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 .على أسعار النفط العاملية covid-19تداعيات جائحة 
Implications of the covid-19 pandemic on global oil prices. 
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 : ملخص

كبري يتجاوز التداعيات الصحية املباشرة للفريوس، حيث كان    اقتصاديبضرر    covid-19تسببت جائحة        
العاملية. هاته األخرية حققت أسعار سلبية إضافة إىل    على أسعار النفطالعاملي وخاصة    االقتصادهلا تداعيات على  

زدوجة من  يف اإليرادات مما جعلها تواجه صدمة م  اخنفاضالريعية من اجلائحة، واليت ترتب عنها    ايتاالقتصادتضرر  
 ئحة. جمموعة من اإلجراءات جملاهبة هذه اجلا  اختاذعلى مجيع دول العامل  استوجباجلانبني. هذا ما 

. كما سعت إىل  اهنيارهاهدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على تداعيات اجلائحة على أسعار النفط العاملية وأسباب  
 الدول.  اقتصادايتها على إبراز اجلهود العربية والدولية املبذولة للتخفيف من أاثر 

 . .covid-19وجة،  أسعار النفط العاملية، أسواق النفط العاملية، صدمة مزد : الكلمات املفتاحية 
 . JEL : K33 ،C21 تصنيف

 
Abstract 

      The covid-19 pandemic has caused great economic damage, which goes beyond the 

direct health repercussions of the virus; it had repercussions on the global economy, 

especially on oil prices. Where the latter achieved negative prices in addition to the 

damage to the rentier economies from the pandemic, which resulted in a decrease in 

revenues, it made these countries face a double shock from both sides. This is what 

required all countries of the world to take a set of measures to confront this pandemic. 

This study aimed to determine the ramifications of the pandemic on oil prices and the 

reasons for their collapse. It also sought to show the Arab and international efforts 

exerted to mitigate its effects on the economies of countries.                                

Keywords: global oil prices, world oil markets, double shock, covid-19 pandemic. 

JEL classification: K33, C21. 
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   :مقدمة
  معروفة، فقدري  العاملي إىل مسارات غ القتصادب دفعت  covid-19إن األزمة اليت سببتها جائحة         

 العاملية اليت العاملي املرتابط من خالل سالسل القيمة    لالقتصادكان هلا أتثري على صحة اإلنسان وتعطيل  
نصف   النقد   واالخنفاضاتالعاملي    االقتصادمتثل  وإيرادات  املالية،  واإليرادات  السلع،  أسعار  يف  املفاجئة 

تكن   األجنبية، ومل  املالية  والتدفقات  مبنأاألجنيب،  النفط  نطرح   االخنفاضات عن هذه    ىأسواق  هنا  ومن 
على أسعار النفط العاملية؟ ومن هنا تنبثق األسئلة    covid-19التساؤل التايل: ماهي تداعيات جائحة  

 الفرعية:    
فريوس  - ساهم  هناك   covid-19هل  أم  منفردة  بصفة  للنفط  العاملي  الطلب  يف  تغريات  إحداث  يف 

 ذلك؟  أسباب أخرى سامهت يف
 أسعار النفط العاملية؟   واهنيار  covid-19ماهي العالقة بني جائحة  -
 جملاهبة اجلائحة؟  opecماهي اإلجراءات املتبعة من طرف -

 لإلجابة على التساؤالت السابقة ميكن صياغة الفرضيات التالية:   الفرضيات: 
يف    covid-19فريوس    انتشارساهم  - أخرى  أسباب  إىل  النالطلب    اخنفاض إضافة  وتزايد على  فط 

 املعروض منه. 
جائحة  العال- بني  العرض   واهنيار  covid-19قة  بني  مزدوجة  صدمة  يف  تتمثل  العاملية  النفط  أسعار 

 والطلب.
 بحلصص إىل احلفاظ على توازن السوق.   االلتزامبتخفيض حجم اإلنتاج والتحول من    opecقيام -

تد   الدراسة:  أهداف على  الوقوف  إىل  الدراسة  الهتدف  أسعار  على  فريوس كوروان  العاملية نفط  اعيات 
وخاصة لدى الدول الريعية، كما تسعى إلبراز اجلهود الدولية والعربية املبذولة للقضاء على   اهنيارهاوأسباب  

 الوبء.
أسعار النفط   اهنيارمل تكن السبب الوحيد يف    covid-19تتجلي يف تبيان أن جائحة    أمهية الدراسة: 

 ناك أسباب أخرى.العاملية بل ه
املناسب للوصول إىل أهداف الدراسة ومعرفة    االستقرائي املنهج    استخدام مت    منهج الدراسة:  وهو املنهج 

 على أسعار النفط العاملية.   covid-19كيفية أتثري جائحة
 التطرق للدراسة من خالل احملاور التالية:   مت  الدراسة: هيكل  

  ؛ العاملي  االقتصادعلى  ياهتا  وتداع  covid-19األول: جائحة  احملور  -
 ؛ على أسعار النفط العاملية  covid-19احملور الثاين: تداعيات جائحة  -
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 ؛ الريعية يف ظل اجلائحة واإلجراءات املتخذة من قبل األوبك  االقتصادايتاحملور الثالث:  -
 . covid-19احملور الرابع: اإلجراءات املتخذة جملاهبة جائحة  -

