجإ.ذول لذوعلذانذٍاوذالٖو ذابٍنٍ ذ(الُىهوذرغبدذاللوبه)ذذ
للْهوذالَبثوذواوٍجوذَاَوذ 00.3ذثبلنب خذس ذؽواخذٍاوذالناٜذللْهوذالتؽو.ذوسنلسبذاُٙفذٍاوذالناٜذ
الَبثوذاهرااذذال لهحذالزاَُوَخذئلًذ 63.3ذثبلنب خذثلبلخذسابسلذالزؾلَلتذوالنابكلخذفبلُخذس ذابهرجبٛذالنارٍ.ذ
وثالذملشذرُٙفذاليس ذئلًذسن ىسخذالزاَُوذلٍذالنابكلخذاوفُوحذلإٔجؼذسابسلذالزؾلَلذ61.0ذوكهث -ذوارَ ذ
3.090تذوسلكذالنْبهلادذالٖبلُخذ.10ذ

 .5السىق املستقبليت واملضاربت:

ذذ رٍابه ذالَى ذالنَز جلُخ ذوالاىهَخ ذلٍ ذرابسل ذَْزو ذلُه ذال ب ذالنبلٍ ذسجو ذرَهُل ذالٖا بدذ
النَز جلُختذونذالا لذالنَز جلٍذَز لتذوكَاخذرَنًذالهبسِذرزنبٍتذوؽغمذالٖا خذورغوٌذرَىَخذالنمبٍتذ
والقَب وذلؾب يٌذرلشذالا ىكذَىسُبذس ذالىكَاخ.ذواَٚبذلزمبلُفذالقينذس ذرنىَلذوٍىادذكوهذلٍذسنلذالَى تذ
وانلشذالزىيابدذالزٍذرزنُوذثؾَتذاوٙب ذالاوٗذوال لتذوآلب ذالننى ذابيزٖبكٌذلٍذال وَتذالابعلذوسياطذ
النَزضنوَ ذلٍذال ب ذالؾ ُ ٍ.ذ
وَاو ذٍاوذالنَز جلذFtTذثزبهَـذس لذالٖا خذ tذوربهَـذالزَلُمذTتذوَازنلذسلًذالَاوذالاىهٌذويذذ
س لذالٖا خذ Stذتذوٍاوذالاب لحذسغوكاذس ذالنقبٛوrتذورمبلُفذفينذالىؽلحذuتذوسب لذالنت نخذ yذرٌذسياَبذ
ابؽزابظ ذثبلقيَ ذسضل ذابٛنئنبن ذسلً ذسلو ذاال ب ذالنىهك ذلنقزلف ذاوٍجبة.والَاو ذالنَز جلٍ ذهى ذالَاوذ
الاىهٌذسزنُواذ(ذالبسُب)ذثنالوذهىذr+u-yذ
لنلحذT-tذذوَاجوذس ذملشذثبلنابكلخذاوٍُخ:ذذ
)FtT= St*e(r+u-y)*(T-tذ
وهنبذَمىنذالَى ذسلًذؽبلزُ :ذذ
 R+u-y>0ذوالزٍ ذرَنً ذٍى ذاوهعبء ذContangoسنلسب ذب ذَوي ذالزغبهت ذوٍىاهمت ذالننااخ ذالمبلُخ ذلٍذ
ابؽزابظذثبلقيَ ذالاُنٍتذلُزواع ذالْواءذالاُنٍذورنقا٘ذاوٍابهذالاىهَخذوَورا ذالقيَ .ذوس ذهندذالؾبلخذ
َمىنذالَاوذ النَز جلٍ ذلى ذالاىهٌذالنزىي ذىس ذالزَلُمذتونذالَاوذالاىهٌذالغبهٌذهى ذاسلًذس ذالَاوذ
الاىهٌذالنزىي ذ.ذوالؾبلخذاوفويذ
 R+u-y<0ذورَنً ذالزواع ذ Backwardationذؽُش ذَ جل ذالنبً ذسلً ذالْواء ذالاُنٍ ذلزورا ذاوٍابهذ
الاىهَخ ذوََزني ذالقيَ  .ذوس ذهند ذالؾبلخ ذَمىن ذالَاو ذالنَز جلٍ ذركالً ذس ذالَاو ذالاىهٌ ذالنزىي ذلناٌذ
اليس تذوهندذالاتيخذرت مذالنَزضنوَ تذالنْزوَ تذراضوذوالهمذَوغجىنذلٍذاهراب ذالَاوذالنَز جلٍ.ذلٍذٍى ذ
الزواع ذَمىنذالقيَ ذسنلذسَزىَبرهذالننقاٚخذوٍاوذالنَز جلذلهناذالْهوذاسلًذسنبذَلُهذتذثُننبذلٍذٍى ذ
اوهعبءذَمىنذالامٌذلُورا ذالقيَ ذوٍاوذالنَز جلذاوثالذاسلًذس ذٍاوذالنَز جلذرويوة.ذ
ذذذذذذذذذاٍزغبة ذٍى ذالنَز جل ذسبو ذ 2333ذلاب ٘ ذالاوٗ ذ( ذال ٔ ذال لت) ذث ىحت ذل ل ذفا٘ ذالنٚبهثىنذ
هُٕلذسْزوَبرهمذالنَز جلُخذثنَجخذالضلشذئلًذالضتصخذرهثب ذثُ ذرنىىذوثلاَخذاَلىوذ).( 10, P9ذويلذاالقا٘ذ
ٍاوذالاٜذغوةذرمَبًذلٍذٍى ذالنمٌذثُ ذ 33ذرنىىذو 33ذآةذس ذ 332.6ذكوبهذللجوسُلذئلًذ 60.01ذذلٍذ
الا ىكذالنَز جلُخذلْهوتذوس ذ 61.31ذئلًذ 63.19ذللْهوذالضبالٍذسْو.ذوس ذصم ذاالقا٘ذالهبسِذتذثُ ذّهوذ
و 32ذّهوت ذس ذ 9.63ذئلً ذ 3.96ذكوبه ذللجوسُل .ذولٍ ذٍى ذآٌ ذٍٍ ذثٍ ذاالقا٘ ذثوالذ ذس ذ 330.06ذئلًذ
 332.91ذكوبهذللجوسُلذلا ىكذّهوتذووصنٍذسْوذّهواذس ذ 339.26ذئلًذ 330.03ذور لٔذالهبسِذثُ ذ
ّهوذوذ 32ذّهوذلم ذلٌُذثبلؾلح ذالاَهب ذالزٍذّهلهبذٍى ذالنمٌذوالهذابنذيلُتذإتتذوابالذذؽواخذٍى ذ
النَز جلذرلشذرن ىٌذسلًذاؽزنبوذاالقابٗذلٍذالَاوذرّلذسنبذؽٖلذ.ذ
ذئنذيواهذابؽزابظذثنقيونذ الا ٍذلَنخذيبكسخذَز لتذرنذَمىنذٍاوذالناٜذالنزىي ذاِنذللَنخذال بكسخذرسلًذس ذ
رمبلُفذايزواٗذسجلغذالَاوذلنلحذٍنخذذثَاوذلب لحذذItذذسٚبلبذالُهذرمبلُفذرفويذللقينذوسبذالُهذCtذذرٌ:ذ
)Et Pt+1>(1 + it)(Pt + Ct) … (aذ
ذ
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ذ
ثُل ذرن ذىَبكح ذال و ذاوََو ذسلً ذاوَن ذرلل ذالنيَل ذس ذالنَزضنوَ ذئلً ذالْواء ذوالقين ذلُورا ذالَاوذ
الؾبٙوت ذوسنلسب ذَالم ذالنزابسلىن ذلٍ ذالَى ذئن ذانُبد ذراجو ذٍى ذراوٗ ذلٍ ذالابو ذال بكو ذَنقا٘ ذالَاوذ
النزىي تذوثنلشذبذَنضلذالزوعُؼذذالنناىهذآالابذذالزىاىن.ذ
وسنلسبذَؾٖلذالامٌذرٌ:ذ
)…(b)Et Pt+1 <(1 + It)(Pt + Ct
ذذذذذورزٚن ذ هندذالؾبلخذرمبلُفذفينذٍلجُخذروذالؾىذملشذويلذرؾٖلذلٍذالَى ذونذصنخذسقبٛو ذرهاكذالنَزضنوذ
رؾبُّهبذل وهذالقينذوالاو ذثُ ذال ولُ ذََنًذسب لذالنت نخذ.Convenience Yieldذولىذيلهذهناذالاب لذ
وٛوػذس ذال و ذاوَن ذثؾُشذرٕجؾذذ Ctذفبلُخذسنهذلانذالاتيخذ) (bذبذرَ ُمذٛبلنب ذس ذاولٚلذلٍذال وذ
النَزضنوَ ذثُ ذالنقيوالبد.ذوئلواغذالنقبىنذَلل ذالَاوذالؾبلٍذالؾىذابالقابٗ.ذوهمناذَزؾ وذالزىاىنذثْو:ٛذ
)…(c)Et Pt+1 = (1 + it)(Pt + Ct
ولُنب ذر لو ذلهم ذآفو ذلنجلر ذهىرلنش ذَن لو ذس ذالننبهٍخ ذالنازبكح ذلٍ ذالَى ذولٌُ ذس ذالزاُٚل ذاليسنًذ
للنَزهلشذوكالخذالننااخ.ذ
وثبلنن وذالاَهذَانلذٍى ذالنَز جلذلبلنَزضنوذَْزوٌذالناٜذاِنذثَاوذسَز جلٍذويذذالزَلُمذلاماذرىي ذرنذ
الَاوذالنَز جلٍذالنٌذَلزيسهذٍُمىنذاكالًذس ذالَاوذالاىهٌذويذذرَلُمذالٖا خذالنَز جلُخذرٌ:
< EtPt+1 … (d)Ftذ
َنلل ذئلًذاإلاضبهذس ذالْواءذالنَز جلٍذسنلهبذَورا ذFtذوََز وذالَى ذسنل:ذ
)Ft = EtPt+1 … (eذ
ورٚب ذسبكح ذسلً ذال و ذاوَن ذرمبلُف ذالٖا خ ذالنَز جلُخ ذثنب ذلُهب ذٍاو ذالاب لح ذالاالٍ ذاو ذالٚننٍ ذسلًذ
الىكَاخ ذالهبسُْخ ذ Marginذلٍ ذٍى ذالنَز جل .ذوهمنا ذَنَغم ذيواه ذالْواء ذالنَز جلٍ ذوالقين ذوالَاوذ
النزىي تذوس ذصمذرنَغمذاوٍابهذالنَز جلُخذFutureذس ذاوٍابهذالاىهَخذ.Spotذ
ذذذذذذذذذذذسنلذاليووذرٍابهذالناٜذسبوذ2333ذذلٍذآةذذوسبذثالدذاٍزابكذالن بُذؽواهرهذؽىوذكوهذٍى ذالنَز جلذ
لٍ ذيُبكح ذاوٍابه .ذويلهالب ذلُنب ذَأرٍ ذسابكبد ذاالؾلاه ذمارٍ ذلمل ذس ذالَاوَ ت ذورفوي ذثببسزنبك ذسلً ذٍىالفذ
الَاو ذاِفوت ذوصبلضخ ذثزاَُو ذال ذس ذالَاوَ ذثَىالف ذالَاوَ ذساب .ذوالجُبالبد ذللَاو ذالاىهٌ ذ Spذت ذوٍاوذ
النَز جلذثبلا لذالواث ذContract FourF4تذوالجُبالبدذَىسُخذثالكذ 2330ذسْبهلحذ(َىوذسنل)ذس ذٍى ذ
النمٌذذرنزهٍذلٍذ23ذرْوَ ذالضبالٍذسبوذ.2333ذوهٍذلٍذاِرٍ:ذذ
 -3ذالَاوذالاىهٌذكالخذثبلَىالفذاوهثاخذلألٍابهذالنَز جلُخ:ذ
Sp =- 7.06 + 1.11 F4-1 - 0.0088 F4-2 - 0.0239 F4-3 - 0.0111 F4-4
P value 0.00 0.00
0.826
0.553
0.702
R-Sq = 98.7% R-Sq(adj) = 98.7%
 -2الَاوذالاىهٌذكالخذثَىالاهذاوهثاخذالَبث خذ(ذابالؾلاهذالنارٍ):ذ
Sp = 0.380 +0.957 SP-1 +0.0030 Sp-2 + 0.0783 Sp-3 - 0.0424 Sp-4
P value 0.01
0.00
0.92
0.01
0.04
R-Sq = 99.2% R-Sq(adj) = 99.2%
 -0الَاوذالاىهٌذكالخذثَىالفذالنزنُوَ :ذ
Sp =.- 0287 + 0.631 SP-1 + 0.189 Sp-2 + 0.135 Sp-3 - 0.0033 Sp-4
+ 0.996 F4-1 - 0.635 F4-2 - 0.210 F4-3 - 0.0999 F4-4
عنُ ذسَزىَبد ذاللبلخ ذ valuePذللضبثذ ذوسابستد ذابالؾلاه ذ 0.00ذثبٍزضنبء ذ ذسابسل ذ Sp-4ذلهى ذغُو ذسانىٌذ
وسَزىيذكبلزهذ0.75ذ.ذ
R-Sq = 99.8% R-Sq(adj) = 99.8%
النابكلخ ذ اوولً ذراُل ذان ذالَاو ذالاىهٌ ذَزالم ذس ذالَاو ذالنَز جلٍ ذللُىو ذالَبثوت ذوب ذاهنُخ ذلألَبوذ
اوٍجوذلٍذٍلىاهذئمذهٍذلَُذذثنانىَخذئؽٖب ُخذس جىلخ.ذثُلذانذالنابكلخذالضبالُخذراُلذانذالَاوذالاىهٌذَزأصوذ
ثزبهَقه ذراضوذالَجُبذس ذاوٍابهذالنَز جلُخ ذذالَبث خ ذوسابستدذابالؾلاهذالنارٍذالهبذثنانىَخ ذسبلُخ ذروذابلُخذ
ثبٍزضنبءذالنزقلفذالضبالٍذ.ذوسلًذهناذابٍبًذوثبلن بهالخذثُ ذالنابكلخذاوولًذوالضبالُخذبذَنم ذال ىوذي ابذانذ
اوٍابهذالنَز جلُخذر ىكذاوٍابهذالاىهَخ.ذوالنابكلخذالضبلضخذراُلذرنذذٍىاثوذالَاوَ ذاتهنبذَ لسبنذسالىسبدذ
سهنخذلزمىَ ذالَاوذالاىهٌذلم ذابسزنبكذالنارٍذايىي.ذ
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 -3الَاوذالنَز جلٍذكالخذثَىالفذالنزنُوَ :
F4 = 0.520 + 0.0531 SP-1 + 0.0892 Sp-2 - 0.0565 Sp-3
 0.0659 Sp-4 + 0.955 F4-10.0303 F4-2 - 0.0744 F4-3
+ 0.124 F4-4
سَزىَبدذاللبلخذP valueذللضبثذذوسابستدذابالؾلاهذسلًذالزىالٍذؽَتذرَلَلهبذس ذالَُبهذئلًذالُنُ 0.00:ذذذ 0.13تذ
0.49ذتذ0.00ذتذ0.00ذتذ0.14ذتذ0.04ذتذ0.15ذتذ0.00ذ
R-Sq = 99.3% R-Sq(adj) = 99.3%
 -1الَاوذالنَز جلٍذكالخذثَىالفذالَاوذالاىهٌ:
F4 = 8.10 + 0.803 SP-1 + 0.0582 Sp-2 + 0.0841 Sp-3 - 0.0276 Sp-4
P value 0.00 0.00
0.20
0.06
0.40
R-Sq = 97.7% R-Sq(adj) = 97.7%
 -9الَاوذالنَز جلٍذكالخذثَىالاه:
F4 = 0.37+ 0.964 F4-1 + 0.0273 F4-2 + 0.0033 F4-3 + 0.0014 F4-4
P Value 0.01 0.00
0.33
0.91
0.95
R-Sq = 99.3% R-Sq(adj) = 99.3%
وس ذس بهالخ ذالنابكبد ذ( ذ 9-3ذ ) ذَجلو ذرن ذسب ٍٙذالَاو ذالنَز جلٍ ذااضو ذكبلخ ذسلُه .ذوالقتٕخ ذان ذاوٍابه ذالاىهَخذ
والنَز جلُخذالنبُٙخذرز بهثبنذلٍذسليذئٍهبسهنبذثزىعُهذالَى ذلم ذابسزنبكذالنارٍذلملذسنهنبذاهعؼ.ذوَج ًذس ذملشذ
اؽزنبوذذانذرزغهذالؾواخذس ذاوٍابهذالنَز جلُخذئلًذالاىهَخذايىيذس ذالامٌ.ذ
هنب ذسلح ذٛوا و ذللنٚبهثخ ذس ذّأالهب ذالزأصُو ذلٍ ذٍاو ذالنا ٜذوس ذثُنهب ذّواء ذالنا ٜذلٍ ذالَى ذالاىهَخذذ
وابؽزابظذثهتذواَٚبذيلذريكاكذسْزوَبدذالا ىكذالنَز جلُخذلُورا ذٍاوذالنَز جلذوثٖىهحذغُوذسجبّوحذَْغ ذالْواءذ
للقين.ذوس ذعهخذافويذيلذَٚبهةذالننزغىنذاالاَهمذثقا٘ذالاوٗذيلُتذلول ذاوٍابهتذوالاىاسلذابٍبٍُخذيلذرؾو ذ
النٚبهثخ.ذويلذوعلدذاللهاٍخذ)(6تذثالذراؾٔذثُبالبدذالقيَ ذوالاوٗذوال لتذوثُبالبدذالَى ذالنَز جلُخذوالنزنُوادذ
الملُختذانذالاىاسلذابٍبٍُخذذر ىكذالنٚبهثخذوذلَُذذالنٚبهثخذهٍذالزٍذرنلٍذاوٍابه.ذوس ذعنلخذذسبذاٍزلسًذابهزنبوذ
ثبلنٚبهثخذرمبصوذابسىاوذالنىظاخذلٍذسَز جلُبدذالناٜتذوالؾٖخذالنزياَلحذلنبذََنًذالنٚبهثىنذغُوذالزغبهذ Non-
Commercial tradersذذوهإبءذبذرنزهٍذس ىكهمذئلًذرَلُمذلالٍذوّملذذالَجخذالزابيلادذس ذهناذالنى ذ 40ذثبلنب خذ
س ذسغنى ذالا ىكذسبوذ2333ذثالذانذابالذذبذريَلذس ذ31ذثبلنب خذسبوذ2333ذ.ذ
ذ
الْملذ()6ذٍلى ذاٍابهذالنَز جلذوذاوٍابهذالاىهَخذس ذالجُبالبدذالُىسُخذ
اَبوذالنهوحذسبوذ2330ذوذابالهُبهذالتؽوذ
)MA Smoothing of Future and Spot Oil Prices ( Price Cycle
150