 : العاملي  االقتصاد على  ياهتا  وتداع  covid-19جائحة   -1
 : كوروان  فريوس -1-1

اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان، ومن           الفريوسات   فريوسات كوروان هي فصيلة كبرية من 
التنفسي اجلهاز  عدوى  حاالت  البشر  لدى  تسبب  فريوسات كوروان  من  عددا  أن   ترتاوح   اليت  املعروف 

نزالت   من  احدهتا  إىل  الشائعة  وخامة  الربد  األشد  التنفسيةألمراض  األوسط  الشرق  متالزمة    احلادة  مثل 
أما مرض   ، (19كوفيد)ويسبب فريوس كوروان املكتشف مؤخرا مرض فريوس كوروان    ( السارس)الوخيمة  

covid-19  هذا   مؤخرا، ومل يكن هناك أي علم بوجود  فهو مرض معد يسببه فريوس كوروان املكتشف
املستجالفريو  املرض  وهذا  قبل  س  مدينة    اندالع دين  يف  كانونو الفاشية  يف  الصينية   وهان 

املتحدة   بشأن احلرب التجارية بني الوالايت  2019كان هناك قلق يف عام    ، وقد20191األول/ديسمرب
صندوق   على ذلك تنبأ  بناءا  العاملي،   االقتصاد على    brexitاألمريكية و  الرائسية  واالنتخابت   والصني،

مرة يف مدينة   الذي ظهر ألول  covid-19% لكن وبء    3.4  نسبة منوب  العاملي  تدالبالعالنقد الدويل  
بتاريخ   بلصني  منظمة  2019-12  -31)ووهان(  طرف  من  غري   الصحة وأعترب كجائحة  العاملية 

على  وكان التوقعات،   تداعيات  سال  االقتصاد  هلا  تعطيل  خالل  من  العامليةالعاملي  التوريد  والتجارة   سل 
أعقبت احلروب   اإلشارة إىل أن األوبئة السابقة اليت   وجتدر   حلدودها،  الدولن  مع إغالق العديد مالدولية  

األقل أمهية من   بصفة عامةتؤثر   الدول   02من    اعتبارا  حيث   ية لكن هذا خمتلفداالقتصاالناحية    على 
وإيطاليا   كورايالصني،  احلاالت املبلغ عنها تشمل بلرتتيب   فإن الدول اليت سجلت أكثر   2020مارس  

املتحدة وإيطاليا وأملانيا   املتنامية بسرعة خاصة يف الوالايت  واليابن والوالايت املتحدة وأملانيا مع احلاالت
والطلب العاملي )الناتج احمللي   من العرض %   55عن حوايل   هذه الدول الست اليت تضررت بشدة مسؤولة 

 .2من الصادرات الصناعية العاملية  % 05و العاملي  التصنيع % من    60اإلمجايل ( وحوايل  
 : العاملي  االقتصادألليات الرئيسية اليت متتد من خالهلا تداعيات الفريوس على  ا -1-2

 

 04، ص2020توعوي صحي شامل، األونروا، النسخة األول، ، دليل covid-19وس كوروان املستجد فري منظمة الصحة العاملية،  - 1
2-Richard baldwin and eiichi tomiura, economics in the time of covid-19, CEPR Press, 
London U K, 2020, P59   -  
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  1:األتيةاألليات    العاملي من خالل   االقتصادتتجلى تداعيات اجلائحة على 
  لتخفيضات يف وإغالق املصانع وا  كبرية يف سلسلة التوريد العاملية،   اختالالت  ثحدو  اإلمدادات:  -

 ؛العديد من أنشطة قطاع اخلدمات
 ؛يف خدمات الرتفيهو يف اخلدمات التعليمية    واخنفاض يف السفر التجاري   اخنفاضالطلب:    -
 مما يؤدي إىل   السلع واخلدمات،  استهالكأو أتخري   اخنفاضعدم اليقني الذي يؤدي إىل  الثقة:    -

 . هناية املطاف يف   االستثمار والتخلي عن    التأخر
 : تداعيات اجلائحة على القطاع املايل -1-3

تباطؤ   املتعثرة يف   ارتفاع إىل    العاملي  االقتصادأدى   األساس،نقاط    250القطاع املصريف مبقدار    القروض 
من   ونشأت القروض املتعثرة   ، خالل تفشي املرض  ائتمان حيث تعرضت بنوك القطاع اخلاص ألعلى خماطر  

covid-، وكانت النتيجة األكثر وضوحا ألزمة  2احلجم ملتوسطة  القروض املمنوحة للمؤسسات الصغرية وا
 06العاملية قيمة  يف األسواق املالية هي التأثري يف سوق األوراق املالية، حيث خسرت أسواق األسهم    19

على  دوالر  من    تريليون  أايم  ستة  داو  ،2020فرباير  28إىل    23مدى  ملؤشر  بني    وفقا   20جونز 
جونز    مؤشر  اخنفض   2020  مارس   19و  2020فرباير  )من   %  28بنسبة    500داو 

فوتسي    واخنفض  (2.409إىل 3.373  (12.830إىل21.866)من  %  41.3بنسبة    250مؤشر 
أسعار  اخنفضت أيضا  نفس الفرتة،  (يف16.552إىل  23.479)من  %  29مؤشر نيكي بنسبة  واخنفض 

املثال   سبيل  على  الكبرية  الدولية  البنوك  سهم  اخنفضأسهم   %   49بنسبة    Citigroup  سعر 
إىل78.22)من أمريكي  أمريك39.64دوالر   JP Morgan Chaseسهم    سعر   اخنفض   ،ي(دوالر 