Variable
F uture F it
Spot F it

125

Data

100

75

50

513

456

399

285
342
Index

228

171

114

57

1

النٖله:ذئسلاكذالجبؽشذوالجُبالبدذس ذالْوحذٍى ذالُنُمٌذ

ذ

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )22العدد ( )78لسنة 2112

002

ذ
والا ىك ذغُو ذالزغبهَخت ذوهٍ ذالن ٖىكح ذثبلنٚبهثخت ذرَاً ذلزؾ ُو ذسمبٍت ذس ذالَى ذ ذولٌُ ذئلًذ
الؾنبَخذٙلذالنقبٛوذوهىذهل ذالا ىكذابسزُبكَخذالزٍذرَنًذرغبهَخ.ذوس ذعهخذافويذََهمذالنٚبهثىنذلٍذ
ىَبكح ذٍُىلخ ذالَى ت ذولهم ذهثنب ذوظُاخ ذافوي ذهٍ ذسىاىالخ ذالَى ذسنلسب ذَؾٖل ذسلو ذرمبلإ ذثُ ذالواغجُ ذ
ثبلْواءذ) ( Hedgers Going longذوالنَزالَ ذللجُ ذ).( Going Shortذوالنٌذَانٍذسلوذالز بثوذثُ ذ
المنُبدذالن لىثخذللْواءذلٍذس بثلذالناووٙخذللجُ ذلٍذويذذساُ .ذروذسنلذرابودذاِعبوذثُ ذاغلتذالواغجُ ذ
ثبلْواءت ذوسل ذاٛىو ذاو ذايٖوت ذواغلت ذالواغجُ ذلٍ ذالجُ ت ذوَنأل ذالنٚبهثىن ذالاواغبد ذلُنَغم ذالَى ذثُ ذ
ٛولُه.ذوَن وذئلًذالاتيخذثُ ذالَى ذالاىهَخذوالنَز جلُخذذسجوذالَاوذالاىهٌذ Sذوالنَز جلٍذ Fذوالاب لح Iذ
والاخذالقينذذ.Cذوَزقنذالزىاىنذالنازوٗذال خذسوعاُخذلزؾلُلذالَى :
)F=S+I+C … (h
ولٍ ذؽبلخ ذىَبكح ذاوٍابه ذالنَز جلُخ ذ( ذال و ذاوََو)سلً ذال و ذاوَن ذَنْ ٜذالجُ ذلٍ ذالا ىكذ
النَز جلُختذوَؾايذسلًذىَبكحذالقيَ ذللَجتذالاَهذلز هوذلغىحذسوٗذلٍذالَى ذالاىهَخذرإكٌذئلًذرياَلذ
الَاو ذالاىهٌ ذلؾُ ذالىٕىو ذئلً ذالزىاىن ذالنزنضل ذلٍ ذالنابكلخ ذ) .(hذوسنلسب ذَمىن ذال و ذاوََو ذس ذرلشذ
النابكلخذايلذس ذال و ذاوَن ذرْزنلذاِلُخذثبلامٌذبٍزابكحذالزىاىن.ذولٍذال وو ذابسزُبكَخذس ذالننز وذانذ
َمىن ذالَاو ذالنَز جلٍ ذااجو ذس ذالاىهٌ ذوالقيَ ذسنل ذسَزىَبره ذالالُب ذ) (Plante, et al , 2011ذوسنلذ
ؽٖىو ذلغىح ذلٍ ذالاوٗ ذبالقابٙه ذاو ذالزىء ذال لت ذلى ذسَبهد ذابسزُبكٌ ذ ذرنقا٘ ذالنقيوالبد ذوالَاوذ
الاىهٌذَالىذلى ذالنَز جلٍ.ذ
ذاالزهذ ذاللهاٍخ ) (Hamilton, 2008ذاالزهذ ذئلً ذاٍزنزبعبد ذسنهب:رن ذالنٚبهثخ ذلٍ ذٍى ذ
النَز جلُبدتذوال لتذالابلنٍذسلًذالناٜذذوالزأفوذاليسنٍذلٍذاٍزغبثخذالاوٗذروذال ُىكذالغُىلىعُخذسلًذىَبكحذ
اإلالزبطذتذٍُبٍخذ OPECذالهبذاٍهنذذلٍذٕاىكذاوٍابهذسبوذ 2330ذ.ذلهلذانذهندذالاىاسلذهٍذمارهبذراَوذ
االهُبهذاوٍابهذلُنبذثالذواليولهبذثُ ذالهبَخذرنىىذورْوَ ذاوووذس ذسبوذ.2333ذالنَبلخذانبذهىذواٙؼذس ذ
الجُبالبد ذلَُذ ذلٍ ذالاوٗ ذوال لت ذثنارهنب ذثل ذهٍ ذلٍ ذالاىاسل ذاوفوي ذرو ذرن ذللَاو ذؽَبٍُخ ذّلَلح ذرغبدذ
رنُوادذٛاُاخذذلٍذالاوٗذوال لتذ.ذ
س ذالنالىو ذرن ذالننزغُ ذََز ُاىن ذئال بٓ ذالاوٗ ذلمنهم ذب ذَزنمنىن ذس ذىَبكره ذلى ذؽل ذساُ ذلٍذ
اوسلذال ُٖو.ذوبذَنم ذرنذَاَوذاٍزئنب ذؽواخذالَاوذٕاىكاذؽزًذرغبوىذ 333ذكوبهذيجلذابالقابٗذاوفُوذ
سبوذ2333ذثنؾلوكَخذالاوٗذوبذلٍذالنىذسورا ذلل لت.ذ
ذوروعؼ ذكهاٍخ ذ هبسلزىن ذرن ذالنٚبهثخ ذرَق ذس ذٙنىٛبد ذاجُوح ذليَبكح ذاوٍابه ذالزُغخ ذسلو ذاابَخذ
الاوٗ.ذلهلذَؾلسذالٍْءذالاَهذسنلسبذرْزنلذسىاسلذالَى ذثبرغبدذفا٘ذاوٍابهذثَجتذسلوذاابَخذال لت.ذ
ئنذالزنبظوذسزابه ذسلُهذلٍذالزن ُوذابيزٖبكٌذونذاِلُخذالنَإولخذس ذاهراب ذالَاوذهٍذمارهبذسَإولخذس ذ
االقابٙه .ذ والنب ذرىٍاذ ذٛبيبد ذفين ذالنا ٜذلألغواٗ ذالزغبهَخ ذريكاك ذسووالخ ذالَى ذبسزٖبٓ ذالزنثنة ذلٍذ
عبالجٍذالاوٗذوال لت.ذويلذَْغ ذالؾغمذالمجُوذللقيَ ذئلًذسٚبهثخذرزتستذلٍذالَى ذلزؾ ُوذاهثبػذاٍزضنب ُخ.ذ

ذذ ول لذإجؾذذرمبلُفذالن لذوالقينذواٛئخذالَجخذئلًذٍاوذالناٜذوهندذسنبذٍبسلذسلًذوؽلحذٍى ذالناٜذ
لٍذالابلم.ذواَٚبذذرىعلذكسىادذالؾىذسيَلذس ذالقا٘ذلزمبلُفذالن لذوالزْغُ ذسلًذالزقيَ .ذ

 .6النمى االقتصادٌ والطلب علً النفط وأوضاع العزض:

ذذذذذذذذ اللفلذوالَاو ذسزنُوادذراَُوَخذلل لتذواووذسبذَزجبكهذئلًذالنه ذسؾبولخذالمْفذس ذستيخذس ذهناذ
النى  .ذويلذبؽظذهبسلزىنذامذهٍذواٛئخذسووالخذال لتذالَاوَخذورالهبذرنقا٘ .ذوذرانٍذسووالخذال لتذالَاوَخذ
الىاٛئخذرنذالَاوذَورا ذاضُواذلن ٔذٛاُفذلٍذالمنُخ ذالنزبؽخذلٍذالَى ذللىذلوٙنبذرنذرلشذالنووالخذثبلَبلتذ
0.2ذلهناذَز لتذاهراب ذالَاوذثنَجخذ13ذثبلنب خذالابوذال بكوذس بثلذاالقابٗذثنَجخذ33ذثبلنب خذلٍذالمنُخ.انبذ
انذسووالخذال لتذاللفلُخذكونذالىاؽلذثمضُوذلٍذالجللانذالنز لسختذانبذٍُزٚؼتذذولٍذالنبهٚخذرلوهذؽىوذالٖفذ
الىا ؽلتذوذبذرزغبوىذالىاؽلذلٍذالجللانذالنبسُخذلٍذالنواؽلذاوولًذس ذالز ىه.ذوهناذَانٍذانذسالوذالنىذال لتذ
سلًذالناٜذسنقا٘ذثبلنؾٖلخذس بهالخذثننىذالنبرظذسلًذسَزىيذالابلمذوذاوفُوذرسلًذس ذاوووذثابه ذسهم.ذ
لٍ ذاللهاٍبد ذالزٍ ذٍج ذ ذاالهُبه ذاٍابه ذالنا ٜذلٍ ذالنٖف ذالضبالٍ ذس ذسبو ذ 2330ذابالذ ذالز لَوادذ
الننْىهحذلنووالخذال لتذالَاوَخذواٛئخذرلوهذؽىوذ 0.25ذثبلَبلتذذلٍذاوسلذال ُٖوذولألسلذالجاُلذبذريَلذسلًذ
 0.8ثبلَبلت ) Hamilton , 2008, p15ذ( .ذوهنب ذر لَواد ذر ٚذسووالخ ذال لت ذالَاوَخ ذلألسل ذال ُٖوذ
ثؾىالٍ 0.1ذثبلَبلت ذولألسل ذالجاُل ذثُ ذ 0.2-0.3ذثبلَبلت .ذلم ذرابود ذالز لَواد ذثُ ذاللهاٍبدذذ
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ذ
بفزت ذالازواد ذاليسنُخ ذوروكك ذالجُبالبد ذ(ّهوَخت ذلٖلُخت ذٍنىَخ) ذَ لل ذس ذاسزنبكَزهب .ذوالاىاسلذ
الؾبانخذلل لتذس ذغُوذالَاوذرزلفلذثول ذاوذفا٘ذسنؾنًذال لتذس ذالَاوذلُقزلٜذؽَبةذالنووالخذس ذآصبهذ
الاىاسلذاوفويذلالوذالزنم ذس ذسيلهبذلٍذكالخذٛلتذرؾزىَهب.ذ
سنلسب ذاعزبى ذٍاو ذالا ٜذ ذثوالذ ذسزجخ ذ 333ذكوبه ذلٍ ذابالىن ذالضبالٍ ذ 2333ذعبء ذملش ذلٍ ذٍُب ذسبوذ
اٍزابكدذلُهذالَل ذاوولُخذاٍابههبذلنبذيجلذاوىسخذاوذىاكدذسلُهب.ذواٍزنزظذثبؽضىذٕنلو ذالن لذاللولٍذآالنا ذ
رنذاٍىا ذالناٜذكفلذذٛىهاذَزَمذثيَبكحذالنلهحذسننذسبوذ2333س تذولوحذلنلحذ 31ذٍنخذٍج ذذملشذالزبهَـذ
اٍزنبكاذئلًذرؾلُلذالنمىنذالو ٍَُذ Principal Componentذليَبكحذال لتذسلًذالناٜذس ذالجللانذالنبهٚخذ
واالقابٗذسالوذالننىذابرغبهٍذلٍذالاوٗ).(IMF, WEO, October 2011, P89ذذ
وسب ذعوي ذسنن ذرنىى ذسبو ذ 2333ذَلو ذسلً ذان ذرلش ذابٍزنزبعبد ذسْز خ ذس ذلوُٙبد ذؽىو ذستيخ ذاوٍابهذ
ثبلاوٗ ذوال لت ذلٍ ذاوسل ذالجاُلت ذوب ذر لو ذراَُوا ذلٖاىكهب ذالانُف ذصم ذاالهُبههب ذثُ ذالهبَخ ذسبو ذ2339ذذ
وثلاَخذسبوذ. 2336ذوروًٕذالز وَوذانذرهزمذالَُبٍبدذثمُاُخذالزابسلذس ذاللهحذسزياَلحذللناٜتذوهىذسبذَنَغمذ
س ذرىعهبدذالىبَ بدذالنزؾلحذاوسوَمُخذلٍذر ىَوذالناٜذالٖقوٌ.ذوماوذالز وَوتذلٍذمادذالَُب تذانذىَبكحذ
اٍابهذالناٜذرانٍذذئسبكحذرىىَ ذلللفلذسلًذسَزىيذالابلمذذث لهذاليَبكحتذوالنيَلذس ذلىا ٘ذالنىهكذالنا ٍذ
وارَب ذابفزتوذلٍذسىاىَ ذالنللىسبد.ذ
وؽَتذالز وَوذرإصوذكوهادذاوسنبوذوالاىاسلذاللوهَخذثٖاخذسبسخذلٍذاٍابهذالناٜذئٙبلخذسلًذالاىاسلذ
القبٕخذثبلَى .ذوَْملذالناٜذ10ذثبلنب خذس ذسغنى ذالٖبكهادذاللولُخذلألسىاوذ-2339ذ2336ذولنلشذسهنبذ
يُلذس ذآصبهذىَبكحذاٍابهذالناٜذبثلذس ذالزناُوذاالهبذرج ًذذس ُلحذثؾغنهبذالنَجٍ.ذذ
ول ل ذرجُ ذلهمت ذوس ذرؾلُل ذثُبالبد ذللوو ذثالك ذ11ت ذان ذالاتيخ ذثُ ذسزىٍ ٜذاٍزهت ذال بيخ ذللاوكذ
وسزىٍ ٜذالنبرظ ذالنؾلٍ ذللاوك ذلَُذ ذف ُخ .ذلٍ ذاللوو ذسبلُخ ذاللفل ذَننى ذالنبرظ ذالنؾلٍ ذاإلعنبلٍ ذس ذىَبكادذ
ٛاُاخ ذلٍ ذاٍزهت ذال بيخت ذولجا٘ ذاللوو ذس ذسن نخ ذالزابون ذابيزٖبكٌ ذوالزننُخ ذب ذرمبك ذرىعل ذىَبكح ذلٍذ
سغنى ذال بيخذالنَزهلمخ.ذ
ثُننبذلٍذاللووذالنبسُخذوذالنبهٚخذَ زوةذالنىذاٍزهت ذال بيخذس ذالنىذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذاٌذرنذ
سووالخذال لتذاللفلُخذسلًذال بيخذر زوةذس ذالىاؽلذالٖؾُؼذانبذلٍذرغوثخذاىهَبذالغنىثُخذوالُٖ .ذوؽَتذ
ر لَوادذسبوذ2333ذَزٚبسفذٛلتذالُٖ ذسلًذال بيخذسبوذ2339ذوَٖجؼذصتصخذاسضبلهذسبوذ2321ذالَجخذئلًذ
الجُبالبدذالزٍذابالذذسزبؽخذسنلذئسلاكذالز وَوذسبوذ.2333ذوذيلذرنقا٘ذسووالخذال لتذاللفلُخذسلًذال بيخذذلٍذ
الُٖ ذلض لهب ذلٍ ذالَى ذاللولُخ ذواالامبً ذىَبكح ذٛلجهب ذسلً ذال بيخ ذلٍ ذاٍابه ذسورااخ .ذلم ذرلش ذالنإّوادذ
رامٌذسووالبدذال لتذلٍذاوسلذال ُٖوذثُننبذالز لَوادذلألسلذالجاُلذسنقاٚخ:ذ
الغلووذ()9ذر لَوادذسووالبدذال لتذسلًذالناٜذللازوحذ2330-3603ذ
النالىسبدذ
ذ
عنُ ذاللووذسلاذالنٖلهحذللناٜذ
اللووذثنبذلُهبذالنٖلهحذللناٜذ
كووذسن نخذالزابونذابيزٖبكٌذوالزننُخذ
اللووذفبهطذسن نخذالزابونذابيزٖبكٌذوالزننُخذ
اللووذالنٖلهحذالو َُُخذللناٜذ
النٖلهذ:ذ, P113IMF, WEO, April 2011, P97

سووالبدذال
لٍذاوسلذ
ال ُٖوذ
)(0.019
)(0.017
)(0.025
)(0.007
)(0.001

لتذالَاوَخذ
لٍذاوسلذ
الجاُلذ
)(0.072
)(0.067
)(0.093
)(0.035
)(0.018

سووالبدذال لتذاللفلُخذ
لٍذاوسلذ
لٍذاوسلذ
الجاُلذ
ال ُٖوذ
0.294
0.685
0.474
0.676
0.243
0.671
0.385
0.711
2.751
0.565

والاهم ذس ذالغلوو ذ( ) 9ذان ذسووالبد ذال لت ذاللفلُخ ذلٍ ذاوسل ذال ُٖو ذيل ذرْزنل ذسنل ذاالزابُ ذابيزٖبكذ
للقووطذس ذالواىكذذلازوحذيُٖوح.ذاسبذلٍذاوسلذالجاُلذلانذالنىذال لتذسلًذالناٜذثنَجخذ1ذثبلنب خذٍنىَبذَنَغمذ
س ذسالوذالنىذللنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذلٍذالابلمتذسلاذاللووذالنٖلهحذللناٜذتذثؾىالٍذ 3.1ثبلنب خذٍنىَبتذوسالوذ
النىذلٍذال لتذسلًذالناٜذثن لاهذ  1.5ذ ثبلنب خذٍنىَبذَز لتذالنىاذلٍذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذللابلمتذسلاذاللووذ
النٖلهحذللناٜتذثؾىالٍذ 4.5ذثبلنب خذٍنىَبذواؽزنبوذالضبالٍذسنقا٘ذعلا.ذوذرجُ ذهندذالنإّوادذرَٚبذالؾلوكذ
النؾزنلخذلننىذال لتذسلًذذالناٜذلٍذاوسلذالجاُلتذوراضوذاللهاٍبدذبذرزىي ذااضوذس ذ1.2ذثبلنب خذٍنىَبذ.ذ
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ذ
لم ذئٙبلخذثُبالبدذالجللانذالنٖلهحذللناٜذروثشذالنْهلتذوهثنبتذوهىذاوغلتذتذرنذصنخذسْملخذراوَفذ
اللف لذالنا ٍذثىؽلادذس ذال لهحذالْوا ُخذاللولُخذروذثبوٍابهذالضبثزخذابنذٍججبذلٍذالز لَوذالنز و ذلنووالخذ
ال لت ذاللفلُخ .ذون ذهنا ذالنَزىي ذالنورا ذللنووالخ ذهى ذالىعه ذاِفو ذلز لَو ذسنقا٘ ذلننى ذالنبرظ ذالنؾلٍذ
اإلعنبلٍذلٍذالجللذالنا ٍ.ذذ
َناوذسىهكذالناٜذلٍذالقبهطذوس ذصم ذهىذيىحذّوا ُخذَنجنٍذانذرضجذذثبلويمذال ُبٍٍذالابوذلألٍابهذلٍذ
الىبَبدذالنزؾلحذاوسوَمُخذاوذاٍابهذٕبكهارهبذاوذاٍابهذالٖبكهادذالابلنُخذاوذسالوذالزٚقمذالابلنٍذولٌُذ
ثبلنقا٘ذالٚننٍذللنبرظذالنا ٍذونذلٍذملشذئلنبءذليَبكحذكفلذالجللانذالنٖلهحذللناٜذذس ذىَبكحذذاٍابهذالنا.ٜذ
واَٚبذانذرلشذالز لَوادتذوانبذر لوتذلَُذذسَز وحتذلانلسبذرسُلذؽَبثهبذلازوحذاٛىو )( 2009- 1965ذ
رجُ ذانذسووالخذال لتذاللفلُخذللووذسن نخذالزابونذابيزٖبكٌذوالزننُخذابالذذلألسلذال ُٖوذسبلُخذ0.704ذثُننبذ
لٍذاوسلذالجاُلذٍبلجخذ)(0.385ذوذللجللانذفبهطذالنن نخذلٍذاوسلذال ُٖوذ 0.741ذولألسلذالجاُلذ.0.589ذوسنلذ
س بهالخ ذالاتيخ ذثُ ذابٍابه ذالنورااخ ذواوٍابه ذالننقاٚخ ذللنا ٜذثُ ذسبسٍ ذ 3663ذو ذ 2336ذابالذ ذسووالخذ
ال لتذاللفلُخذلٍذلزوحذاوٍابهذالنورااخذ 0.649ذوس ذاوٍابهذالننقاٚخذ0.786تذثُننبذابالذذسووالخذال لتذ
الَاوَخذس ذالؾبلخذاوولًذواٛئخذٍبلجخذ)(0.038ذوس ذاوٍابهذالننقاٚخذبذرقزلفذس ذالٖاوذعىهوَب.ذ
ورل ٍ ذسالبد ذالنى ذالنبرظ ذالابلنٍ ذلٍ ذالغلوو ذ( ) 9ذالٚىء ذسلً ذالنَز جل ذال وَت ذلل لت ذسلً ذالنا ٜذآفنَ ذ
ثببسزجبهذالز لَوادذالنزؾا خذؽىوذسووالخذال لتذاللفلُخذواللوهذالٚئُلذذلنووالخذال لتذالَاوَخ.ذ
الغلووذ()9ذرمهنبدذالننىذالابلنٍذللنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذذثبلنب خذ
ثىؽلادذال ىحذالْوا ُخذاللولُخذPPPذلٍذالنَز جلذال وَتذ
اللولخذاوذالنغنىسخذذ
الىبَبدذالنزؾلحذاوسوَمُخذ
سن خذالُىهوذ
الُبثبنذ
الُٖ ذ
ث ُخذالابلمذ
الابلمذ

ؽٖزهب ذس ذالنبرظ ذالنؾلٍذ
اإلعنبلٍذثبلنب خذ
16ذ
12
5
16
51
100

سالوذالننىذالنزىي
2014
2013
1.6
1.9
0.9
)(0.4
1.3
1.5
7.2
7.7
2.9
2.9
3.0
3.0

ذللنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذ
2016
2015
3.0
3.1
1.7
1.4
1.0
1.2
7.1
7.0
3.8
3.7
3.8
3.7

النٖو:ذ)(Bank of Canada,2014, P2ذ
س ذرلش ذالجُبالبد ذب ذَاهم ذرن ذالننى ذالابلنٍ ذَاَو ذاالقابٗ ذاٍابه ذالنا ٜذسبو ذ2333ت ذل ل ذابن ذالننىذ
النزىي ذيجلذرالَتدذالٖنلو ذلٍذرنىىذسبوذ 2333ذهىذ 3.1ثبلنب خذلابوذ.2333ذوؽزًذسبوذ 2339ذَجلوذانذ
الننىذالنزىي ذَماٍذبٍزنواهذال لتذسلًذالناٜذثنَزىَبدذرج ٍذاوٍابهذانبذابالذذالهبَخذسبوذ.2330ذ
ل لذاىكاكذال لتذالابلنٍذسلًذالناٜذذ 3.5ذسلُىنذثوسُلذَىسُبذثُ ذسبوذ 2333ذوالاٖلذالضبلشذس ذسبوذ
 2333ذتذانبذَجُ ذالغلووذابرٍ.ذواىكاكذسوٗذالناٜذس ذفبهطذ OPECذذثهناذالن لاهذثبلٚج.ٜذوعبءدذرلشذ
اليَبكحذالهبذر وَجبذس ذكووذ OECDذالزٍذىاكدذئالزبعهبذ 3.4ذسلُىنذثوسُلذَىسُبذالزُغخذالزىٍ ذذاوسوَمٍذلٍذ
ر ىَوذؽ ىوذالناٜذالٖقوٌ.ذوس ذعبالتذآفوذر لٔذٛلجهبذثن لاهذ 0.5ذسلُىنذثوسُلذَىسُب ذوهناذَانٍذانذرلشذ
النغنىسخذالغؾذذلٍذٍُبٍخذراىَ٘ذلتٍزُواكادذالنا ُخذثن لاهذ3.9ذسلُىنذثوسُلذَىسُبذوهىذهيمذاجُو.ذول لذ
االقا٘ذاإلالزبطذفبهطذكووذOECDذو OPECذثن لاهذالٖفذسلُىنذثوسُلذَىسُب.ذوس ذرلشذالنإّوادذَزٚؼذ
االهذبذرىعلذٍاخذئٙبلُخذرسبوذالاٜذذ  OPECذس بهالخذثنالوذسبوذ 2333ذسلاذال لتذلزايَيذالقيَ ت ذورزٚن ذ
ؽواخذالَى ذثهناذابرغبدذاالزابءذلوٓذكووذ OPECذلزىٍُ ذرٍىا ذالا هبذئبذسجوذسنبلَخذفبلٚخذلألٍابه.ذ
ذذذذذذذذبّشذانذال لتذسلًذالناٜذابنذٙاُابذاهرجبٛبذس ذسَزىَبدذاكاءذسنقاٚخذلٍذايزٖبكذالابلمذثٖاخذسبسخذ
واوهوثبذفبٕخ.ذوثُنذذالز بهَوذاَبوذاالقابٗذاوٍابهذثلرذس ذآةذ 2333ذٙافذاوكاء ذلٍذكووذه َُُخذسضلذ
النبالُبذوالُبثبن تذوفاٚذذسن نخذالزغبهحذالابلنُخذس ذرىيابرهبتذوانلشذٕنلو ذالن لذاللولٍذثْأنذسالوذالنىذ
النبرظذالابلنٍ.ذ والُٖ ذوالىبَبدذالنزؾلحذاوسوَمُخذلمذرنغيانذالللاخذالنزن وحذلزؾاُيذايزٖبكذالابلم.ذواليَبكحذ
الزٍذابالذذسزىياخذلابوذ 2333ذثؾىالٍذ 633ذالفذثوسُلذَىسُبذاالقاٚذذئلًذ 933ذالفذثوسُلذَىسُبذلُنبذثال.ذ
لٍذالن بثلذابالذذاليَبكادذلٍذالاوٗذاجُوحذسبوذ 2333ذوواضوذاوّهوذَيَلذاإلالزبطذثن لاهذس ذ -3ذ 2ذسلُىنذ
ثوسُلذس ذال ُودذيجلذسبو.ذولم ذلٍذاَلىوذؽلصذذيايحذسنلسبذاىكاكذابالزبطذالابلنٍذثؾىالٍذ 2.0ذسلُىنذثوسُلذ
َىسُب.وعبءدذااضوذاليَبكحذس ذفبهطذOPECذذ
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ذ
وبٍُنب ذس ذالىبَبدذالنزؾلحذالزٍذاالزغذذلٍذاَلىو  8.8ذسلُىنذثوسُلذَىسُبذثيَبكحذ 13ذثبلنب خذس ذالابوذالنبٍٙذوذراضوذ
س ذسَزىيذسبوذ 2011ذثنَجخذ 56ذثبلنب ختذواالقاٚذذالاخذاالزبطذالناٜذالٖقوٌذلٍذرسوَمبذئلًذ 93ذكوبهذللجوسُلذسبذ
َْغ ذسلًذاٍزنواهذاليفمذلزاىَ٘ذالناٜذالنَزىهكذثبلنؾلٍ.ذوهوٍُبذاَٚبذوٕلذئالزبعهبذلٍذّهوذاَلىوذ  10.6ذسلُىنذ
ثوسُلذَىسُبذوهىذاسلًذسَزىيذسننذاالهُبهذابرؾبكذالَىلُزٍ.ذوابنذرنثنةذاإلالزبطذاللُجٍذس ذثُ ذسٖبكهذابهرجب ذلٍذ
ٍى ذالنا :ٜذسبو ذ 2333ذلٍ ذالَُبن ذرواع ذاإلالزبط ذاللُجٍ ذئلًذ 200ذالفذثوسُل ذَىسُب ذصم ذسبوك ذابهراب ذئلً ذ633الفذ
ثوسُلذَىسُبذلٍذاَلىوتذوَزغهذبٍزابكحذسَزىادذيجلذالؾوةذاوهلُخذوهىذ  1.5ذثوسُلذَىسُب .ذوهلاذذالَاىكَخذئالزبعهبذ
يلُتذلٍذاَلىوذثن لاه107ذالفذثوسُلذَىسُبذوفاٚذذابٍابهذس ذآٍُب.ذ

الغلووذ()0ذٍى ذالناٜذلٍذالابلمذ(ذسُىنذثوسُلذَىسُب)ذ
اليس ذوالاوٗذوال لتذ
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الاوٗذس ذفبهطذOECDذ
وذOPEC
الاوٗذس ذفبهطذOPECذ
الناٜذالقبوذس ذOPECذ
سغنى ذسوٗذOPECذ
سغنى ذالاوٗذ
الزنُوذلٍذالنقيونذ
ال لت ذالنزغه ذئلً ذالقيَ ذذ
وذالاٜذOPEC
ذ
الا ٜذ OPECذال لت ذئلً ذالاوٗذ
ثبلنب خذ

2ذ2333ذ
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31.6ذ

النٖله:ذInternational Energy Agency,Oil Market Report, 14 October 2014.

ىَبكحذالاوٗذرنهتذللزقيَ ذلٍذالجتكذالننُخذلم ذهناذالنى ذس ذال لتذبذََزنوذئلًذسبذبالهبَخذوسبذانذ
َزىيف ذؽزً ذرنهبه ذاوٍابه .ذوس ذالنَزجال ذان ذَإكٌ ذاالقابٗ ذاوٍابه ذئلً ذاٍزُابة ذاليَبكح ذلٍ ذالاوٗ ذونذ
سووالخذال لتذالَاوَخذواٛئخذوهىذسبذرأالذلٍذكهاٍزنبذهندذثزغبهةذرؾلُلُخذئٙبلُخ.ذوَن وذالجا٘ذئلًذرواع ذ
اٍابهذالناٜذثنضبثخذفا٘ذٙوَجٍذذَزنضلذلٍذرؾىَلذس لاهذس ذكفلذالناٜذئلًذالنَزهلمُ ذؽُشذالنُلذذالؾلٌذ
لتٍزهت ذللَهمذاسلًذسنبذهىذسلُهذلٍذالجللانذالنٖلهحذللناٜتذوذلنلشذََهمذالقا٘ذلٍذىَبكحذال لت.ذوَوونذ
لٍ ذرنُو ذٍاو ذالنا ٜذٍججب ذلٍ ذالواىك ذ ذالنٌ ذإبة ذايزٖبك ذالنوة ذٍنزٍ ذ ذ -3690ذ 3693ذوانلش ذ -3696ذ 3603ذوذ
2339ذ.ذ

 .7اسرتاتيجياث الطاقت يف الدول الكربي واجتاهاث الطلب:

رزابودذاضبلخذال بيخذلُنبذثُ ذال بسبدذلٍذابيزٖبكذالنابٕوذالزُغخذافزت ذالقٖب ٔذالزمنىلىعُخذ
إلالزبطذالَل ذوالقلسبدذلٍذال بسبدذوٛجُاخذالننزغبدذمارهب.ذوسنلسبذرزنُوذؽٖٔذال بسبدذلٍذرىلُلذالنبرظذ
الملٍذَزنُوذسزىٍٜذاضبلخذال بيخذذؽزًذسلًذلوٗذصجبرهبذلٍذالذي ب ذسلًذؽلح.ذلاماذعبءذالزنُوذالؾىذال بسبدذ
اويلذاضبلخذلل بيخذرمىنذالنؾٖلخذاالقابٗذسزىٍٜذاضبلخذال بيخذثبلنغنلذلهناذالَجتذوالنٌذََنًذالزنُوذالجنُىٌ.ذ

والنٖلهذالضبالٍذهىذرنُوذاضبلخذال بيخذلٍذال بسبدذالذسلًذؽلحتذوثٖاخذسبسخذهٍذثبرغبدذابالقابٗذ
ثَجتذسنبَخذاللووتذفبٕخذثالذالٖلسخذالنا ُخذاوولًذلٍذالَجاُنبدتذثز ىَوذالزمنىلىعُبذالن زٖلحذثبل بيخذ
ورؾَُ ذاابءح ذاٍزقلاسهب ذسلً ذالؾى ذسَزنو .ذوالن ٖىك ذثنالبد ذاالقابٗ ذاضبلخ ذال بيخ ذالزٍ ذرنْوهبذ
النإٍَبدذالنانُخذهٍذؽُٖلخذابالقابٗذٍىاءذسلًذالنَزىيذال بسٍذاوذالىٛنٍ.ذوذَمىنذسالوذالنىذال لتذ
سلًذال بيخذذسَبوَبذلنالوذالنىذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذس ووؽبذسنهذسالوذاالقابٗذاضبلخذال بيخ.ذوهنبذرغيرذ
الؾُٖلخذئلًذسٖبكههبذالضتصخذوهٍذالنىذسغنلذالنْبٛذابيزٖبكٌذوهىذسىعتذسلًذال لتذوالزنُوادذالجنُىَخذ
الؾى ذال بسبد ذاويل ذاضبلخ ذلل بيخ ذسضل ذالقلسبد ذوهى ذالنٖله ذالضبالٍت ذوالنجزمواد ذالز نُخ ذو ذالزن ُنُخ ذالزٍذ
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فاٚذذاضبلخذال بيخذثملذي ب ذسلًذؽلحذوهىذالنٖلهذالضبلش.ذ
ذذذذذذذذ
ذوال واهاد ذالنورج خ ذثبل بيخ ذثاُلح ذاوسل ذث جُازهب ذون ذلزوح ذؽنل ذالنْبهَ ذثٖاخ ذسبسخ ذٛىَلخ .ذوبّش ذانذ
الزؾٚوتذاالز بوذالَمبنذس ذابهَب ذئلًذالنلنتذَؾىوذال لتذس ذالنٖبكهذالز لُلَخذغُوذالزغبهَخذئلًذالنٖبكهذ
الؾلَضخ ذالزغبهَخ ذلل بيخ ذورَهم ذهند ذالانلُخ ذلٍ ذرنُو ذال لت ذئلً ذعبالت ذالاىاسل ذابيزٖبكَخ .ذولٍ ذؽُ ذوٕلذ
الزؾٚوذئلًذالهبَبرهتذر وَجبتذلٍذرسوَمبذالْنبلُخذواوهوثبذوالُبثبنذورٍزوالُب...ذوغُوهبتذبىالذذرنز وذالهنلذ
والُٖ ذواغلتذكووذآٍُبذوالوَ ُبذالمضُوذس ذالزؾىبدذالَمبالُخذالزٍ ذٍزمىنذلهبذسٚبسُ ذاجُوحذلٍذال لتذ
سلًذال بيخذوذالؾُبحذابيزٖبكَخذللابلمذثٖاخذسبسخ.
رابالٍذ المضُوذس ذالنغزنابدذّؾخذال بيخذثَجتذيُىكذالاوٗذسضلنبذّهلذالاوا ذال ٔذالمهوثبءذولنلشذيلذ
بذَاجوذابٍزهت ذس ذال لت.ذويلذبذر هوذآصبهذرنُوادذاٍابهذال بيخذابسلخذلٍذؽُنهبذونذال لتذسلًذهناذالنى ذ
روذما ذَازنلذسلًذسمنتد ذرو ذّووٛذلزؾ ُ ه.ذواَٚبذ ذيلذبذرمىنذابٍزغبثخذابسلخذلالوذرنبلَُخذالَى ذروذ
الؾبعخذلوؤوًذرسىاوذئٙبلُخذاجُوحذاٍذَنزا ذهناذالجللذروذما ذس ذالَاوذالننقا٘ذللنبىذاوذالاؾم.ذ
ذذ وس ذالنالىوذانذال لتذسلًذال بيخذَننىذلٍذالجللانذالنبسُخذاٍو ذثمضُوذس ذالنىدذلٍذالجللانذالنز لسخذالزٍذ
َزنبئذالنىذال لتذسلًذال بيخذلُهب تذس ذرنبئذلٍذؽغمذذال لتذسلًذالناٜذئعنببذلٍذالنغنىسخذالنز لسخذانبذ
رجُ ذس ذالنإّوادذالزٍذسوٙزهبذهندذاللهاٍخ.ذ
لٍ ذاٍزوارُغُخ ذال بيخ ذروسوَمُخ ذالزٍ ذيلسهب ذالز وَو ذ) (U.S.A. EIA,2014ذرنقا٘ ذالَجخ ذٕبلٍذ
اٍزُواكذالىبَبدذالنزؾلحذس ذالناٜذالقبوذوالَىا لذالجزوولُخذئلًذسبذََزهلشذسنهبذس ذ 39ذثبلنب خذسبوذ2332ذ
ئلًذ03ذلنب خذسبوذ2323ذورابوكذابهراب ذئلًذ30ذثبلنب خذسبوذ.2333ذوذَج ًذسَزىيذابٍزهت ذسنهبذر وَجبذ
انبذهىذلٍذسبوذ2332ذؽُشذسالوذالننىذالَنىٌذٍبلتذ)(0.1ذثبلنب خ.ذثُننبذَننىذسغنى ذال بيخذثبلنىعت 0.4
ذثبلنب خذٍنىَبتذوملشذؽَ تذالَُنبهَىذاوٍبٍٍ.ذوس ذالن لهذانذَننىذالَاوذالؾ ُ ٍذلناٜذثوالذذوالاٜذغوةذ
رمَبًذثنالوذٍنىٌذ0.8ذثبلنب خذذوذ1.4ذٍنىَبذلملذسنهنبذسلًذالزىالٍتذوذَٖجؼذالَاوذابٍنٍذللنا ُ ذ 235
ذو ذ 231ذكوبه ذللجوسُل ذسبو ذ 2333ذ .ذ ذورلش ذئىاء ذسالو ذالنى ذللنبرظ ذالنؾلٍ ذاإلعنبلٍ ذثُ ذسبسٍ ذ 2332ذوذ
 2333ذَ له 2.4ذ ثبلنب خ ذٍنىَب .ذو ذَانٍ ذٙننب ذرن ذسووالخ ذال لت ذاللفلُخ ذسلً ذال بيخ ذ 0.167ذوهٍ ذاكالً ذس ذ
عنُ ذالز لَواد ذالزٍ ذسو ذماوهب .ذوَزٚن ذهنا ذالَُنبهَى ذاالقابٗ ذاضبلخ ذال بيخ ذ(وؽلاد ذال بيخ ذثبلنزىٍٜذ
للىؽلح ذس ذالنبرظ ذالنؾلٍ ذاإلعنبلٍ) ذثنَجخ ذ 2ذثبلنب خ ذٍنىَب .ذسلنب ذان ذٍاو ذال بيخ ذوفلسبرهب ذٍُننى ذثنَجخذ
ٍنىَخ ذ 2.2ذثبلنب خ ذااضو ذيلُت ذس ذسالو ذالزٚقم ذالنزىي  2.1ذثبلنب خت ذورسلً ذس ذالنقا٘ ذالٚننٍ ذللنبرظذ
النؾلٍذاإلعنبلٍذ1.8ذثبلنب ختذوئالزبعُخذالانلذغُوذاليهاسٍذالزٍذرننىذثنالو1.8ذثبلنب خذٍنىَب.ذ
وثؾَتذالز لَوادذالنلؾ خذثببٍزوارُغُخذَمبكذبذَيكاكذسغنى ذابٍزهت ذس ذالناٜذوذالَىا لذالجزوولُخذلٍذكووذ
سن نخ ذالزابون ذابيزٖبكٌ ذوالزننُخ ذثُ ذسبسٍ ذ 2332ذوسبو ذ2333ت ذوهى ذالزىي ذالنٌ ذَاجو ذسنه ذالننى ذالَنىٌ ذثنبذ
َ بهةذالٖاوذرٌ0.1ذثبلنب خذ.ذلم ذاٍزهت ذاللووذفبهطذرلشذالنن نخذَننىذٍنىَبذثنالوذذ1.8ذثبلنب خذلُمىنذالنىذسغنى ذ
ابٍزهت ذثنالو ذ 1ذثبلنب خذٍنىَبذؽزًذسبوذ 2333ذ.ذوَ لهذئٍهبوذئالزبطذكووذ OPECذذثنَجخذذ 43.3ذذثبلنب خذ