بنسبة   سعر سهم بركليز  واخنفض   دوالر أمريكي( 85.30دوالر أمريكي إىل 137.49)من  %  38بنسبة  
  .3إسرتلينيا( جنيها   86.45جنيها إسرتلينيا إىل181.32)من    %   52

 
 

1-Laurence boone and other, economics in the time of covid-19, CEPR Press, London 
U K, 2020, P39 
2-  Organization of the petroleum exporting countries, international monetary and 
financial committee forty, first meeting april16,2020, statement no.41-1. 
3-  peterson ozili and thankom arun, spillover of covid-19: impact on the global economy, 
april,2020,p10, electronic copy available at: https://ssm.com/abstract =3562570   check out 
the day: 25/10/2020 
 

https://ssm.com/abstract%20=3562570
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 : covid-19جائحة    املرتتبة عن  التداعيات  -1-4
فقط  مل       األرواح  الفريوس  على   ترتب بل    ،حيصد  سلبية  العرض وصدمة  على  سلبية  ذلك صدمة   على 

 . الطلب
 : السلبيةصدمة العرض    -

من        أوال  بشكل  اخنفاض أتيت  مرضى   العمالة  يقعون  العمال  ألن  املستجد،   بفريوس   مباشر  كوروان 
لرعاية أفراد  املنزل    املقيمني يف  احلجر الصحي والعمالوبشكل غري مباشر بسبب القيود على السفر وجهود  

األطفال أو  املرضى  املال  ، األسرة  ورأس  اخلام  املواد  نقص  من  الوسيطة   واثنيا  تعطل   واملستلزمات  بسبب 
  .1خمتلف البلدانالنقل وإغالق الشركات يف  

  الصدمة السلبية على جانب الطلب:  -
فالصعوبت          وإقليمية،  عاملية  إىل   يةتصاداالقفهي  ستؤدي  العالية  القيمة  سالسل  وتعطيل  العاملية 

على السلع واخلدمات اليت تنتجها املنطقة، وعلى األخص النفط والسياحة، ومن املتوقع أن   الطلب خفض  
الشرق   خنفاضيكون ال منطقة  السياحي يف  النشاط  الصني أتثري حمدود على  احمللي يف  الناتج  منو إمجايل 

الفريوس يف بلدان أخرى خاصة يف أوروب   النتشارمع ذلك، فمن املتوقع أن يكون  يقيا و األوسط ومشال إفر 
اليت   الوقائية  الصحية  إفريقيا  اختذهتاوالتدابري  األوسط ومشال  الشرق  الطلب   ، أتثري أكرب على  وسينخفض 

اال  أيضا ألن  العدو   خنفاض اإلقليمي  بشأن  واملخاوف  اإلقليمي  التجاري  النشاط  تقلل املفاجئ يف  من   ى 
الفريوس ومستوى الطلب الكلي ميكن أن يضعف  انتشاربإلضافة إىل ذلك فإن عدم اليقني بشأن  السفر،

وأدى    ستهالكاالو   االستثمار املنطقة،  إىل    اهنياريف  النفط  يعد   اخنفاض أسعار  املنطقة حيث  الطلب يف 
التقلبات احملتملة يف األسواق   ن تؤدي وأخريا ميكن أ   ،قطاع النفط والغاز أهم قطاع يف العديد من بلداهنا

السلبية  والطلب  العرض  صدمات  تكون  أن  املتوقع  ومن  أكرب،  بدرجة  الكلي  الطلب  تعطيل  إىل  املالية 
القطاعات والبلدان   املرتبطة بفريوس كوروان قصرية األجل  العديد من  نسبيا، ولكنها شديدة وستؤثر على 

ض وتعتمد سرعة حدوث هذا التعايف على طول وعمق والعر   حاملا ختفت حدة اجلائحة، سيتعاىف الطلب
  .2التعطل

 

 

 ،  www.albankaldawli.orgالنفط،أسعار    اهنيارو   التعامل مع صدمة مزدوجة: جائحة فريوس كوروانربح أرزقي وها نغوين،    -  1
 25/10/2020مت تصفح 

 ، مرجع سابق. أسعار النفط واهنيارالتعامل مع صدمة مزدوجة: جائحة فريوس كوروان ربح أرزقي وها نغوين،  - 2
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 على أسعار النفط العاملية:   covid-19تداعيات جائحة   -2
 : أسواق النفط العاملية قبل اجلائحة  -2-1

 2019ا يف عام  اخنفاض قبل تفشي كوروان سجلت الزايدة يف مستوايت الطلب العاملي على النفط         
، كما أظهرت 1العامليي  االقتصادتباطؤ النشاط    س ليون برميل يوميا مبا يعكم  0.083لتصل إىل حوايل  

ية االقتصادم على مالحظة إجيابية بلرغم من الرايح  2019عام    وانتهىنسبيا    استقراراسوق النفط العاملية  
اإلحتا من  بريطانيا  وخروج  املستمرة  التجارية  بلنزاعات  يتعلق  فيما  العاملية  والشكوك  األورويب املعاكسة  د 

بداية عام   العامل، ويف  اجليوسياسية يف مجيع أحناء  إشارات  2020والتطورات  هناك   االقتصادأن  م كانت 
ي التجارة   انتعاشاشهد  سوف  ذلك  يف  مبا  السابق  العام  من  الثاين  النصف  يف  الذي حدث  التباطؤ  من 