س ذئالزبطذالابلمذسبوذ 2035صمذ 44.1ذثبلنب خذسبوذ2333تذوَننىذئالزبعهبذثنَجخذٍنىَخذهٍذ 1.2ذثبلنب خذٍنىَب.ذ
وسنلذس بهالخذرنىىذ 2333ذس ذال ُودذس ذسبوذ 2330ذابنذال لتذسلًذالننزغبدذالنا ُخذيلذاىكاكذثنَجخذ 2.9
ثبلنب خذلٍذالهنلذسلًذٍجُلذالنضبوتذولٍذالجواىَلذ 2.1ذثبلنب خ.ذثُننبذلٍذالُبثبنذاالقا٘ذثنَجخ  11.0ذثبلنب ختذ
ولٍذثوَ بالُبذوالنبالُبذولوالَبذواَ بلُبذابنذابالقابٗذثنَجخذ 1.6ثبلنب خ.ذوس ذعهخذافويذىاكذاإلالزبطذس ذغُوذ OPECذ
ثن لاهذاجُوذس بهالخذثننىذال لتذوَ زٍٚذالزىاىنتذلٍذهندذالؾبلختذفا٘ذاإلالزبطذس  OPECذثن لاهذالاب ٘ذ
لٍذالاوٗ ذ).(OPEC, MOMR, P 46ذولملذسبر لوذالوعؼذوعىكذلب ٘ ذلٍذالاوٗذوهىذالَجتذاوووذ
لزلهىه ذالَاو ذوالُٖ ذالزٍ ذثبرذ ذسمبلئخ ذللىبَبد ذالنزؾلح ذاوسوَمُخ ذلٍ ذؽغنهب ذابيزٖبكٌتإجؾذ ذالنَزهلشذ
اوووذلل بيخذلٍذالابلم.ذوابنذسزىيابذانذرمىنذالنَزىهكذاوووذللناٜذسبوذ2333تذوّملذذاليَبكحذذلٍذاٍزهت ذالُٖ ذ
للناٜذصلشذاليَبكحذلٍذالابلمذسبوذ.2330ذوهٍذلٍذالاٌذالىيذذرَزقلوذالٖفذاإلالزبطذالابلنٍذس ذالاؾم.ذوالٖنبسخذالزٍذ
النذذثنالوذ31ذثبلنب خذٍنىَبذثُ ذسبسٍذ2333ذوذ2333ذهٍذالنٖلهذالو ٍَُذلل لتذسلًذال بيخذلٍذالُٖ ذورَزقلوذ
93.3ذثبلنب خذسنهب.ذذ

وابالذ ذالنووالخ ذثُ ذاضبلخ ذال بيخت ذسلً ذالنَزىي ذالىٛنٍ ذوالٖنبسخت ذساولخ ذثنَجخ ذالبرغهب ذئلً ذالنبرظذ
النؾلٍذاإلعنبلٍتذثُ ذ 3.92ذوذ 3.99ذلٍذاوسلذال ُٖوذوراضوذس ذملشذلٍ ذاوسلذالجاُل).(Yoshino, 2014ذ
وس ذالننز وذانذَزٖبسلذٛلتذي ب ذالن لذللننىذالَوَ ذلٍذاسلاكذالَُبهادذهنب ذذوسزىٍٜذسلمُخذالاب لخذلهب (Elliot,
)et al, P 26ذ وانلشذرفندذالُٖ ذسمبالخذالننزظذاوووذللمهوثبءذلٍذالابلمذالزُغخذالزؾلَشذالَوَ ذوالزٖنُ .ذورزاوٗذ
الؾمىسخذا لُٖنُخذللنيَلذس ذالٚنىٛبدذاللافلُخذوذاللولُخذللَُ وحذسلًذالنلىصبدذسواسبحذلْووٛذالٖؾخذواَٚبذالننبؿ.ذذ
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وراهلدذالُٖ ذثقا٘ذاضبلخذال بيخذ(لىؽلحذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍ)ذثنَجخذ39ذثبلنب خذؽزًذسبوذ2331ذوملشذسبوذ.2333
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ذ
وس ذالجُبالبد ذاإلعنبلُخ ذَجلو ذان ذاٍزهت ذال بيخ ذلٍ ذالُٖ ذابن ذٍوَاب ذلٍ ذالنىد ذسنَغنب ذس ذالنهٚخذ
الننهلخذلتيزٖبكذالُٖنٍذسننذسبوذ.3690ذوهغمذانذسإّوادذاضبلخذال بيخذراُلذاالهبذاالقاٚذذثنالوذبذَ لذ
س ذ 3ذ ثبلنب خذٍنىَبتذلم ذلٍذالاٌذالىيذذرؾزبطذهندذالنَألخذئلًذسيَلذس ذالزليُو.ذوابفزت ذالىاٍ ذلٍذ
الزب ظذرؾلُلذالاتيخذث ُ ذال بيخذوالننىذلٍذالُٖ ذَاُوذالىٕىوذئلًذاٍزنزبعبدذؽبٍنخذثْأنذسَز جلذال لتذ
سلًذال بيخذلٍذملشذالجلل.ذ وس ذالنهمذثبلنَجخذلنَز جلذال لتذسلًذالناٜذذلٍذملشذالجللذؽ ُ خذهُننخذالاؾمذسلًذ
سٖبكهذال بيخذاوٍبٍُختذئمذابالذ ذؽٖخذالاؾم 70.7ذثبلنب خذس ذسغنى ذاٍزهت ذال بيخذلٍذسبوذ1978وث ُذذ
ثهناذالنَزىيذر وَجبذؽزًذسبوذ 2339ذثنَجخ  69.4ذثبلنب خذتذولٍذرىلُلذالمهوثبءذس ذ  80.6ذسبوذ 3603ذئلًذ
 82.7ذسبو .2006ذوس ذثُبالبدذ 2007ذرابكوذاؽزُبُٛبدذالاؾمذ 31ذٍنخذس ذاإلالزبطذالؾبلٍذلٍذالُٖ تذوثهناذ
النانًذهٍذلَُذذاجُوحتذس ذاؽزنبوذرنبئذالىسُزهبذس ذالز لوذالؾىذالنٚىة.ذ
ورالذاضبلخذال بيخذلٍذالُٖ ذسبلُخذوالزٍذثلنذذسبوذ 2331ذثبلنمبلئذالنا ٍذ 0.91ذ ٛذلملذ1000ذكوبهذ
ثأٍابهذسبوذ 2333ذثُننبذهٍذلٍذالابلمذثبلنزىٍٜذ 0.32ذ ٛتذولٍذثللانذسن نخذالزابونذابيزٖبكٌذوالزننُخذذ
 0.195ذ ٛذلناٌ ذالَنخ ) .( Ma and Oxely ,P9ذوئن ذالزواُي ذسلً ذر لُٔ ذاٍزقلاو ذثبل بيخ ذكونذ
ابسزجبهاد ذابيزٖبكَخ ذَنزظ ذرٙواها ذثببيزٖبك ذالىٛنٍ ذلللوو ذالنَزهلمخ ذوالابلم ذاَٚب .ذون ذالناُبه ذالن جىوذ
ايزٖبكَبذهىذاٍزلالبءذسغنى ذالزمبلُفذللن لاه ذالاَه ذس ذالننزظذالنهب ٍذروذرا ُمذاإلالزبطذالنهب ٍذس ذالن لاهذ
الاَه ذس ذالنىاهكذاو ٍبٍُخ.ذويلذرٚؾٍذٍُبٍخذر لُٔذال بيخذثاوٕخذلٍذالمابءحذابيزٖبكَخذانذابالذذراٍٚذ
ئلًذىَبكحذال لتذسلًذال بيخذولىذايزوالذذثزؾَُ ذالمابءحذابيزٖبكَخ.ذثزاجُوذآفوذئنذفا٘ذال لتذسلًذال بيخذ
لهذالاخذوبذثلذانذر بهنذثبلنمَتذس ذالقا٘.ذولىذالزوٙنبذانذالنمَتذس ذالقا٘ذَزنضلذثَاوذالىؽلحذس ذ
ال بيخذسٚبلبذئلُهذهىاسِذالزمبلُفذالجُئُخذوالجنبءذالزؾزٍذالىٛنٍذبٍزقلاوذال بيختذثُننبذالاخذالقا٘ذرزنضلذ
ثُٚب ذيلهذس ذالمابءحذاإلالزبعُخذوالولبدذلانلذما ذَمىنذالزىاىنذسنلذوٕىوذالاخذالقا٘ذئلًذس لاهذالنمبٍت.ذ

وللَنىاد  1979ذئلًذ 2333ذالنبذسزىٍٜذاٍزهت ذالاوكذالُٖنٍذس ذالناٜذثنالوذٍنىٌذ 3.6ذثبلنب خذ
وابنذلناٌذالازوح ذيلذالنبذسزىٍٜذالنبرظذالنؾلٍذالؾ ُ ٍذللاوكذثنالو  8.6ذثبلنب خذٍنىَب.ذسب ذَانٍ ذاالقابٗذ
اضبلخذالناٜذلىؽلحذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذثنالوذ5ذثبلنب خذٍنىَبذ).(Cooper, P4ذوللازوحذالاَهبذالنبذسزىٍٜذ
اٍزهت ذالناٜذللاوكذلٍذاىهَبذالغنىثُخذٍنىَبذثنالوذ 8.3ذثبلنب ختذلٍذؽُ ذابنذالنىذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذ
للاوك 6.4ذثبلنب خذسبذَانٍذىَبكحذاضبلخذالناٜذلىؽلحذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذثنالوذ1.9ذثبلنب خذٍنىَب.ذ
ذذوالُبثبن ذؽ ذ ذالنىا ذلٍ ذسزىٍ ٜذالنبرظ ذالنؾلٍ ذللاوك ذثنالو ذٍنىٌ ذ 8.1ذوسلً ذالاٌ ذالنَبه ذاالقا٘ذ
سزىٍ ٜذاٍزهت ذالاوك ذس ذالنا .ٜذوس ذسغنى ذكوو ذالاُنخ ذت ذوهٍ ذ20ت ذالنب ذالنزىٍ ٜذللاوك ذٍنىَب ذثبلنب خذ
2.804ثبلنب خ ذلٍ ذالنبرظ ذالنؾلٍ ذاإلعنبلٍ ذوذ 0.3ذثبلنب خ ذبٍزهت ذالنا ٜذواوفُو ذب ذَازل ذثه ذئؽٖب ُب ذثَجتذ
اهراب ذالق أ ذالناُبهٌ ذللز لَوت ذسب ذَاُل ذروعُؼ ذسلو ذالنى ذسزىٍ ٜذاٍزهت ذالاوك ذس ذالنا .ٜذوهنا ذَنَغم ذس ذ
اإلعنبلُبد ذئم ذَ زوة ذلٍ ذالَنىاد ذروفُوح ذالنى ذاٍزهت ذالنا ٜذس ذالنى ذالَمبن ذلٍ ذالابلمت ذلم ذهنا ذالنإّوذ
الزغنُاٍ ذؽُٖلخ ذرابود ذواٍ ذثُ ذاللوو ذولنلش ذب ذَزَم ذثببٍز واه .ذويلهد ذالاٌ ذاللهاٍخ ذسووالبد ذال لتذ
الَاوَخذلٍذروسلذال ُٖوذوهٍذيوَجخذس ذالٖاوذلٍذالُٖ ذوالجورنبوذذوكونذ0.1ذثبلَبلتذلج ُخذاللووتذولألسلذ
الجاُل ذرزابود ذثُ ذالٖاو ذلٍ ذالُٖ ذو ذ 0.568ذلٍ ذلوالَب .ذوسب ذََزنزظ ذس ذرلش ذالغىلخ ذلٍ ذالجُبالبد ذوالزب ظذ
اللهاٍبدذالَبث خذانذسنلذال بوذال بيخذلٍذايزٖبكذالابلمذبذََنؼذثالذثاظهبهذاٍزغبثبدذالن ُخذس ذالنزنُوادذ
لجاٚهبذالجا٘ذاوذللنَزغلاد.ذ ورىعلذكهاٍبدذٍبث خذرىٕلذذئلًذر لَوذسووالخذال لتذسلًذال بيخذس ذالزؾٚوذورزواوػذ
رلشذالز لَوادذثُ ذ 0.35ذوذ0.48ذس ذثُبالبدذال ونذالنب.ٍٙذوس ذالزب ظذثؾشذاسلذسبوذ2339ذّنلذ33ذكولخذس ذابرؾبكذ
اووهثٍذرجُ ذانذسووالخذال لتذاللفلُخذلل بيخذللنلح3693ذ-ذ2333ذابالذذ0.69ذوللزؾٚوذ0.56ذثُلذانذالَمبنذابنذهىذ
النزنُوذاواضوذاهنُخذلٍذرؾلَلذال لتذسلًذال بيخذلٍذرلشذالجللان ).(Elliot,, P 9ذ

ولمذَضجذذانذٍاوذالناٜذهىذالابسلذالؾبٍمذوهاءذٍُبٍبدذاللووذالمجويذلزؾغُمذال لتذسلُهٕ.ؾُؼذال ىوذ
ث ىعىكذستيخذثُ ذالَاوذواٍزهت ذالناٜذلمنهبذٙاُاخذوهنب ذالمضُوذس ذالاىاسلذاوفوي.ذوذصنخذاكلخذربهَقُخذ
سنلسبذاالقا٘ذٍاوذالناٜذلنلحذٛىَلخذثُ ذسبوذ 3609ذوس ل ذال ونذالؾبلٍذلمذَنُوذملشذابالقابٗذاضُواذلٍذ
النٜذاٍزهت ذال بيختذولمذَإكٌذئلًذرؾىوذعىهوٌذلٖبلؼذالناٜذلٍذٍلخذسنبٕوهب.ذذذ
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 .8حمدداث العزض يف األمد البعيد:

ذ يلذروٙؾذذثؾىسذابيزٖبكذالنا ٍذسواهاذثأنذرننُٜذذلابلُبدذابٍزمْب ذواإلالزبطذالنا ٍذاٍزنبكاذئلًذ
الن بهثخذالغُىلىعُخذبذََبسلذسلًذسؾبابحذسَبهذالز ىهذالىاياٍذلٍذالقنَُ ذٍنخذالنبُٙخ (Mohn,2010,
).P 56ذوكلذذالزغبهةذ سلًذانذؽ ىبذساوكحذوسنبٛوذثأانلهبذاْاذذس ذاؽزُبُٛبدذراضوذسنبذابنذسزىيابذلٍذ
الجلاَخ.ذونذرواامذالقجوحذوالزمنىلىعُبذوالمابءحذرغالذس ذالننم ذالؾٖىوذسلًذالنيَلذس ذالناٜذذلى ذالن بكَوذ
النزىياخذرجابذلتسزجبهادذالغُىلىعُخ.ذوََبسلذالغن ذثُ ذالاىاسلذالغُىلىعُخذوابيزٖبكَخذسلًذساولخذالٚلذ
ثانلُبدذابٍزمْب ذوذالز ىَوذالنا ٍ.ذذ
وَإصوذٍاوذالناٜذلٍذئالابُذالنْبٛذابٍزمْبلٍتذورنلوذالْوابدذرسلًذاٍزالاكاذل جىوذسقبٛوذالنْبٛذ
ابٍزمْبلٍ ذس ذىَبكح ذاٍابه ذالنا .ٜذثُننب ذرغالهم ذابٍابه ذالننقاٚخ ذاسُل ذلتٍزمْب ذلٍ ذالننبٛو ذالنإالحذ
لُورا ذسالوذابٍزمْب ذثُلذانذالناٜذالنمزْفذَج ًذسؾلوكذالمنُخذلُٚوذالن ب ذرغنجبذللنقبٛوح.ذ
ويلهد ذاللهاٍخ ذ)  (Mohn, 2010, P 54ذس ذالجُبالبد ذالنووَغُخ ذكالخ ذروث ٜذابالزبط ذثنَزىاد ذالَبثوذ
وٍاوذالناٜذلٍذالازوحذالَبث خذورواامذابالزبطذالنا ٍذؽزًذالَنخذالَبث خذوسوث ذالزواامتذوال ٖلذس ذئكهاطذ
الزواامذٙن ذالنزنُوادذالزاَُوَخذللنُبثخذس ذالنٚىةتذئمذس ذرياَلذالنزواامذس ذالناٜذالننزظذَ زوةذالن ب ذ
الغُىلىعٍذس ذالنٚىة.ذوابالذذالجُبالبدذثبللىغبهَزنبدذوٍاوذالناٜذؽ ُ ٍذوالنزنُوذالزبث ذوهىذابالزبطذَاو ذ
ثبلاو ذاللىغبهَزنٍ .ذوالنابكلخ ذالن لهح ذسبلُخ ذابسزنبكَخ ذوعنُ ذسابستد ذابالؾلاه ذثنانىَخ ذسبلُخ ذوسَزىيذ
اللبلخ ذَ زوة ذس ذالٖاو .ذوَنم ذئسبكح ذسوٗ ذالنابكلخ ذ ذثاهعب ذالاو ذاللىغبهَزنٍ ذلإلالزبط ذئلً ذالنزنُوادذ
اوٕلُخذس ذاعلذالىٙىػذ:ذذ
qt= 0.59 qt-1+0.38pt-1+0.95 Ht-1- 0.19 H2t-1ذ
ؽُشذqذئالزبطذالناٜذتذ pذٍاوذالناٜذتذHذالنزواامذس ذئالزبطذالناٜذ
ذذذوسنهبذانذسووالخذالاوٗذالَاوَخذذلٍذاوسلذال ُٖوذ0.38ذتذذولٍذاوسلذالجاُلذذ0.93=( 1- 0.59)0.38/ذ
وهٍذسبلُخذلٍذالزغوثخذالنووَغُخ.ذوسنلسبذاٍزجالذالَاوذهج ذذاابءحذاللالختذوثبرذذسابستدذابالؾلاهذعنُاهبذ
راز وذئلًذابسزنبكَخذاإلؽٖب ُخ.ذ
الاوٗ ذرؾلد ذسىاسل ذالاىا ل ذوالزمبلُف ذلٍ ذاوسل ذالجاُل ذولٍ ذاوسل ذال ُٖوت ذرمىن ذ ذرن ُخ ذالملاخ ذالؾلَخذ
الزْنُلُخذهٍذّوٛذالؾلذاوكالً.ذاسبذالَجخذابؽزُبُٛبدذئلًذاإلالزبطذلهندذبذرُن ّمذالاوٗذسلًذالنَزىيذالاالٍذ
ئالنبذهٍذسإّوتذئمذَاٚلذصجبدذاوذرياَلذالَجخذابؽزُبُٛبدذئلًذاإلالزبط.ذوراُلذالجُبالبدذرابودذاللووذاضُواذلٍذ
الَجخ ذابؽزُبُٛبد ذئلً ذاإلالزبط ذورستهب ذرٖل ذسْوح ذرسضبو ذركالبهب .ذوالَجخ ذابؽزُبُٛبد ذئلً ذاإلالزبط ذابالذ ذلٍذ
الاوا ذهٍذاوسلًذثُ ذاللووذالنٖلهحذللنا.ٜذوٛبلنبذالنىاهكذالنا ُخذالبٙجخذلَى ذَٖلذالَى ذئلًذسوؽلخذ
الزنبئذالننز مذلٍذرلشذالنَجخ.ذوالاىكذسويذرفويذئلًذاوٍابهذلانلسبذرورا تذوانبذر لوتذريكاكذابؽزُبُٛبدذ
الن لهحذسبذَْغ ذسلًذىَبكحذاإلالزبطذلٍذاللووذالزٍذرواسٍذهندذالاتيخذثُ ذابؽزُبُٛبدذواإلالزبط.ذ
لٍ ذالىاي ذب ذَزنبٍت ذالنْب ٛذابالزبعٍ ذالاالٍ ذس ذابؽزُبُٛبد ذالنا ُخ ذلنضت ذلٍ ذّنبو ذاسوَمب ذاالْ ٜذس ذ
الْو ذاووٍٜذهغمذانذابؽزُبُٛبدذلٍذالنن خذاوفُوحذرولو.ذل لذرواعاذذاالْ خذابٍزمْب ذلٍذالضنبالُنبدذ
والزَاُنبد ذبالقابٗ ذ رٍابه ذالنا ٜذثال ذرن ذوٕلذ ذمهورهب ذثال ذالٖلسخ ذالنا ُخ ذلٍ ذالَجاُنبد .ذوثلردذ
ابٍزمْبلبدذرنه٘ذس ذعلَلذثالذىَبكحذاوٍابهذلٍذالَنىادذاوفُوح.ذانبذانذالز لجبدذالَاوَخذرانٍذسلوذرأالذ
ولهبذالزب ظذٍلجُخذسلًذابٍزمْب ذوذر ىَوذالؾ ىوذالنمزْاخ.ذذ
ذ وسبكح ذَلفل ذرىي ذالَاو ذلٍ ذؽَبة ذٕبلٍ ذال ُنخ ذالؾبلُخ ذلنْوو ذابٍزمْب ذوالز ىَو ذوس ذهندذ
الياوَخذَزلفلذالَاوذلٍذكالخذالاوٗذلألسلذالجاُل.ذ
وصنخذسَألخذغب َخذلٍذاوهنُتخذرزالتوذثناهتىوذابؽزُبُٛتبدذالنا ُتخذوالزتٍذراتو ذثأالهتبذال بثلتخذلتٍتزقواطذ
رغبهَبذؽَتذاٍابهذالناٜذوالزمبلُفذالَب لحذواوفُوحذسورج خذثبلز نُبدذوال توو ذالغُىلىعُتخ.ذلتبلاجوحذلَُتذذ
ثىعىكذالنىاهكذلٍذالنمبنذئالنبذاإلسمبالُخذابيزٖبكَخذلنبذََزقوطذسنهبتذلبلن لاهذالنَنىػذثبٍزقواعهذايزٖتبكَبذ
هتتىذابؽزُتتبٍٛذوثتتنلشذذَزنُتتوذابؽزُتتبٍٛذست ذرنُتتوذاٍتتابهذال بيتتخذلتتٍذالَتتى ذتذانتتبذاالتتهذَتتيكاكذست ذالنَتتزؾلصبدذ
الزمنىلىعُخذالزٍذرقا٘ذالزمبلُفذابٍزضنبهَخذوالزْنُلُخ.ذوثضجبدذاصوذالاىاسلذاوفويذس ذرياَلذاوٍتابهذرتيكاكذ
ابؽزُبُٛتتتتبدذوالامتتتتٌذٕتتتتؾُؼتذرٌذ رىعتتتتلذثتتتتُ ذاوٍتتتتابهذوابؽزُبُٛتتتتبدذرننَتتتتخذسمَتتتتُخذوراتتتتلَلذذمارتتتتٍ:ذذ
ىَبكحذابؽزُبُٛبدذذذذذذذذذذذىَبكحذاإلالزبطذذذذذذذذذذذذاالقابٗذاوٍابهذ