واإلنتا  ال  جالعاملية  إنتاج  يف  القوي  النمو  من  الرغم  وعلى  األعضاء  الصناعي،  الدول دول غري  منظمة  يف 
قة القوية ألوبك املطاب  بسبب  املصدرة للنفط وبقية دول العامل ظلت سوق النفط متوازنة بشكل جيد وذلك 
 االرتفاع مما أدى إىل    DoC  والبلدان املنتجة غري األعضاء  يف منظمة  األوبك املشاركة يف إعالن تعاون 

عام    145  االستثنائي رئيسيا  األوبك  لعبت   قد و   م،2019% يف  النفط   يف  دورا  ظروف سوق  حتسني 
 .   2السوق  واستقرار

 : على أسعار النفط العاملية covid-19تداعيات جائحة    -2-2
النامجة عن وبء           التاريخ احلديث  احلادة يف  األزمات  أكثر  مل   covid-19يف واحدة من  حبيث 

 سوق النفط العاملية، مة الطلب التارخيية يف بل أيضا تسببت يف صد  ياالقتصادتؤثر فقط بشدة على النمو 
العرض  جانب  من  مزدوجة  صدمة  النفط  سوق  وتواجه  العاملية،  النفط  أسعار  يف  التقلب  إىل  أدى   مما 

للسلع الدولية  التجارة  يف  يؤثر  سوف  اجلانبني  وكال  للطلب  جانبية  بينما كان و ،  3واخلدمات  وعاصفة 
يف  العامل  االستهالك اخلام  للصني  ريتأث  م2019ي  التجارية  العالقات  هناية ي،  االقتصادالتباطؤ    ،بتوتر 

يف أوائل عام ي  االقتصادتوقف النشاط    عندما  الذهب األسود مائلة  شهية  األوروبية كانتالدورة الصناعية  
الصني م  2020 عن    بسبب  الزايد  %   80املسؤولة  العاملي  من  الطلب  اهلامشية يف  ومهد ة  النفط  على 

الع  النفط  الدولي  امليةجلائحة  الوكالة  تقرير  لشهر مارس  وحسب  للطاقة  التنبؤ إبمكانية   م2020ة  مت   وقد 
عام    االستهالك  انكماش منذ  األوىل  ب/د  90000ـ  ب  م2009للمرة  يوميا  املتوسط    برميل  لعام يف 

 

 .12، ص2020قد العريب، لن، صندوق ا لفريوس كوروان املستجد على الدول العربية  االقتصاديةالتداعيات الوليد أمحد طلحة،  - 1
2-  Organization of the petroleum exporting countries, international monetary and 
financial committee forty, Former Reference. 
3-  Mauro, Economics in the Time of COVID-19, CEPR Press, London U K, 2020, P59 
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دوالرا للربميل إىل ما   67من    اخنفضت من قيمتها    % 50يل  النفط حوا  وقد خسرت أسعار،  1م 2020
أسعار النفط   اخنفضتم  2016م وأواخر  2014، وجتدر اإلشارة أنه خالل عام  2للربميل والرا  د  30دون  

النفط اخلام اسرع بكثري، حيث   خنفاض على مدى سبعة أشهر ولكن اال   % 56بنسبة   احلايل يف أسعار 
 اخنفضتم، وبلفعل  2014ت أكثر حدة يف األسعار مما كانت عليه يف عام  ااخنفاض توقع بعض احملللني  

األسعار احلالية إىل  اخنفاضيف األشهر الثالث األخرية منذ بداية العام مع  %54أسعار النفط اخلام بنسبة 
 اخنفضت أسعار السلع األساسية منذ يناير/كانون الثاين حيث    اخنفضت كما  دوالرا للربميل،    30أقل من 

 % 0.49األلومنيوم بنسبة    ض اخنفعلى التوايل، كما     %4و  %30سعار الغاز الطبيعي واملعادن بنسبة  أ
 .3% 0.47والنحاس بـ

      :2020أسعار النفط العاملية    اهنيار أسباب  -
النف اخلام  يواجه  أكرب ط  يف  اليوم  طلب  حيث    صدمة  من    اخنفض اترخيه،  أقل  للربميل،   30إىل  دوالرا 

 بسبب:
العاملية  - التجارة  بلصني–  covid-19وبء    انتشار  أعقاب   يف توقف  جانفي  شهر  الوقت   -يف  ويف 

السعودية وروسيا بسبب   العربية  اململكة  احلالية، وسيكون أكرب   اخنفاضنفسه اخلالف بني  النفط  أسعار 
   ؛4احلساسة للسلع األساسية  لالقتصاداتيف التجارة بلنسبة    اضطراب

 ؛5الطاقة الطلب على   اخنفض ،  واإلنتاجالطلب الصيين على التنقل    الهنيارنتيجة  -
     196هوامش التكرير يف أعقاب كوفيد   اخنفاض الطلب اخلام من املصايف األسيوية و   اخنفاضبسبب  -

 

1-   The coface economic research team, covid-19: heading towards a sudden global surge 
in corporate insolvencies, coface economic publications barometer,Q1 2020, p14 
2-   African union, impact of the coronavirus (covid-19) on the African  economy, Former 
Reference, p07. 
3-   Tristan metz, coronavirus and energy a sector challenged by gaographical,  groupe d' 
etudes geopolitiques, 2020, p08 
4-  Ibid, p16. 
5-  Marc-antoine eyl-mazzega, covid-19 and opec+ collapse: preliminary assessment of 
implications for energy markets, policies and geopolitical balances, center for energy and 
climate, 2020, p02. 
6  - Organization of the petroleum exporting countries, opec monthly oil market report, 
16 April 2020. 
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بشأن   اليقني  العاملي وعدم  اخلوف  فإن  قرارات   انتشار وبإلضافة إىل ذلك  يضر  أن  املرجح  الفريوس من 
 يف الصني وبلدان أخرى.   االستثمار