االقابٗذاوٍابهذذذذذذذذذذذذذذذذاالقابٗذابؽزُبُٛبدذذذذذذذذذذذذذذذذذىَبكحذاوٍابهذ...ذ
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ذ
وَزغلً ذاصو ذاالقابٗ ذالَاو ذثبللهعخ ذاوولً ذلٍ ذيواه ذابٍزضنبه ذون ذالؾ ىو ذالننزغخ ذرَزنو ذلٍ ذسياولخذ
اإلالزبطذٛبلنبذَن ٍذالَاوذالزمبلُفذالزْنُلُخذسلًذاٍبًذانذالزمبلُفذالضبثزخذسزؾ خذلٍذالذاوؽىاوتذولنلشذ
َ زن ذالننزظذثهبسِذولىذثَُٜذلى ذالملاخذالزْنُلُختذاٌذانذال واهذيجلذابٍزضنبهذَازنلذسلًذالملاخذالملُختذ
ولم ذثالذالز ىَوذرمىنذالملاخذالزْنُلُخذهٍذالنوع .ذذ
الزمبلُفذلٍذئالزبطذالىيىكذاوؽاىهٌذرق ٚذاَٚبذلىلىهادذالؾغمذالمجُوذسلًذسَزىيذالؾ لذونذسزىٍٜذ
الاخ ذالجنبء ذالزؾزٍ ذوالزَهُتد ذالنْزواخ ذلىؽلح ذالنْب ٛذاوٍزقواعٍ ذ(الجئو) ذوانلش ذثوسُل ذالنا ٜذاو ذالنزوذ
النمات ذس ذالنبى ذَنقا٘ ذس ذٍاخ ذالؾ ل.وهنب ذولىهاد ذؽغم ذرَزاُل ذسنهب ذرالْ خ ذالز ىَو ذوالقين ذوالن لذ
والزٖلَوذلٍذال ب ذعنوالٍذواٍ ذاوذالذاإلالزبطذالنا ٍذلٍذالاوا .ذاسبذالنا بدذالزْنُلُخذلززياَلذثبلنزىٍٜذس ذ
سنو ذالجئو ذوالؾ ل ذواَٚب ذالملاخ ذالؾلَخ ذالزْنُلُخ .ذوسلً ذهند ذاوٌٍ ذرزنبصل ذسنؾنُبد ذالزمبلُف ذلٍ ذالْبٛذ
ابٍزقواط ذس ذاوالنب ٛذالناوولخ ذلٍ ذال وَخ ذابيزٖبك ذالغي ٍ .ذوسبكح ذَنُي ذثُ ذصتصخ ذاٛىاه ذلٍ ذئالزبط ذالناٜتذ
وهٍذاوووذالنٌذَزللوذلُهذئلًذلىهخذالجئوذثبلٚنٜذال جُاٍذللنبءذوالنبىتذوال ىهذالضبالٍذَز لتذاإلالزبطذؽ ذ
الجئوذثبلنبى ذاوذالنبءذوال ىهذالضبلشذَؾزبطذابٍزقواطذئعواءاد ذااضوذرا ُلاذورسلًذالاخ.ذوثبلزلهطذس ذثلاَخذ
ال ىهذاوووذئلًذالهبَخذاوفُوذرزياَلذالا بدذالُٖبالخذورنقا٘ذالىسُخذالننزىطذورورا ذرمبلُفذرهُئزهذللَى .ذ
وسبكح ذاوو ذاللافلُ ذئلً ذٍى ذاإلالزبط ذهى ذاوكالً ذالاخ ذصم ذالنٌ ذَلُه ذوٕىب ذئلً ذالنَبواح ذث ذالملاخ ذالؾلَخذ
الزْنُلُخذوذالَاوذوسنلذرؾىوذسنؾنًذال لتذَلفلذالنيَلذس ذالننزغُ تذوالامٌذٕؾُؼذ.ذ
الْملذ()33ذسالوذالاب لذاللافلٍذويواهذابٍزضنبهذ
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َزٚن ذرؾلُلذال لتذسلًذال بيخذسجلاذرا ُمذالننااخذثؾَتذسبذََنؼذثهذيُلذالنىاهكذلٍذال ب ذالاب لٍ.ذ
ونذاوٍوحذرىاعهذافزُبهذساوكادذالَلخذابٍزهتاُخذوالمنُبدذلملذساوكحذاٍذرقٖٔذالنغنى ذالملٍذلألالاب ذ
الننم ذسلُهب.ذثُننبذلٍذال بسبدذابالزبعُخذرقزلفذالنَألخذونذال بيخذهنب ذاؽلذالنلفتدذاإلالزبعُخ.ذلُمىنذ
ال لت ذسلً ذال بيخ ذلٍ ذاإلالزبط ذربثاب ذبفزُبه ذالا ذاإلالزبعٍت ذسضل ذرىلُل ذالمهوثبء ذثبلاؾم ذاو ذثبلنبىت ذاو ذالؾٖبكذ
َلوَب ذاو ذثبلنبانخ ذالزٍ ذرَزقلو ذالنبىولُ ذاواللَيو .ذواَٚب ذَزأصو ذال لت ذسلً ذال بيخ ذثمىاله ذسْز بت ذئٍزقلاوذ
اللهاعخذالهىا ُخذاوذالنزووذثلَتذس ذالَُبهحذلٍذالزن لذكافلذالنلَنختذولٍذؽبلخذالنزووذَنامٌذال لتذسلًذ
ال بيخذؽَتذسٖلهذالمهوثبءذئنذابنذالىوَبذاوذؽواهَبذاوذسب ُب...ذوهمنا.ذ
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ذ
ولٍذسغبوذاإلالزبطذَق ٚذافزُبهذال بيخذئلًذسجلرذايلذالزمبلُفذلزؾ ُوذالمنُخذالاَهبذس ذالننزظتذلُْزنلذ
هناذالنٖن ذاوذما ذثبللَيوذاوذالمهوثبءذاوذَلوَبذرجابذلْوٛذفا٘ذالزمبلُفذئلًذاكالبهب.ذلم ذهنب ذّووٛذثُئُخذ
وٙىاث ٜذافوي ذرٚاهب ذالؾمىسبد ذر ُل ذافزُبه ذالننزغُ ذلنى ذال بيخ.ورجاب ذلنلش ذَن و ذئلً ذرنُو ذال لت ذسلًذ
ال بيخذثأالهذؽبٕلذعن ذوصوذؽغمذالنْبٛذالناجوذسنهذثبلنبرظذاوذاللفلذورصوذالمضبلخذ(ذالَجخذال بيخذئلًذاإلالزبطذاوذ
اللفل )...ذورصو ذالجنُخ ذرٌ ذاووىان ذالنَجُخ ذلنقزلف ذال بسبد ذلٍ ذسغنى ذالنْب .ٛذوََبسل ذهنا ذالننهظ ذلٍذ
الزاو ذسلً ذالنٖبكه ذالنؾزنلخ ذلٍ ذىَبكح ذال لت ذسلً ذالناٜت ذسضتت ذالنهٚخ ذالٖنبسُخ ذلٍ ذآٍُبت ذاو ذابالز بوذ
الَوَ ذئلًذسغزن ذسبذثالذالٖنبسخذلٍذالنوة...رٌذثووىذي بسبدذسلًذؽَبةذرفوي.ذذ
وسجو ذالغن ذثُ ذلموح ذال لت ذالنْزو ذوالننؾً ذالز نٍت ذَاجو ذس ذسغنى ذال لت ذسلً ذال بيخ ذسلً ذرالهذ
ؽبٕلذعن ذسٚووةذاوعهيحذالزٍذرَزقلوذال بيخذلٍذكهعبدذرْنُلهبذاوذابالزاب ذسنهبذذ ΣMiUiذؽُشذMiذ
رعهيح ذرو ذسوالو ذاٍزقلاو ذال بيخ ذو ذ Uiذسابستد ذرْنُلهب .ذوهنب ذكالخ ذٛلت ذسلً ذاوعهيح ذوافوي ذرؾلكذ
اٍزانبلهب .ذلبل لت ذسلً ذالَُبهاد ذالزٍ ذرْزنل ذثبلنبىولُ ذَازنل ذسلً ذٍاو ذالنبىولُ ذوٍاو ذالىيىك ذالجلَلتذ
اللَيوتذوٍاوذالَُبهحذواللفلذوسزنُوادذافويذسضلذالٚوَجخذاوذاوٙب ذالنووهذوغُوهب.ذواٍزقلاوذالَُبهحذ
ثالذايزنب هبذاَٚبذَإصوذثهذٍاوذالىيىكذواللفلذوسزنُوادذافوي.ذوَازوٗذسبكحذانذالزنُوادذالَاوَخذبذرإكٌذ
ئلًذرالَلذال لتذالاالٍذEtذاٍذَنَغمذس ذال لتذالنوغىة*Etذؽَتذالنَزىيذالغلَلذللَاو ذptذواللفلذytذئبذ
رلهَغُب ذوالنٌ ذََنً ذال بو ذالزالَل ذالغي ٍ ذ Partial Adjustmentذ .ذوللزجَُ ٜذالازوٗ ذصجبد ذاصو ذاٍابهذ
ال جلا لذوالاىاسلذاوفويتذوالزبث ذالنزنُوادذثبللىغبهَزنبدذال جُاُخذلهبذلزمىنذالنابستدذسووالبدذؽَتذر بلُلذ
الجؾشذالغبهَخذلزمىنذكالخذال لتذسلًذال بيخ:ذ
ذ
Et –Et-1 =λ (E*t –Et-1 ) ….
)(1
ذ
E*t = a+ bPt + dYtذ
)(2
…
ذ
Et = λ a +λ b pt +λdyt + (1-λ) Et-1ذ
…
)(3
والنابكلخذ)(3ذَنم ذازبثزهبذثزىؽُلذسابسلذالزالَلذس ذسابستدذكالخذالنَزىيذالنوغىةذس ذال بيخ:ذ
Et = α +β Pt + θYt + π Et-1ذوالنزنُوادذالهبذثبللىغبهَزنبدذال جُاُختذذ
)… (4
ورجابذلنلشذرمىنذذβذسووالخذال لتذالَاوَخذلٍذاوسلذال ُٖوذتذوذθذسووالخذال لتذاللفلُخذلٍذاوسلذال ُٖوتذوذπذ
هٍذذ)(1- λذ.ذاسبذسووالبدذاوسلذالجاُلذلهٍذذ:ذ
β/1- π = β/λ= bذذذسووالخذال لتذالَاوَخذلٍذاوسلذالجاُلذتذ
θ/1-π= θ/λ= dذذذذذسووالخذال لتذاللفلُخذلٍذاوسلذالجاُلذتذ
وسنبذٍجوذَزجُ ذانذالاو ذثُ ذسووالبدذاوسلذال ُٖوذوالجاُلذَازنلذتذثبلزاوَفتذسلًذٍوسخذالزالَلذλذلانذابنذ
ٕاوا ذَج ً ذابٍزهت ذالاالٍ ذلل بيخ ذصبثزب ذون ذسووالخ ذاوسل ذال ُٖو ذرمىن ذٕاوات ذوئن ذابن ذالىاؽل ذالٖؾُؼذ
َٖجؼذاٍزهت ذالؾبٙوذسَز لذس ذالنَزىَبدذالنبُٙخذوذََزغُتذسجبّوحذلؾواخذالنزنُوادذالنؾلكحذلل لتذ
ورزَبوي ذسووالخ ذاوسل ذال ُٖو ذس ذال ُورهب ذلألسل ذالجاُل .ذوَجلو ذان ذابٍزغبثخ ذلٍ ذي ب ذال بيخ ذرلهَغُخ ذوبذ
رزغلًذآصبهذالزنُوادذالَاوَخذعنُاهبذلٍذالىيذذالاَهب.ذ
س ذالٚووه ٌذالزنجُهذئلًذئنذاّز ب ذكالخذال لتذس ذكالخذالننااخذويُلذالنىاهكذَؾزمذؽٚىهذعنُ ذاٍابهذ
الَل ذوالقلسبدذاوفويذئلًذعبالتذاللفلذلٍذسن ىسخذالنزنُوادذالزاَُوَخذلنابكلخذال لتذسلًذاَخذٍلاخذاوذ
فلسخ.ذواَٚبذَؾزمذاّز ب ذذكالخذال لتذسلًذالانٖوذاإلالزبعٍذؽٚىهذرٍابهذعنُ ذسنبٕوذاإلالزبطذس ذسَزىيذ
اإلالزبطذلٍذسابكلخذال لتذسلًذرٌذسنٖوذس ذسنبٕوذابالزبط.ذ
ذ واٍزجالدذاٍابهذالجلا لذوسزنُوادذافويذس ذكالخذال لتذآالابذلزَهُلذثُبنذالاتيخذثُ ذسووالبدذاوسلذ
ال ُٖوذوالجاُلتذوسنلذر لَوذكالخذال لتذيلذرٚب ذرلشذالنزنُوادذوََوٌذسلًذسووالبرهبذمادذالنن وذالنجُ ذ
آالاب .ذوسلً ذٍجُل ذالنضبو ذلز لَو ذال لت ذسلً ذالنبىولُ ذَلفل ذٍاو ذاللَيو ذئلً ذعبالت ذٍاو ذالنبىولُ ذوث ُخذ
النزنُوادذالنْزواخذلٍذكالخذال لتذسلًذالىسٍذالىيىك.ذ
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ذ
س ذالُٖنخذالنقزيلختذلننىمعهتذذيلهذ) (Lin, P37ذذكالخذلَاوذالناٜذورفويذللمنُبدذالنَزهلمختذوكواوذ
للاوٗ ذوال لت ذس ذالُٖنخ ذالجنُىَخ :ذواٍزقلو ذلٍ ذاوفُوحت ذلٚت ذس ذسلً ذٛوَ خ ذالنوثابد ذالٖنويذ
ابسزُبكَختذمادذالنوؽلزُ ذوالضتسذسواؽلذلزمىنذر لَوارهذلَُذذسزؾُيحتذوعوةذٛوَ خذSUMذاَٚب.ذورسزنًذ
عُلاذلٍذرنُُيذكالخذالاوٗذس ذال لت.ذواٍزقلوذالناٜذسوح ذوالجزوووذسوحذافويتذويلهذالنابكبدذثبلجُبالبدذ
ابسزُبكَخذصمذثبلزؾىَتدذاللىغبهَزنُخ.ذورٙب ذالمهوثبء ذثؾَتذٛوَ خذرىلُلهبذثبلنبىذاوذالناٜذوسغنىسهب.ذ
وركهطذٙن ذسن ىسخذالزاَُوذسزنُوادذوهنُخذبلز بٛذالٖلسخذالنا ُخذاوولًذوسبذثالهب.ذوس ذالذرلشذالغهىكذ
وٛىو ذالازوح ذاليسنُخ ذ 1965- 200ذابالذ ذالنزب ظ ذل ُوح ذواإلّبهاد ذلَُذ ذسَز وح ذسجو ذاٍبلُت ذالز لَوتذ
والنزنُواد ذالزٍ ذَ هو ذلهب ذاصو ذسنل ذالزاجُو ذس ذالمنُبد ذثبلنا ٜذَقزاٍ ذرصوهب ذسنلسب ذََزجلو ذثبلجزوووت ذولٍذ
النابكبدذالزٍذابنذللَاوذكوهذلٍذالاوٗذوال لتذلمذرقزلفذاإلّبهحذلٍذكالخذالاوٗذسنبذهٍذسلُهذلٍذكالخذ
ال لت .ذوملش ذ َلو ذسلً ذالزا ُلاد ذالزٍ ذرمزنف ذالُبد ذسنل ذالَى ذالنا ُخت ذوهثنب ذرابسل ذالقٖب ٔ ذال جُاُخذ
للنىهك ذس ذالَُبٍبد ذالؾمىسُخ ذوغُوهب ذلٍ ذرنىَه ذالاتيخ ذثُ ذالَاو ذواللفل ذوال لت ذاسب ذكالخ ذالاوٗ ذلهٍذ
إتذرقزلفذلٍذالنىاهكذال جُاُخذسنهبذلٍذالٖنبسخذالزؾىَلُختذوس ذالٚووهٌذإتذرغوَتذالنبمطذال وَخذافوي.ذ
لٍ ذاِرٍ ذيلهالب ذسابكلخ ذابالؾلاه ذلنغنى ذاٍزهت ذالنا ٜذلٍ ذالابلم ذ Coذوالنَزىي ذالَبثو ذلتٍزهت ذ
والَاوذالؾ ُ ٍذللناٜذ Poذوسالوذالنىذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذ Gdgذوثُبالبدذابٍابهذوابٍزهت ذسؾىلخذئلًذ
اهيبوذيُبٍُخذوس ذصمذلىغبهَزنبدذٛجُاُخذوٍاوذالناٜذلَلخذ  OPECذوالجُبالبدذللَنىادذ 3603ذئلًذ2330ذ
ثلونذالننىذوس ذالننىذؽزًذسبوذ.2332ذسٖلهذثُبالبدذابٍزهت ذ )( FREDذوالننىذس ذعلاووذالجنشذاللولٍ:ذ
Cot = - 0.0480 + 0.647Cot-1 + 0.00547t-0.0103 Pot
عنُ ذسَزىَبدذاللبلخذلنابستدذابالؾلاهذ 0.01ذذوريل.ذويىح ذالزاَُوذاإلعنبلُخذللنابكلخذسبلُخذثلبلخذسابسلذ
الزؾلَلذلم ذسْملخذابهرجبٛذالنارٍذسىعىكحذانبذَُْوذس ُبًذكهث -ذوارَ ذركالبد.ذ
R-Sq = 99.5% R-Sq(adj) = 99.5% D-W statistic = 1.32863
والنتؽظذوثن٘ذالن وذس ذسْملخذابهرجبٛذالنارٍذانذاإلّبهادذثببرغبدذالٖؾُؼذوسابسلذابالؾلاهذس ذالنزنُوذ
الزبث ذالنزقلفذسا ىوذلهىذايلذس ذالىاؽلذالٖؾُؼذثنَبلخذرلوذسلًذابٍز واه.ذلم ذسووالخذال لت ذالَاوَخذ
واٛئخذلٍذاوسلذال ُٖوذوالجاُل.
ولٍذسؾبولخذرؾَُ ذالز لَوذرٙانبذسالوذالنىذالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذGdgذورؾَ ذاكاءذاللالخذالناووٙخذاكالبد:ذ
Cot = - 0.0585 + 0.00467t + 0.715Cot-1 + 0.00544Gdgt- 0.0105 Pot
وسَزىَبدذاللبلخذللضبثذذوسابستدذابالؾلاهذ 0.001ذوركالًذ.ذويىحذالزاَُوذاإلعنبلُخذللنابكلخذسبلُخذانبذَجُ ذ
سابسلذالزؾلَلذR-Sqذتذوبذرابالٍذسْملخذابهرجبٛذالنارٍ؛
R-Sq = 99.8% R-Sq(adj) = 99.7% D-W statistic = 1.87320
وللزأال ذس ذان ذابالؾلاه ذؽ ُ ٍ ذرعوَنب ذ افزجبه ذالزمبسل ذالنْزو ذلنابكلخ ذابالؾلاه ذاوفُوح ذثُ ذلو ذالق أ∆etذ
والق أذالَبثوذ:et-1ذ
∆et = -0.0003 – 0.942 et-1
t -0.03 -5.05
R-Sq = 46.8% R-Sq(adj) = 45.0% D-W statistic = 1.97779
ذ
وثبلوعى ذئلً ذعلاوو ذسباُنُ ذ) (Mackinnon, 2010ذ ذالغل ذان ذالزمبسل ذالنْزو ذسزؾ و ذثنَزىي ذكبلخذ
 0.05ذ .ذوس ذالنابكلخ ذَ هو ذان ذسووالخ ذال لت ذالَاوَخ ذلألسل ذال ُٖو ذواٛئخت ذ 0.0105ذثبلَبلتت ذواّبهرهبذ
ٕؾُؾخت ذولٍ ذاوسل ذالجاُلت ذوس ذستؽ خ ذسابسل ذابالؾلاه ذس ذسَزىي ذابٍزهت ذالَبثو ذ0.715ت ذرمىنذ
0.0368ذوهٍذٙئُلخذ.ذذ
صمذيلهالبذسابكلخذاالؾلاهذثبلاوو ذاللىغبهَزنُخذلألٍابهذوابٍزهت ذس ذئٙبلخذسزنُوذاليس :ذ
∆Cot = - 0.0285 + 0.00854 Gdgt - 0.0216∆Pot +0.000839 t
P value 0.00 0.00
0.04
0.00
0.00
R-Sq = 49.9% R-Sq(adj) = 44.5% D-W statistic = 1.18881
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ذ
وَتؽظذانذاإلّبهادذٕؾُؾختذسىعجخذس ذالنىذالنبرظذوٍبلجخذس ذالَاوذوسابستدذابالؾلاهذمادذسانىَخذسبلُختذ
لم ذالنابكلخذرابالٍذسْملخذابهرجبٛذالنارٍ.ذ
والؾبووذتذلُنبذَلٍتذر لَوذكالخذٛلتذسلًذالناٜذس ذالجُبالبدذالَنىَخذللنلحذ 3691ذ–ذ 2330ذتذوسٖلههبذ
 BPذ .ذوونذالَاوذسزنُوذكافلٍذلٍذال بوذسنلذالَى ذلنلشذرزؾُيذٛوَ خذالنوثابدذالٖنويذابسزُبكَخذسنلسبذ
َمىن ذسزنُواذراَُوَب ذلٍذكالخذال لت.ذولهناذاٍزقلسنبذٛوَ خذالنوثابدذالٖنويذاوكارُخذInstrumentalتذ
ويىاو ذهند ذال وَ خ ذر لَو ذكالخ ذاالؾلاه ذللنزنُو ذاللافلٍ ذٙن ذسن ىسخ ذالنزنُواد ذالزاَُوَخ ذثلبلخ ذالنزنُوادذ
القبهعُخ.ذوملشذاٍذالَزجلوذالَاوذالاالٍذثبلن لهذلنزقلٔذس ذاهرجبٛذاوف بءذلُنبذثُ ذالنزنُوادذاللافلُخ.ذ
تذوللمنُخذالنَزهلمخذQoذتذولليس ذtذتذولاب لذالَنلادذ
ذ
والنزنُوادذثلىغبهَزنبرهبذال جُاُختذوالوسيذللَاوذPoذ
الؾمىسُخذاوسوَمُخذلاْوذٍنىاد Bgذتذوذلل ُمذالن لهحذال ٚذ^ذلى ذالنزنُوتذوالنْبهلاد ذٍنىَخذثالكذ30ذ
سْبهلحذوالٖبلٍذ39ذسْبهلح:ذ
سابكلخذاالؾلاهذالَاوذ:ذ
Pot = - 1.82 + 0.0124 Bgt + 0.782 Pot-1 + 0.570 Qot-1
P Value 0.115 0.477
0.000
0.033
R-Sq = 85.6% , R-Sq(adj) = 84.6% ,D-W = 1.84803
سابكلخذاالؾلاهذالمنُخذال لىثخ:ذ
Qot = 0.486 + 0.935 Qot-1 - 0.00459 Bgt - 0.0160 P^ot
P Value 0.000 0.000
0.000
0.030
R-Sq = 99.4% , R-Sq(adj) = 99.3%, D-W = 1.83097
الَزنزظ ذ س ذسابكلخذالمنُخذرنذالاتيخذثُ ذال لتذسلذالناٜذوالنبرظذالنؾلٍذاإلعنبلٍذٛوكَخذونذابهرجبٛذ
ثُ ذالاب ل ذسلً ذالَنل ذالؾمىسٍ ذوالنبرظ ذٍلجُخ .ذوس ذالنابكلخ ذَزجُ ذان ذسووالخ ذال لت ذالَاوَخ ذواٛئخ ذلألسلذ
ال ُٖوذ 0.016ذثبلَبلتتذوالنووالخذلألسلذالجاُلذهٍذثبلَبلتذاَٚبذوس ذستؽ خذسابسلذابالؾلاهذللنزنُوذالزبث ذ
النزقلف ذَمىن ذس لاههب ذ 0.016/0.065ذرٌ ذ 0.246ذثبلَبلت .ذواَٚب ذَلو ذسابسل ذابالؾلاه ذللنزنُو ذالزبث ذسلًذ
الَوسخذالابلُخذللزالَلذرٌذايزواةذالنَزىيذالنوغىةذس ذالاالٍ.ذ
سابكلخذافزجبهذالزمبسلذالنْزو ذتذاالؾلاهذلو ذالق أذ∆etسلًذالق أذالنزقلفذ:et-1ذ
et∆= 0.00044 - 0.931 et-1
t
0.17 -6.35
ثنتؽ خذ tذ لنابسلذاالؾلاهذالق أذالَبثوذوس بهالزهذثغلاووذسباُن ذالغلذرنذالزمبسلذالنْزو ذسزؾ وذثنَزىيذ
كبلخذ0.01ذ.ذ
وس ذالاٌذالجُبالبدذيلهالبذكالخذالاوٗذ Qotذثالذسؾبوبدذر هوذلُهبذالنووالخذالَاوَخذٍبلجختذاوذرمىنذ
سىعجخذس ذسْملخذابهرجبٛذالق ٍ.ذوالُٖنخذالنبعؾخذرىٕلنبذلهبذثالذاٍزجلاوذسزنُوذالَاوذثنَجخذالَاوذالن لهذ
ئلً ذالَاو ذالاالٍ ذالَبثو .ذوكبلخ ذالنغبػ ذرالهب ذرظهود ذسابست ذسىعجب ذس ذالَاو ذوالز لَو ذب ذرازوٙه ذسْملخذ
ابهرجبٛذالنارٍتذوهنبذَلاتذابؽزُبٍٛذRذكوهاذسىعجبذلٍذكالخذالاوٗذوالنزنُوادذالهبذاَٚبذثبللىغبهَزنبدذال جُاُخذ:ذ
ذذ
Qot= 0.106 + 0.227 P^ot/Pot-1 + 0.763 Qot-1+ 0.136Rt
P Value 0.508 0.046
0. 000
0.000
R-Sq = 99.4% , R-Sq(adj) = 99.3%, D-W = 1.71166
ذ
ويلذالغؾذذالنابكلخذالن لهحذلٍذافزجبه ذالزمبسلذالنْزو ذثنَزىيذكبلخذ 0.05ذؽَتذسابكلخذاالؾلاهذلو ذ
الق أذ∆etذسلًذالق أذالَبثوذet-1ذ:ذ
∆et = - 0.00011 - 0.857 et-1
P Value 0.956
0.000
R-Sq = 43.0% R-Sq(adj) = 41.1% D-W = 1.99192

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )22العدد ( )78لسنة 2112

033

ذ
ويلذواعهذذالمضُوذس ذاللهاٍبدذوسنهبذ ) (Krichene, 2005ذسْملخذالنووالخذالَاوَخذالَبلجخذلٍذكالخذ
الاوٗذوؽبولذذرجوَوهبذثأنذال بيخذاإلالزبعُخذبذرزنُوذئبذثالذسلحذولم ذهناذبذَجوهذالنووالخذالَبلجخذثلذسلوذ
ابٍزغبثخذللَاو.ذوسنهبذلَودذملشذثأنذالننزظذسنلسبذَورا ذالَاوذَقا٘ذئالزبعهذلتالزاب ذس ذهندذالنياَبذوهىذ
غُوذس ن ذئمذ َزنبي٘ذس ذاوٌٍذالن وَخذلهناذالنى ذس ذاللواوذالزٍذرازوٗذالننبلَخ.ذورجُ ذانذراوَفذسزنُوذ
الَاوذلٍذكالخذالاوٗذلهذكوهذلٍذسؾبابحذالَلى ذالنزىي ذال وَب.ذوالَاوذالنٌذاسزنلالبدذلٍذاللالخذاستدذذهىذ
الَجخذالنزىي ذ(الن له)ذئلًذالاالٍذالَبثو.ذوانذسووالخذاوسلذال ُٖوذس ذهناذالَاوذالنَجٍذؽىالٍذ 0.23ذوهىذ
َنَغمذس ذالاهمذالَب لذثأنذالنووالخذالَاوَخذسنقاٚخذلٍذاوسلذال ُٖوذوسىعجخ.ذولٍذاوسلذالجاُلذانبذَزٚؼذ
س ذسابسلذالنزنُوذالزبث ذالنزقلفذايلذس ذالىاؽلذالٖؾُؼذث لُلذؽىالٍذ0.96ذ.
الْملذ()33ذٍاوذالناٜذالَنىٌذالاالٍذوالن لهذ
Oil price: actual and Estimated
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النٖله:ذئسلاكذالجبؽشذ