 :2020م  حرب أسعار النفط بني روسيا واململكة العربية السعودية لعا-
على رفض روسيا خفض من قبل امللكة العربية السعودية ردا    2020نشبت يف مارس  اقتصاديةهي حرب  

الصراع   أدى هذا  النفط عند مستوى معتدل،  أسعار  النفط من أجل احلفاظ على  ي إىل االقتصادإنتاج 
ربيع    اخنفاض النفط خالل  أسعار  سلبيا يف  2020كبري يف  السعر  أصبح  ميكن ) ل  أبري  20، حيث  ال 

أكرب بكثري من الطلب، وبلتايل   ولكن حىت أدىن مستوى إنتاج ممكن يولد عرضا   ( إيقاف إنتاج النفط متاما
 08لن يتمكنوا من ختزينها، يف    اليت للدفع لتفريغ عقود النفط    استعدادجلة على  أصبحت عقود النفط ال 

  %65ا بنسبة  اخنفاضروسيا مما سهل    شرعت اململكة العربية السعودية يف حرب أسعار مع  2020مارس  
أسعار النفط األمريكي   اخنفضت لقليلة األوىل من مارس  كل ثالثة أشهر يف أسعار النفط، يف األسابيع ا

يف   انفصال ، ونسبت حرب األسعار بسبب  %24ونفط برنت  % 26والنفط اخلام بنسبة    %34بنسبة  
أوبك وروس للبرتول  املصدرة  البلدان  املقرتحة يف خضم احلوار بني منظمة  النفط  إنتاج  يا بشأن ختفيضات 

 واخنفضت ، مما أدى إىل سقوط حتالف أوبك + االتفاقيةروسيا من  انسحبتحيث   covid-19جائحة 
الطلب، حيث تعترب احلرب هي أحد   اخنفاض منذ بداية العام بسبب    %30أسعار النفط بلفعل بنسبة  

 .1ية احلايل سوق األسهم العامل  الهنيار األسباب الرئيسية  
 :للنفط اخلام  جلةأسعار العقود اآل  تقلبات-

الوسيط أ  استقرت       تكساس  وغرب  برنت  خام  و  34.36عند    wtiسعار  للربميل   31.13دوالرا 
 03  حيث يفدوالرا للربميل،    20.09قدره    خنفاض على التوايل ب  2020مارس    09دوالرا للربميل يف  

العقود    اخنفضت   2020فرباير   الوسيط بنسبة  لة  جالأسعار   % 25و   %24خلام برنت وخام تكساس 
 . 2لكل منهماالجلة يف يوم واحد يف كل اتريخ أسعار العقود    اخنفاض على التوايل وهو اثين أكرب  

 بسم   صنع سعر النفط التاريخ حيث أهنى عقد النفط القياسي األمريكي )املعروف  2020أبريل    20يف  
الوسيط تكساس  عند  ( wtiغرب  السلبية  37انقص    اليوم  املنطقة  ودخل  للربميل،  األوىل   دوالرا  للمرة 

من   عليه  الطلب  قلة  مع  املتاح  النفط  من  الكثري  هناك  حالة   العاملي   االقتصادحيث كان  الذي كان يف 

 

1-  Wikipedia, Russia-Saudi Arabia oil price war 2020, 11/01/2020, from 
en.wikipedia.org check out the day: 25/10/2020. 
2-  Energy information administration, short-term energy outlook-steo, U.S, 2020, p04. 
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أن يدفعوا للمشرتين إلزالته   إغالق وبلكاد أي مساحة متبقية لتخزينه حيث يتوجب على املنتجني والتجار
أيديهم، سعرا  من  أيضا  رأينا  السلبية  اإلمسية  الفائدة  أسعار  رأينا  أن  حقيقية،  بعد  لسلعة  حداثن   سلبيا 

مرافق ختزين   امتألت  املسبوق يف الطلب،  غري   خنفاض مستحيالن يتمان يف وقت قصري نسبيا ونتيجة هلذا اال
لى مدى األسابيع عمليون برميل يف األسبوع    16  مبعدل   ارتفعتالنفط يف الوالايت املتحدة بسرعة حيث  

 .1( أوكالهوما )أيضا يف كوشينغ   الثالثة املاضية وأيضا كانت وفرة النفط واضحة
  أوكالهوما: مفهوم  -

يتم الذي  النفط  تسليم  يتم  أين  األمريكي  اخلام  للنفط  رئيسي  جتاري  مركز  العقود   وهي  تداوله يف سوق 
 .2لبرمي  مليون  80األمريكية مع سعة ختزين النفط اإلمجالية    الجلة

 للربميل،  دوالر   39.99جلة للشهر األول خلام برنت عند  سعر العقود ال   استقر  2020يونيو    04  يف
العقود    ارتفعكما    2020مايو    01د/ب عن    13.55بزايدة قدرها   للنفط   للشهرالجلة  سعر  األول 

يف كوشينغ، الوسيط    للتسليم  تكساس  لغرب  اخلام  الفرتة  wtiأوكالهوما،  نفس   17.63مبقدار  خالل 
 وهو ما يوضحه الشكل التايل:   3دوالر /ب   37.41عند    واستقر  دوالر/ب، 

 للنفط اخلام  جلةاآل: أسعار العقود  01الشكل رقم  

 
 

Source: energy information administration, scenario analysis covid-19 pandemic 

and oil price shocks, independent statistics is analysis u.s,2020 

 
 

1  -  Tagliapietra and simone, how long will for the oil prices to stabilize after the covid-19 
pandemic poll has an answer, offshore technology, 2020. 
2- Ibid. 
3-   Energy information administration, scenario analysis covid-19 pandemic and oil price 
shocks, independent statistics is analysis u.s,2020 
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 وابكوردايشن:كونتانغو  ظاهرة  تفسري  
 رأايالعقد األقرب حاليا هو عقد شهر  إشارة إىل أن عقود نفط انميكس يتم تداوهلا بشكل شهري و     

 8  دوالرا أي بفارق   23.72بينما يتم تداول عقد شهر حزيران عند    يوم أمس الثالاثء،  انتهىوسعره  
تسمى  تسمى بكونتانغو وعكسها قد هو العقد األقرب وهذه الظاهرة دوالرات ونصف الدوالر وهذا الع

 .1التايل أي عندما يكون السعر للشهر األقرب أعلى من الشهر    بكوردايشن
 : 2020أسعار النفط العاملية    واهنيار  covid -19بني الصدمتني جائحة    العالقة  -2-3

 ،األخرى  أسعار النفط ولكن إحدامها ختتلف عن  واهنيار تتداخل الصدمة املزدوجة النامجة عن تفشي الوبء  
النفطية بال الصدمة  الطلب يف  عنصر  يرتبط  التدابري   النفط  استهالكاحلاد يف    خنفاض فمن انحية  نتيجة 

 يف حني أن عمق   النشاط الفريوس مبا يف ذلك إغالق املدن وهو ما أدى إىل توقف انتشارلوقف  االحرتازية
الوبئية غري   الصدمة  األجل، ومدة  قصرية  تكون  أن  املتوقع  فمن  أاثرت   مؤكد،  الصدمة  أن شدة  والواقع 

يسود التنسيق العاملي احلتمي للقضاء   تدابري حملية غري مسبوقة يف البلدان املتقدمة والنامية ومن املؤمل أن
 .2الفريوس على  

  : ايت الريعية يف ظل اجلائحة واإلجراءات املتخذة من قبل األوبكاالقتصاد -3
 ايت الريعية: االقتصادأسعار النفط على    اهنيار يات  تداع  -3-1

 حيث ،2014شهدهتا يف عام    اليتية أكرب خطورة من تلك  االقتصادن تكون األزمة  أ من املرجح          
النقد الدويل أن كل   املائة من اال   10يقدر صندوق  النمو  خنفاض يف  النفط سوف خيفض  يف   يف أسعار 

يف املائة   0.8  بملئة وسيزيد بشكل عام العجز املايل بنسبة  0.6بنسبة  فط  للناملتوسط يف البلدان املصدرة  
 حيث أن   القارة أبكملها،  أكثر قتامة من   اقتصادية فاقأسيكون للدول النفطية  و   ، من الناتج احمللي اإلمجايل

اإل ألنالبلدان  الكارثة،  هذه  مثل  تتوقع  مل  والغاز  للنفط  املصدرة  اهليدروكربوان  فريقية  ضرورية عائدات  ت 
ولتلبية  مليزانيته )  ،الدولية  التزاماهتا ا  )   ، يوم(  برميل/2،000،000نيجرياي  برميل/   1،750،000أنغوال 

برميل 000،700مصر )  ،برميل يف اليوم(800،000)  ليبيا  ،برميل / يوم(1،600،000اجلزائر )  ،يوم(
 م( ، الغابونبرميل يف اليو   280،000ينيا االستوائية )غ  ، يف اليوم(   برميل 350،000الكونغو )   ، يف اليوم(

برميل يف 150،000جنوب السودان )  ، برميل يف اليوم(150،000غاان )،  برميل يف اليوم(200،000)

 

، aman.comwww.azz، يومية الزمان،  كورواناسعار اخلام مرهون بلسيطرة على    اهنيارالنفط: إيقاف  عبد اللطيف املوسوي،    -  1
 . 25/10/2020تصفح يوم: 

 ، مرجع سابق. أسعار النفط واهنيارالتعامل مع صدمة مزدوجة: جائحة فريوس كوروان نغوين، هاربح أرزقي و  - 2
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 ألهنا فشلت يف تنويعوذلك    ،ب / د(  85،000الكامريون )  ،برميل يف اليوم(120،000)   تشاد  ،اليوم(
 دوالرا  60 أقل من  دوالرات إىل   110من  سعر النفط اخلام    اخنفض حيث  ،  2014يف عام    اقتصاداهتا
القومي لصايف   الدخل  اخنفاض   هذا يعين أكثر من (دوالرا للربميل  40الحقا إىل أقل من   اخنفض للربميل مث  

لنفط له أسعار ا  استقرار  إن عدم  ،أكثر من الضعف(سيكون عجز ميزانيتهم    ٪ 60الدول املصدرة بنسبة  
املباشر على التضخم من خالل سعر   عر الصرف لنيجرياي والتأثري غريسو   ياالقتصاد أتثري كبري على النمو  

النفط خلطر  لذلك    الصرف، األزمة وعلى وجه اخلصوص    اخنفاضسيتعرض منتجو  عمالهتم خالل هذه 
ستخترب حيث    مة العملة،السنوات األخرية لنريان ختفيض قي  بلدان وسط أفريقيا اليت تعرضت خالل هذه