ٍجوذورنذثُنبذانذرٍابهذالناٜذلٍذالَى ذاللولُخذرالوذثبلٚوا تذواإلسبالبدذيجلذانذرٖلذئلًذالنَزقلوذ
(النْزوٌ)ذروفُوذوهندذاوٍابهذهٍذالنىعىكحذلاتذلٍذكالخذال لتذسلًذالنا.ٜذٕؾُؼذانذستيزهبذبذرن ذ
ثبوٍابهذاللولُخذللناٜتذولم ذئنذابالذذرلشذالٖلخذسزنُوحذلَى ذَنامٌذملشذالننٜذلٍذسلوذاٍز واهذالاتيخذ
ثُ ذاٍزهت ذالناٜذوالَاوذاللولٍ.ذورا ّتذالاتيخذثُ ذاٍابهذالنَزهلشذواوٍابهذاللولُخذللناٜذََبسلذسلًذ
لهمذسووالبدذال لتذالَاوَخ.ذذ
وَويذ) (Kricheneذانذس ذاٍجبةذرجبٛإذالنىذال لتذسلًذالناٜذسننذسبوذ 3693ذانذاللووذالنَزىهكحذ
ل لناٜذلوٙذذٙوا تذثبهٚهذسلًذالنَزىهكادذس ذسنزغبدذالناٜذ.ذوملشذثهل ذفا٘ذال لتذسلًذالناٜذوذ
ابٍزؾىام ذسلً ذعيء ذس ذلب ٘ ذال ُننزظ ذ(الوَ ) .ذوابالذ ذاٍزغبثخ ذال لت ذلألٍابه ذالنورااخ ذاإلؽتو ذلُنب ذثُ ذ
سنبٕوذال بيخذسلًذؽَبةذالناٜذوىَبكحذالمابءحذلٍذاٍزقلاوذال بيخ.ذغُوذانذٍُبٍبدذالزَاُوذالنؾلٍذللناٜذ
والننزغبدذالنا ُخذسلًذسليذواٍ ذس ذالزنى ذلٍذالابلمذلناذَٖاتذؽٖوهبذثٖاخذسَزنوحتذول لذافزوالبذس ذ
الىبَبدذالنزؾلحذاوسوَمُخذسضببذللزاو ذسلًذالمُاُخذالزٍذَنم ذانذرمىنذسلُهبذرلشذالٖتدذالَاوَخ.ذذ
ذولهناذالنوٗذيلهالبذسابكبدذاالؾلاهذثُ ذال ذس ذٍاوذالنبىولُ ذلٍذلىًذاالغلي GLذوالويمذال ُبٍٍذوٍابهذ
ال بيخذللنَزهلشذوٍاوذالاٜذغوةذرمَبًذWTذذواتهنبذثبللىغبهَزنبدذال جُاُخ.ذ
وسابكلخ ذابالؾلاه ذالزبلُخ ذثُ ذٍاو ذالنبىولُ ذلٍ ذلىً ذاالغلٌ GLوٍاو ذالا ٜذغوة ذرمَبً ذ WTذس ذ
ثُبالبدذّهوَخذثُ ذاَلىوذ2330ذذواَلىوذ.2333ذ
GL = 0.0758 + 0.868 WT
P value 0.004
0.000
R-Sq = 89.8% R-Sq(adj) = 89.7%
وسابكلخ ذابالؾلاه ذركالبد ذثُ ذالويم ذال ُبٍٍ ذوٍابه ذال بيخ ذللنَزهلش ذ CENذوٍاو ذالا ٜذغوة ذرمَبً  WTذواتهنبذ
ثبللىغبهَزنبدذال جُاُخذثُ ذاَلىوذ2330ذواَلىوذ2333ذوالجُبالبدذّهوَخ.ذ

CEN = - 0.0841 + 0.489 WT
P Value 0.000 0.000
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R-Sq = 91.8% R-Sq(adj) = 91.7%
سابكلخذذابالؾلاهذابرُخ ذذثُ ذذالويمذال ُبٍٍذوٍابهذالنَزهلشذلٍذال بيخ ذ Cen2ذوٍاوذالاٜذغوةذرمَبًذWT2ذ
للنلحذس ذابالىنذالضبالٍذ3609ذواَلىوذ2333ذوالجُبالبدذّهوَخذثبللىغبهَزنبدذال جُاُخذوالنْبهلادذ 343ذسْبهلح.ذ
CEN2 = 0.0985 + 0.517 WT2
P Value 0.000 0.000
R-Sq = 95.5% R-Sq(adj) = 95.5%
ولُنبذَأرٍذسابكلخذابالؾلاهذرلشذثالذئٙبلخذسزقلابدذذ:
CENt = 0.00609 + 0.1335 WTt + 1.095 CENt-1 - 0.150 CENt-2P Value 0.001
0.000
0.000
0.000
0.103WTt-2
P Value 0.000
R-Sq = 99.7% , R-Sq(adj) = 99.7%, D- = 1.79916
ولناولخذالنووالخذثبلنؾٖلخذرمذؽَبةذاالؾلاهذال ُمذالن لهحذسلًذٍاوذالناٜذلنوةذرمَبًذالزبلُخ:ذ
CEFITt = 0.0985 + 0.517 WTt
P Value 0.000 0.000
R-Sq = 95.8% R-Sq(adj) = 95.8%

وثُ ذال ُمذالن لهحذوٍاوذالاٜذغوةذرمَبًذللْهوذالنب:ٍٙ
CEFITt = 0.101 + 0.519 WTt-1
P Valu2 0.000 0.000
R-Sq = 96.2% R-Sq(adj) = 96.2%
وس ذالىاٙؼ ذان ذالنووالخ ذثُ ذالويم ذال ُبٍٍ ذوٍابه ذال بيخ ذللنَزهلش ذوٍاو ذغوة ذرمَبً ذر وَجبذ  0.52ذ .ذوهٍ ذس ذ
الْهوذالَبثوذلَاوذالاٜذسوةذرمَبًذايىيذيلُتذسنهبذس ذالْهوذالغبهٌ.ذ
ولُنبذَأرٍ ذ سابكلخذاالؾلاهذثُ ذٍاوذالنيولُ ذلٍذلىًذاالغلٌذوٍاوذالاٜذغوةذرمَبًذثُ ذاَلىوذ 2330ذواَلىوذ
2333ذس ذالنزقلابدذوذالجُبالبدذلىغبهَزنُخذتذثالك 131ذسْبهلح:ذ
GLt = 0.0404 + 0.866 WTt - 0.564 WTt-1 + 0.808 GLt-1- 0.172Glt-2
P 0.041 0.000
0.000
0.000
0.009
R-Sq = 94.7%, R-Sq(adj) = 94.5%,D-W = 1.78342

وسلًذغواهذسبذر لوذالنابكلخذاكالبدذرجُ ذانذؽُٖلخذالنووالخذهٍذ 0.86ذثُ ذٍاوذالنبىولُ ذلٍذلىًذاالغلٌذ
وٍاوذالاٜذغوةذرمَبً.ذ
GLFITt = 0.0840 + 0.860 WTt
P Value 0.000 0.000
R-Sq = 93.6% R-Sq(adj) = 93.6%ذ

ذ
بّشذرنذاهراب ذاوٍابهذَؾايذسلًذابهزنبوذثغبالتذال لتذوسنهذابيزٖبكذثبل بيخذورزغهذرالْ خذالجؾشذوالز ىَوذ
الؾىذسجزموادذر للذس ذال بيخذلىؽلحذال ُننزظذوهىذثبلاالذسنبذاكيذئلًذسمبٍتذاجُوحذلللووذالنَزهلمخذثْملذسبوذوالنز لسخذ
ثْملذفبٓ.ذولنلشذابنذابهزنبوذيجلذسبوذ3693ذَنٖتذسلًذالْووٛذالغُىٍُبٍُخذبٍزنواهذرللوذال بيخذس ذسٖبكههبذ
ئلًذاٍىا ذالنوة.ذولم ذلٍذالا ىكذروفُوحذرفنذابهزنبوذثبلجلا لذَزياَلذُّئبذلُْئبذئلًذعبالتذابازواسذثمابءحذاٍزقلاوذ
ال بيختذوثالذانذإجؼذالننبؿذس ذٙن ذالاىاسلذالنؾلكحذاوذالزٍذَواكذلهبذانذرمىنذسؾلكحذبٍزقلاسبدذال بيخذثبلنغنلتذ
وسمىالبرهبتذكفلذسزنُوذآفوذئلًذعبالتذالَاوذلٍذٍُبٍخذال لت.ولهناذالانٖوتذالننبؿتذكوهذلٍذروعُؼذالنبىذسضتذسلًذ
الاؾمذٙن ذسمىالبدذالىيىكذاوؽاىهٌذس ذرْغُ ذرننُخذال بيخذالٖلَ خذللجُئخذس ذالوَبػذوالْنٌ.ذواَٚبذرياَلذابهزنبوذ
سنن ذالهبَخ ذالضنبالُنبد ذثناهىو ذابٍزلاسخ ذوالنٌ ذَن ىٌ ذسلً ذسلح ذاثابكت ذولٍ ذٍُبيهب ذعبءد ذالانبَخ ذثببٍزلاسخ ذالجُئُخذذ
ثنوايجخذسلوذرغبوىذالؾلوكذالالُبذللزلىس.ذوَنامٌذال لوذثْأنذالنىاهكذالنبٙجخذلٍذرننُخذسٖبكههبذغُوذالنَزنلخذسضلذ
الناٜذوالنبىذلٍذاووٙب ذالغُىلىعُخذالٖاجختوسنهبذالوسبوذالنا ُخذلٍذانلاذوالناٜذوالنبىذالٖقوَُ ذلٍذاسوَمبتذوذرَٚبذ
اٍزقواطذالناٜذس ذالاؾمذوالنبىذوهندذثنغنىسهبذرَنًذال بيخذغُوذالز لُلَختذوس ذٙن ذابٍزلاسخذابٍزضنبهذلٍذال بيخذ
النزغلكحذآالاخذالناو.ذذذذذ
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ذ
الَاو ذلٌُ ذل  ٜذس ذالنزنُواد ذالنَز لخ ذلٍ ذراُُ ذسَزىي ذال لت ذثل ذهى ذاَٚب ذَزؾلك ذثبلزابسل ذثُ ذ
سىاسلذالاوٗذوال لت.ذولنلشذرنا ذاللهاٍبدذالزاُٖلُختذالزٍذهللهبذالزنجإتذبٍزمْب ذآلب ذال لتذوللزاو ذ
سلًذالنل َبدذالنؾزنلخذلٚنىٛذالَى ذوالزٍذرلل ذالؾىذىَبكحذاوٍابهذاوذفاٚهبذس ذالن ب ذالننم ذللاوٗذلٍذ
اوسل ذال ُٖو ذوالنزىٍ .ٜذولٍ ذهنا ذالنغبو ذَنزا ذس ذاوٍبلُت ذالزٍ ذوظاذ ذللزنجإ ذثبل لت ذسلً ذالنَزىَبدذ
الزاُٖلُخ.ذرٌذثنزبثاخذٍلى ذاوالْ خذاإلالزبعُخذ(اليهاسخذوالزالَ ذوالٖنبسخذالزؾىَلُخذوالجنبءذوالزُُْل)ذلٍذ
ال لت ذسلً ذال بيخ ذلٍ ذٙىء ذالزنُو ذالننز م ذلٍ ذرلش ذال بسبد ذلنالبد ذال بيخ ذلىؽلح ذال ُننزظ .ذوكهاٍخ ذٛلتذ
ي ب ذالَم ذسلًذال بيخذوال ب ذالزغبهٌذوالن ل.ذئلًذعبالتذال لتذسلًذالىيىكذاوؽاىهٌذلٍذالٖنبسبدذالزٍذ
رازنلذسلُهذسبكحذاولُختذسضلذالجزوواُنُبوَبدذواوٍنلحذوٍىاهب.ذذ

 .11الزيع وسعز النفط:

الوَ ذهىذٕنفذس ذاللفلذالنٌذَنضلذؽوذالنلمُخذوَاهمذثأالهذٍاوذابالزاب ذاوذالزٖو ذثبلننزلشذس ذ
اهٗذاوذسُْلادذسلُهب .ذ والْب ذلٍذالزن ُوذابيزٖبكٌذساهىوذالوَ ذالن لوذئلًذعبالتذالوَ ذالزابٙلٍذوهىذ
اوهعؼذلٍذالْبٛذابٍزقواطذ(.(Bhattacharyya, P212ذوَازنلذئالزبطذالناٜذسلًذسىي ذاإلالزبطذوهىذسا ًذ
ٛجُاٍ .ذوواله ذانلش ذرقزلف ذرمبلُف ذابالزبط ذس ذؽ ل ذِفو ذثؾَت ذالؾغم ذوال وة ذاو ذالجال ذس ذاوٍىا ذ
والزَهُتدذالٚووهَخذلإلالزبطذوالانوذوالزوااُتذالزٍذرمنفذالنا.ٜذثُننبذبذرىعلذافزتلبدذلٍذرمبلُفذاإلالزبطذ
رؾزنهب ذال جُاخ ذلٍ ذالٖنبسخ ذالزؾىَلُخت ذثل ذلوويبد ذالزمبلُف ذالزُغخ ذراىك ذثٖاخ ذه َُخ ذللزمنىلىعُب ذورن ُمذ
اإلالزبط.ذوهمناذرنْئذالىسُخذسىي ذاإلالزبطذوسمبالهذلوويبدذلٍذالزمبلُفذهٍذإلذالوَ ذالزابٙلٍذوالنٌذََنًذ
هَمبهكٌ ذ) Charter Secretariat,2007, P 43ذ .)Energyذوهَ ذالنىي ذلٍ ذالنا ٜذايل ذاضُوا ذسنه ذلٍذ
النبىذال واذلزمبلُفذالن لذالجبه خذلألفُوذس بهالخذثن لاهذال بيخذلٍذوؽلحذالؾغمذ.Energy Densityذ
وَنْب ذالوَ ذالزابٙلٍ ذثَجت ذالاوويبد ذلٍ ذالقٖب ٔ ذثُ ذوؽلاد ذالنْب ٛذاإلالزبعٍت ذوَازنل ذالوَ ذلٍذ
الْب ٛذابٍزقواط ذلٍ ذالن بو ذاووو ذسلً ذافزت ذالزوااُت ذالغُىلىعُخ ذلُمىن ذالاو ت ذثُ ذالاخ ذئالزبط ذرسلًذ
ورفويذركالًذهَابذرابٙلُبذللنبلشذلٍذالقٖب ٔذالغُىلىعُخذمادذالملاخذاوكالً.ذورسلًذهَ ذرابٙلٍذثُ ذرسلًذ
الاخذواكالبهبذللنبلشذلٍذاووٙب ذالغُىلىعُخذاولٚل.ذولٍذسغبوذالناٜذوالنبىذَنْأذهَ ذرابٙلٍتذاَٚبتذالزُغخذ
ال زمنىلىعُبذاوااأذس ذىاوَخذرمبلُفذاإلالزبطذوهثنبذرٚب ذئلُهبذرمبلُفذالجُئخ.ذوهناذالنى ذس ذالوَ ذبذَ زٖوذ
سلً ذالْب ٛذابٍزقواط ذثل ذهى ذسٚنو ذلٍ ذال ذٕنى ذاإلالزبط ذوَال ذسُيح ذالَجُخ ذلللوو ذالننزغخ ذللزمنىلىعُبذ
الغلَلح.ذورٚب ذسٖبكهذافويذللوَ ذس ذالنىي تذالاٜذالجٖوحذس بهالخذس ذالاٜذاواى تذوهَ ذالنىسُختذسضلذ
الناٜذالقاُفذمٌذالنؾزىيذالمجوَزٍذالننقا٘ذس بثلذالض ُلذالنو .ذوالوَ ذثؾَتذالاهمذالنجُ ذآالابذيلذبذَغزنُهذ
النبلشذثبلمبسلتذئمذس ذس ىكذابسزُبىذوس ىكذالنْبهاخذلٍذاإلالزبطذرَزأصوذالْوابدذثؾٖخذس ذالوَ .ذ
اسبذلموحذالنىهكذالنبٙتذوهٍذاوٍبًذلٍذال وَخذهىرلنشذالنٌذثُ ذسبوذ3603ذثأنذٍاوذالنىهكذالنبٙت
 Ptذَنجنٍذانذَيَلذسلًذالملاخذالؾلَخ MCtذذثن لاهذذ λtذؽزًذولىذابنذالَى ذرنبلَُبذثبلمبسل (Hamilton ,
).20085, P9ذ
…λt = Pt - MCtذ
)(f
وثنبذانذسبلشذالنىهكذََز ُ ذالنابٙلخذثُ ذسوٙهذللَى ذاِنذاوئث ب هذسقيوالبذلَنخذرفويذلبلزىاىنذ
َ زٍٚذانذَمىنذهَ ذالَنخذال بكسخذَيَلذسلًذهَ ذهندذالَنخذثن لاهذٍاوذالاب لح:r
)λt+1=λ t(1+r)= Pt+1- MCt+1 …(gذ
واأن ذالنَألخ ذلٍ ذاٍبٍهب ذلَُذ ذؽىو ذالَاو ذئالنب ذؽىو ذالوَ  .ذوثن ز ًٚذهنا ذالنجلر ذَزؾلك ذالَاو ذلٍذ
النَز جل ذسلً ذولو ذهند ذالٚووهح ذاٌ ذان ذَننى ذالوَ ذثَاو ذالاب لحتٍىاء ذابالذ ذالملاخ ذالؾلَخ ذسزياَلح ذاوذ
سزنبيٖخ.ذلم ذاُفذَزؾلكذس لاهذالوَ ذسنلذال خذالجلءتذوهلذهىذسزَبوٌذلغنُ ذسبلمٍذالنىهكذالنبٙتذوسبماذ
الَنٍ ذالاو ذ ثُ ذالملاخ ذالؾلَخ ذلٍ ذالنىي ذالؾلٌ ذوال ُورهب ذلٍ ذالنىي ذالننزبى ذس ذعهخ ذالقٖب ٔذ
الغُىلىعُخ.ذابذرؾزمذاإلعبثخذسلًذهندذاوٍئلخذالن وذئلًذالوَ ذثأالهذرابٙلٍذلٍذإلهذوثبلزبلٍذهىذالبرظذس ذ
ٍاو ذسىؽل ذللنىهك ذورابٙل ذلٍ ذرمبلُف ذاٍزقواعه ذواله ذب ذرىعل ذالُخ ذراُ ذالوَ ذثبٍز تو ذس ذالَاو .ذرسبذ
النابٙلخذثُ ذالجُ ذاِنذروذلٍذالنَز جلذلهندذس ذالنن ٍذانذرق ٚذللزاُٚلذاليسنٍذلل ُنخذورورجٜذثَاوذ
الاب لحذاوذالاخذالاوٕخذالجلَلخذلزىظُفذهرًذالنبوذوهٍذيُٚخذافويذ.ذ
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ذ
وثنبذانذالَاوذَزؾلكذثبلملاخذالؾلَخذاوسلًذلبلوَ ذغُوذالزابٙلٍذالنٌذَازوٗذوعىكدذكا نبذَغالذؽغمذاإلالزبطذ
ايلتذرٌذكونذالؾلٌذثبلنانًذالنزابه ذسلُه.ذ
ذ وثن٘ذالن وذس ذهندذالغي ُخذوثنبذانذالَاوذَزؾلكذثبلملاخذالؾلَخذاوسلًتذلانذكفىوذالنىهكذالجلَلذئلًذ
اإلالزبطت ذوسبكح ذالازه ذالؾلَخ ذاسلًت ذَ لو ذاهُٙخ ذعلَلح ذ ذلَاو ذالنىهك ذالَبثو .ذوسنىسب ذب ذَنم ذسيو ذؽواخذ
الَاوذس ذاالامبًذالقٖب ٔذالغُىلىعُخذلٍذالزمبلُفذئٙبلخذسلًذالاىاسلذالزمنىلىعُخذوهٍذسوٙخذللزنُوذ
ثبلنجزموادتذانبذرنذسابعآدذاازْب ذسىاهكذئٙبلُخذوالاخذاٍزقواعهبذرإصوذلٍذسَبهذالَاو.ذلٍذالىاي ذَاُلذ
رؾلُلذالَاوذئلًذسمىالبرهذرنذالوَ ذَزابودذاضُواذهثنبذس ذ 63ذثبلنب خذس ذالَاوذئلًذايلذس ذ 33ذثبلنب خذسنهذ
الزُغخ ذلزابود ذالزمبلُفت ذوالنب ذٍنؼ ذالَى ذثبهراب ذالَاو ذاىكاك ذالزابود .ذصم ذئن ذيواه ذاإلالزبط ذالنا ٍ ذوهىذ
ؽمىسٍ ذلٍ ذالنبلت ذرؾمنه ذالؾبعخ ذئلً ذرنىَل ذاوالاب ذالابو ذثبللهعخ ذاوولًت ذوب ذرزوكك ذالؾمىسبد ذس ذىَبكحذ
اإلالزبطذٛبلنبذرإكٌذئلًذىَبكحذٕبلٍذالنىاهك.ذ
ذ لٍ ذٙىء ذسجلر ذهىرلنش ذَق ٚذاٍزهت ذالنقيون ذس ذالنىهك ذال جُاٍ ذللزاُٚل ذاليسنٍ ذثنانً ذان ذسنااخذ
اٍزهت ذالىؽلحذس ذملشذالنقيونذاِنذايلذس ذاٍزهتاهبذلٍذويذذبؽو.ذوثنبذانذرىاىنذالنَزهلشذَ زٍٚذ
رنبٍتذالننبل ذالؾلَخذللَنخذالؾبلُخذutذوذال بكسخذut+1ذ
ذس ذاوٍابهذالؾبلُخذذPtذوذال بكسخذذ Pt+1ئمن:ذ
Pt/ Pt+1= ut/ut+1ذ
ذ
وَازوٗذانذسنااخذالىؽلحذلٍذالَنخذال بكسخذايلذس ذال ُورهبذلٍذالَنخذالؾبلُخذثن لاهذَاُنهذالنالوذالَب لذ
للزاُٚلذاليسنٍذوَاجوذسنهذٍاوذالاب لحذاوذٍاوذالقٖمذrذرٌذرنذ:ذ
) ut+1= ut (1/1+rذ
ذوثبلزاىَ٘ذَزٚؼذان:ذذ
)Pt+1=pt(1+rذ
ولىذارقنذسبلشذالقيَ ذيواهاذآفوتذثبسهذواٍزضنوذالنجلغتذذلمبالذذال ُنخذيلذإجؾذذلٍذٍنخذبؽ خذااجوذ
سنهبذلٍذٍنخذٍبث خذثن لاهذٍاوذالاب لح.ذلُاجوذٍاوذالاب لحذلٍذهندذالؾبلخذس ذالاخذالاوٕخذالجلَلخذلتؽزابظذ
ثبلقيَ تذوهىذثهناذالنانًذبذَنلهطذٙن ذساهىوذالوَ .
ذوس ذالٖاتذيجىوذسجلرذالزاُٚلذاليسنٍذلتٍزهت ذلزاَُوذؽواخذٍاوذالنىهكذال جُاٍذسجوذاليس تذونذ
ملشذَانٍذاٍزجابكذرنُوذاوٍابهذوٍجبةذافويذوذرٖجؼذالنابٙلخذاليسنُخذللننااخذهٍذالالخذالىؽُلحذلزنُوذالَاو.

انب ذَاز وٗ ذالنجلر ذان ذسبلش ذالنىهك ذللَه ذهند ذالاوٕخ ذوب ذرىعل ذسىا و ذر نُخ ذرو ذلٍ ذالَى ذرؾىو ذثُنهذ
وابفزُبه ذسلً ذاٍبً ذٍاو ذالاب لح .ذانب ذان ذالنجلر ذََوٌ ذسلً ذابلخ ذاوٕىو ذال بثلخ ذللجُ ذابلنَبا ذواوٍهمذ
وغُوهبذوسلًذهناذاوٍبًذانذرننىذاٍابهذرلشذاوٕىوذثَاوذالاب لح.ذولم ذس ذعهخذافويذوسلًذلوٗذوعىكذ
رلشذالاوٕخذلٍذالنابٙلختذبنذال واهذََزنلذئلًذرىي ذالَاوتذلانذابالذذصنخذىَبكحذبذر لذس ذٍاوذالاب لحذَمىنذ
ابؽزابظذثبلنىهكذس تالُب.
الويذانذسجلرذهىرلنشذبذَاَوذالوَ ذوبذؽواخذالَاوذلمنهذسجلرذٕؾُؼذيلهذرالوذاوسوذثببفزُبهذثُ ذاإلالزبطذ
وث بءذال نىهكذسقيوالب.ذوالٖلخذثُ ذؽواخذٍاوذالناٜذواٍابهذاوٕىوذسىعىكحتذويلذرنبولزهبذهندذاللهاٍخ.
هنب ذلو ذثُ ذيبسلحذهىرلنشذوهَ ذهىرلنشتذورنٖو ذال بسلحذئلًذثُبنذسَبهذٍاوذالنىهكذالنبٙتذسجوذاليس ذذ
ثْوٛذرا ُمذسغنلذالوَ ذس ذئالزبطذ(ذاٍزقواطذ)ذهناذالنىهكذ(.)ECS, P 231ذاسبذهَ ذهىرلنشذلهىذالاو ذثُ ذ
ٍاوذالَى ذلنىهكذال بيخذالنبٙجخذوالاخذال ُننزظذالؾلٌذس ذالنىهك ذسنلسبذَمىنذاإلالزبطذس ُلا.ذوذثهناذالنانًذ
لانذهَ ذهىرلنشذهىذؽبلخذفبٓذس ذالوَ ذاللَمبهرٍتذوبذَنضلذثلَتذسنه .ذالناهىوذالوَمبهكٌذللوَ ذبذَ ىوذ
سلً ذسؾلوكَخ ذاو ذالٚىثُخ ذالنىاهك ذثل ذس ذسووه ذاليس ذرزياَل ذسز لجبد ذهاً ذالنبو ذوالز ىَو ذالزمنىلىعٍذ
بٍزقواط ذالنىاهك .ذون ذاإلالزبط ذَجلر ذسبكح ذثألٚل ذالنىاي ذصم ذاوكالً ذلبوكالً ذس ذعهخ ذالنياَب ذال جُاُخ .ذرسبذ
هىرلنشذل لذاال لوذإتذس ذسؾلوكَخذالنىهكذوال وذلُنبذَزورتذسلًذرلشذالنؾلوكَخذؽَتذّووٛذاوسضلُخذسجوذ
اوىسبنذلٍذاٍزنتوذالنىهك.ذوثهناذَإٌٍذلن بوذرَاُوذَن لوذس ذيُنخذابٍزجلاو.ذوونذالنىهكذيبثلذللقينذ
ث جُازهت ذرأعُل ذابٍزقواطت ذوهى ذسؾلوك ذلهند ذالقبُٕخ ذرغال ذس ذالٚووهٌ ذان ذَننى ذئَواك ذالىؽلح ذس ذملشذ
النىهكذثَاوذالاب لح.ذاسبذهَ ذهىرلنشذلُ ىوذسلًذالنلهحذوَزاُ ذثزنبلٌذالنَزهلمُ ذسلًذسوٗذسؾلوكذس ذالنىهك.
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واهاك ذهىرلنش ذاإلعبثخ ذس ذٍإاو ذسهم ذؽىو ذالنَبه ذاوسضل ذبٍزقواط ذالنىاهك ذغُو ذالنزغلكح ذؽزًذ
النٚىة(.)Bhattacharyya , PP221-222ذوسنلذرا ُمذٕبلٍذالاىا لذ(الاو ذثُ ذالَاوذوالملاخذالؾلَخ)ذ
سقٖىسخذثَاوذ rذُٛلخذسنوذالنْوو تذس ذساولخذانُخذالنىهكذاثزلاءذوَواكذذاٍزنابكدذلٍذسلحذس ذاليس ذTذتذ
وانذالملاخذالؾلَخذهٍذكالخذثبإلالزبطذوسبذث ٍذس ذالقيَ ذوٛوكَخذس ذالُهنبتذوثبٍزقلاوذٛوَ خذباواالظذرمىنذالنزُغخ:ذ
ذ
Pt - ∂c(yt,xt)/ ∂yt= αt (1+r)t
ؽُش:ذ Ptالَاوذتذوذ∂c(yt,xt)/ ∂ytذالملاخذالؾلَخذس ذالنبرظذاٌذانذالملاخذكالخذثبلنبرظذذ
Yذوسبذث ٍذس ذهُٕلذالنىهكذال جُاٍذxذتذلم ذابٍزنزبطذثنٍذسلًذرنُوذالملاخذس ذالنبرظذ.ذ
وذ αذ هىذسٚبسفذ(سابسل)ذباواالظذوسنلذسبذَاهمذثأنذالغبالتذاوََوذهىذالوَ ذَننىذاوفُوذثَاوذالقٖمذانبذ
هى ذسجُ ذثبلغبالت ذاوَن  .ذوسنل ذاٍزجابك ذالملاخ ذالؾلَخ ذس ذال و ذاوََو ذَننى ذٍاو ذالنىهك ذالنبٙت ذثَاوذ
القٖمذوالَاوذلٍذهندذالؾبلخذهىذهَ ذ.ذهندذهٍذلموحذهىرلنش.ذوهناذالزٖىهذبذَ لوذراوَابذسنبَواذللوَ ذئالنبذ
َْوػذاُفذَزنُوذالَاوذاوذالوَ ذس ذاليس .ذذ
والوَ ذرابٙلٍذَزؾلكذثبلاو ذثُ ذالَاوذوالملاخذالزٍذَزؾنلهبذالننزظذاوفُوتذورزؾو ذالملاخذسنلذالؾلذالؾىذالزياَلذ
لألٍجبةذالغُىلىعُخذالزٍذر لوذماوهبذوهٍذسلخذؽواخذالَاوذوالنؾلكحذللوَ تذوالنىمطذهىرلنشذٕؾُؼذسلًذالنَزىيذ
الغي ٍذلزن ُمذيواهذابٍزقواط.ذذ

لم ذلنبماذَمىنذالاوٗذس ُلاتذانبذَويتذهلذبؽزمبهذال لخذاىنذالؾمىسبدذهٍذالنبلمخذللنىاهكذال جُاُختذ
اوذونذسنلُبدذالز ىَوذسز اخذوكا نبذَزنبلٌذالنَزهلمىنذسلًذسوٗذّؾُؼ.ذوثبلنزُغخذرىعلذستوحذسلًذ
ٍاوذالملاخ.ذهَ ذهىرلنشذهىذالنَبؽخذثُ ذٍاوذالنلهحذوٍاوذهَمبهكوذلٍذالْملذالزبلٍ.ذثُننبذهَ ذهَمبهكوذهىذ
النَبؽخذثُ ذفٜذالَاوذاوكالًذ(ذٍاوذهَمبهكو)ذوسنؾنًذالزمبلُفذوثنلشذهىذبذَقزلفذس ذلب ٘ذالننزظذ).(18, P 46ذ
وس ذالغب يذراَُوذالوَ ذلى ذالزابٙلٍ ذثاالذيُىكذالاوٗذس ذعهخذوالنووالخذالَاوَخذالىاٛئخذلل لتذس ذعهخذ
افوي.ذوال لتذرؾمنهذسىاسلذافويذغُوذالَاوذوسنهبذاللفلذواٍابهذالجلا لذوالجنبءذالزؾزٍذلل بيخ.ذوثنلشذلانذالزؾىوذ
ئلًذٛبيخذثلَلخذروابيزٖبكذثبلناٜذسضتذَؾزبطذئلًذلزوحذس ذاليس ذيلذرَزنو ذٍنىادذولنلشذرمىنذسووالخذال بلتذالَاوَخذ
لٍذاوسلذالجاُلذرسلًذسنهبذلٍذاوسلذال ُٖو.ذلنبذر لوذَورا ذالَاوذلى ذالملاخذالؾلَخذثابه ذهىذهَ ذئٙبلٍ.ذويلذرُٙفذ
ئلًذسووالخذال لتذالَاوَخذاؽزمبهذال لخذ.ذورلشذاإلٙبلخذراجوذسنهبذسابكلخذ:ذ
(الَاو-ذالملاخذالؾلَخ)/ذالَاو=ذسإّوذالزواي/سووالخذال لتذالَاوَخ.
ول ُبًذالزوايذََزقلوذس ُبًذهُوّنبن -ذهُولنلاوذوهىذسجبهحذس ذسوثابدذؽٖٔذالْوابدذ(الغهبد)ذلٍذالَى .ذ
وثهناذس ذاالقابٗذسووالخذال لتذالَاوَخذريكاكذالَجخذهَ ذالنلهحذس ذالَاوذ.ذوس ذاهراب ذسإّوذالزوايذَيكاكذلو ذالَاوذ
س ذالملاخذالؾلَخذثضجبدذالنووالخ.ذ
الْملذ()32ذ
رنضُلذثُبالٍذللوَ ذالوَمبهكٌذوساهىوذهىرلنشذلوَ ذالنلهحذ
Ricardian and Hottelling Rent
50

V ariable
S upply C urv e * Resource U nit
S upply C urv e * S upply C onstraint
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S carecity P rice * Resource U nit
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النٖله:ذئسلاكذالجبؽشذس ذثُبالبدذلوُٙخذسلًذولوذراوَفذالوَ ذلٍذ)(18ذ
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اخلامتت:

ايزٖبك ذالاوا ذّلَل ذالؾَبٍُخ ذلزنُواد ذرٍابه ذالنا ٜذوسَز جل ذال لت ذسلُه ذوهٍ ذرؾلَبد ذرٚب ذئلًذ
الٖابةذالزٍذعبثهذذر ىَوذٛبيبدذاإلالزبطذوالزٖلَو.ذويلذسبالذذالجللانذالنٖلهحذللناٜذذر لجبدذالَاوذؽىوذ
سزىٍٜذسنقا٘ذوسزنبئذلٍذيىرهذالْوا ُخذثُ ذسبوذ 3609ذوس ل ذال ونذالؾبلٍذ.ذواَٚبذٕلسخذابالهُبهذ
س ذالنهوحذسنزٖفذسبوذ.2330ذورغلكدذالنقبٛوذسننذرنىىذهناذالابوذ.2333ذذ
ويلذهاعاذذهندذاللهاٍخذاثؾبصبذٍبث خذور بهَوذسإٍَبدذسزقٖٖخذس ذعهخذالنَزهلمُ ذوذالننزغُ ذللناٜتذ
واعودذرغبهةذرؾلُلُخذسلًذالنزبػذس ذالجُبالبد.ذورىٕلذذئلًذثا٘ذالاتيبدذالزٍذرزَمذثببالز بوذثُ ذٍاوذ
الناٜذوس زنُوادذافويذلٍذابيزٖبكذوال ب ذالنبلٍ.ذلم ذالزنجإذثبلزنُوادذالؾبكحذلٍذالَاوذثاُلذالننبوذلمضوحذ
الاىاسلذالابسلخذلٍذٍىيه.ذ
وبّشذانذالزمبلُفذالملُخذإلالزبطذالناٜذلٍذالؾ لذالؾلٌذراُ ذالؾلذاوكالًذللَاوذلٍذروسلذالجاُل.ذورج ًتذ
س ذملشتذستيخذٍاوذالناٜذثبلزمبلُفذراباللذالزننُٜذورَنؼذثنليذواٍ ذس ذالزنثنة.ذولٍذالىيذ ذالاَه ذَزانهذ
راَُوذرنُوذالَاوذثاتيخذانُختذسَز وحذوكيُ ختذس ذالاوٗذوال لت.ذ
ذذذولٍذالَنىادذاوفُوحذرياَلدذٛبيخذئالزبطذالناٜذس ذفبهطذOPECتذس ذاالقابٗذسغنى ذال لتذس ذكووذ
سن نخذالزابونذابيزٖبكٌذوالزننُختذوهندذرْمل ذٙنىٛبذسلًذالَاو.ذويلذرىاعهذاللووذالزٍذَازنلذايزٖبكهبذ
سلً ذرٖلَو ذالنا ٜذ ذُٙو ذلوٓ ذالَى ذاسبسهب .ذلم ذس ذعهخ ذافوي ذوهغم ذرواع ذالَجٍ ذللنا ٜذلٍ ذسغنى ذ
ال بيختذلانذالزنُخذاٍُِىَخذالىاسلحذوسنىوذالجللانذالنبسُخذرازؼذآلبيبذعلَلحذراىٗذر لٔذالَى ذلٍذكووذ
سن نخذالزابونذابيزٖبكٌذوالزننُخ.ذ
ذالاتيبدذالزٍذرنبولزهبذهندذاللهاٍخذثُ ذٍاوذالناٜذوٍاوذالٖو ذوسزنُوادذال ب ذالنبلٍذثُنذذوعىكذ
هواثٜذانُخذهثنبذرَبسلذلٍذسزبثاخذؽواخذالَاوذسلًذالؾىذاٍهلذوراضوذاالز بسبذس ذستيبدذال ب ذالؾ ُ ٍذلٍذ
الاوٗذوال لت.ذانبذانذالُبدذسنلذالَى ذالنَز جلُخذبذَمزناهبذالننىٗذولٍذؽبلخذرابسلذس ذالَى ذالاىهَخذ
يبثلخذللزمنُمذثنَزىَبدذس جىلخذس ذاف بءذالز لَو.ذورنبولذذهندذاللهاٍخذاَٚبذساهىوذالوَ ذوراوٙذذللن بهالخذ
والزنُُيذثُ ذالاهمذالوَمبهكٌذوس بهثخذهىرلنش.ذ
وهٍ ذس ُلح ذثؾغنهبت ذهند ذاللهاٍختايزٖود ذسلً ذسىٙىسبد ذوس بهثبد ذسنز بح ذس ذسُلان ذواٍ ذلٍذ
الزن ُوذوالجؾشذالزغوَجٍذبذَنضلذهناذالغهلذس ذسغنلهذذئبّذال لُلتذلمنهذلٍذالنغويذالو ٍَُذبيزٖبكذالنا.ٜذذذ
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ذCrude Oil Price in its Global Market
Abstract
This paper addresses the factors responsible for changes in crude oil prices,
in real market and financial sector. In order to prepare the analytical
background for further investigation, it highlights the patterns of correlations of
the real oil price and the most related prices of assets, exchange rate and
government bond yield. The paper reviews the statistical behavior of oil price,
quantities and the global macroeconomic environment. Topics discussed include
the theory of differential rent and scarcity effect ,the role of future market and
speculation, strategies of energy of the major economies to investigate the
prospects of oil market and the potential demand for OPEC's oil. The paper
explores the interrelationship between spot and future prices using daily data ,
explanatory power of real effective exchange rate in addition to conventional
demand and supply functions. Although, The paper finds regularities consistent
with the predictions of economic theory, it concludes that the changes in real
price of oil have historically tended to be difficult to predict. Further research
works are recommended particularly in the areas of storage arbitrage and
financial future contracts.
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