التنويع ستم  اخنفاضأكثر بسبب   البرتولاالقتصادو   وى  القائمة على قوة أقل مع  واهليدروكربوانت هي   ات 
لإليرادات، الرئيسي  وأكثرو   املصدر  الضريبية  اإليرادات  نصف  من  أكثر  النفط  من 70من    ميثل   ٪

هلذه  الوطنية  و   اخنفاض مع    الدول،  الصادرات  والغاز  النفط  بعض   اخنفاض أسعار  إغالق  بسبب  اإلنتاج 
ميكن أن تنخفض اهليدروكربوانت   يف سالسل القيمة، واإليرادات املتعلقة بلنفط وغريها   الشركات املشاركة

 .1يف القارة بملائة  على األقل    50إىل   40بنسبة  
  نفط العاملية:أسعار ال  اهنيار اإلجراءات املتخذة من طرف األوبك جملاهبة صدمة   -3-2

 ، النفط  لدعم أسعار  م 2017قطع اإلنتاج الطوعي منذ يناير  اتفاق اليت تنفذ    "أوبك+" موعة  جم   كانت        
كوروان التقليل من   أصابتها جائحة فريوس  اليتلدعم أسعار النفط اخلام    استجابةكبار منتجي النفط    اقرتحو 

على ذلك خلفض املصدرة للنفط    ووافقت جمموعة أوبكاإلنتاج حيث يستهلك الناس أقل ويرتاجع السفر،  
واجهت مقاومة روسيا اثين أكرب قوة يف العامل ، لكن  2يونيومليون برميل يوميا حىت    1.5اإلمدادات مبقدار  

اخلام  لل  ةمنتج قبل   مليون   2.1تخفيضات أكرب من  بنفط  اليوم مت سحبها بشكل مشرتك من  برميل يف 
 ةوزعيم   يف العامل  اثلث أكرب منتج ودية  اململكة العربية السعلكن    ، 2020الربع األول  جمموعة السوق يف  

أعلنت أوبك،  الواقع يف  األمر  اإلنتاج،  حبكم  أحجام  زايدة  على  يعيد حيث    عزمها  التحالف  هذا  هناية 
واليت السوق،  حنو حصة  العامل   فيها  أصبحت  السباق  يف  اخلام  للنفط  منتج  أكرب  املتحدة  منذ الوالايت   

، كبرية يف نشاطهم )إيران، فنزويال  اضطرابتة بعض املنتجني  الرغم من مواجه  على   ، 2018النهاية عام  

 

1-  African union, impact of the coronavirus (covid-19) on the African economy, op.cit, 
p23. 
2 - Ibid, p07. 
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دفعت  1ليبيا( وقد  إنتاج   "أوبك+" دول   covid-19 أزمة،  النفط  يف  إضايف  خفض  يف  للنظر 
أسعار   انتعاش   حيث أن  مليون برميل يف اليوم،   1.7يوميا كإجراء طارئ بإلضافة إىل    برميل   600,000

، ومن املتوقع أن 2الفريوس   إنشار  والدول األخرى يف السيطرة على  سيعتمد على مدى جناح الصني   النفط
العاملية بشكل كبري،   النفط  إمدادات  الطلب على  تدمري  الشركات عن ختفيضات حيث  يؤثر  يف   أعلنت 

اإلنفاق العاملي   من املتوقع أن ينخفضو ،  يف أسعار النفط  اخنفاض اإلنفاق الرأمسايل املخطط وسط حدة  
لعام    االستكشاف على   بـ    20بنسبة    2020واإلنتاج  الن  أدىن   450بملئة  ويقدر  مليار دوالر وهو 

 .   covid 3-19  عاما قبل جائحة  13مستوى منذ  
 : توازن أسواق النفط العاملية  الستعادةاإلجراء املتبع من طرف األوبك  -

 يلي:  ق له كماوسنتطر  واملنتجني املستقلني  "أوبك+"من طرف    ومتديده   اتفاقمن خالل عقد  وجتلى 
 أوبك:   اتفاق-
 86ملدة    يوميا مليون برميل    10أوبك وروسيا على خفض إنتاج النفط مبقدار    اتفقت  2020أبريل  9  يف

 التفاق دعمهم    أعلن وزراء مالية جمموعة العشرين وحمافظي البنوك املركزية عن   2020أبريل15  يوما، ويف 
عقدين أدىن مستوى له يف    سعر النفط إىل   اخنفضث  حي  مقرتح بني السعودية وروسيا خلفض إنتاج النفط، 

 .4املخزوانتالطاقة وزايدة    كبري يف الطلب العاملي على  اخنفاض، مما يعكس  2020أبريل 19يوم  
 : وأتثريه على سوق النفط  " أوبك+"  اتفاق متديد  -

يضم    اتفق  2020يونيو  06يف   املستقلني ويف"أوبك أعضاءحتالف"أوبك+"الذي  واملنتجني  دمتهم مق  " 
بواقع  روسيا على متديد ختفيضات   لكن  النفط  يوليو،  9.7إنتاج  يوميا لشهر  برميل  بعد أن كان   مليون 

مايو   شهرييوميا يف    مليون برميل   9.7يف إبريل املاضي على خفض اإلمدادات بواقع    اتفقالتحالف قد  
التخفيضات إىل   تقليص  يتم  أن  يوميا   7.7ويونيو فقط، على  برميل  يوليو إىل ديسمرب بدا  مليون  ية من 

توازن  كماو   ،2020 إبعادة  التعجيل  إىل  يسعى  التحالف  فإن  بشدة   يبدو  تضررت  اليت  النفط  أسواق 

 

1-   The coface economic research team, covid-19: heading towards a sudden global surge 
in corporate insolvencie, coface economic publications barometer,Q1 2020,  p14. 
2-  Mauro, Economics in the Time of COVID-19, op.cit, P55 
3-  Organization of the petroleum exporting countries, international monetary and 
financial committee forty, op. cit, P05 
4-   James k Jackson and other, global economic effects of covid-19, congressional research 
service, 2020, p44 
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على   "كوروان"  جائحة  تداعيات  بشكل   ويذكر  العاملي،   االقتصاد بسبب  تعافت  قد  النفط  أسعار  أن 
% من قيمتها لتصل إىل قرابة  39  زادت حبوايل  "أوبك+" يف إبريل املاضي، فقد   اتفاقملحوظ منذ توقيع  

يف    42.3 للربميل  أظهر  5دوالرا  وقد  احلايل،  جانب   يونيو  من  متاسكا كبريا  اإلنتاج  ختفيضات  متديد 
السعودي االتفاقأعضاء   الدعم  فبجانب  يف    ،  املشاركون  تعهد  اخلطوة،  هلذه   متثالبال   االتفاق والروسي 

دة فوق املعدالت املتفق قبل، بعد أن شهد إنتاج بعضهم زاييوليو امل   لتخفيضات اإلنتاج على حنو كامل يف 
ألف برميل يوميا فوق حصتها يف شهر   520"أوبك+" فقد أنتجت العراق    عليها يف إبريل، ووفقا لبياانت 

ألفا،   180ألفا، وكازاخستان    130ألف برميل يوميا، وأجنوال    120نيجرياي حنو    مايو، بينما بلغ إنتاج 
أن جتتمع جلنة مراقبة وزارية لـ"أوبك+" مرة شهراي حىت ومن املقرر    رميل يوميا إضافية،ألف ب  100وروسيا  
مبا  ديسمرب ومدى    املقبل،  السوق  مبراجعة وضع  هلا  اإلنتاج، وحتديد مستوايت   االلتزامسيسمح   حبصص 

العاملي   طلب األمر، واليت ترتبط بطبيعة احلال مبستوى العرض وال  اقتضىجديدة لتخفيضات اإلنتاج إذا ما  
اخلام حىت هناي اجلارية  على  لتؤكد  ،  1العام  الفرصة  تغتنم هذه  أن  األمد بدعم   طويل  التزامها وتود أوبك 

املنتجة،   استقرار املستهلكة والدول  الدول  فيها  املتبادلة مبا  املنفعة  النفط من أجل  املسامهة   سوق  وبلتايل 
الت وقد   العاملي،  االقتصادبشكل كبري يف صحة   وأكد  عاون  حقق  اترخيي  ضمان   قيادة جناح  املنظمة يف 

تيار األزمة العاملية النامجة   وبناء البيئة اليت ميكن فيها تلبية متطلبات الطاقة املستقبلية بلنظر إىل  االستقرار
حيث وضوحا من أي وقت مضى،  ، واحلاجة الدولية للتنسيق الذي أصبح أكثرcovid-19عن جائحة  

أسس سوق النفط الصحية، إعادة التوازن   يف إعادة أتسيس  بقيادة اجلهود املشرتكة  التزامهاأوبك  أكدت  
 .2عاملي ال   لالقتصادلسوق النفط دعما 

 : covid-19جملاهبة جائحة اإلجراءات املتخذة   -4
توفري   مع   covid-19  الحتواءومالية    اقتصاديةية تدابري  االقتصادالعديد من البلدان واملناطق    اختذت   

 ية:االقتصادألنشطتها   الدعم املايل
  25من   اعتباران على املستوى الدويل  آـ حىت ال  اختاذهااملختارة اليت مت  اإلجراءات   -4-1

 : 2020مارس

 

املتقدا  مركز  -  1 والدراسات  لألحباث  إنتاج  مة،  ملستقبل  ختفيضات  متديد  سيؤثر  كيف  مرهونة  أسواق    "أوبك+"مكاسب  على 
 25/10/2020تصفح يوم:  ،futureuae.comالنفط؟،

2- organization of the petroleum exporting countries, international monetary and financial 
committee forty, op.cit, P06   
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العشرين - يزيد عن  جمموعة  ما  دوالر يف    5: ضخ  السياسة   االقتصاد تريليون  من   املالية   العاملي، كجزء 
 ؛ للوبءية االقتصادالتداعيات  وضمان خمططات للحد من    ية االقتصاداملستهدفة، والتدابري  

 154بـ    وأعلنت مساعدة   االقتصاد مليار دوالر لتعزيز    70.6أقل وحترير أكثر من    احتياطيات   الصني:-
 ؛ مليار دوالر

  7 ،16و٪(  0.75إىل   1.25ختفيض سعر الفائدة من %)   (BOK) كورايبنك    كوراي اجلنوبية:-
 ؛ مليار دوالر

 ؛ مليارا 37٪( وأعلن  0.25٪ إىل  0.75سعر الفائدة من   : بنك إجنلرتا )ختفيض إنكلرتا-
 ؛يورومليار   750بقيمة  اإلحتاد   القتصادأعلن البنك املركزي األورويب عن دعمه   اإلحتاد األورويب:-
 ؛ مليار يورو 334أعلنت عن   فرنسا:-
ا- األمريكي سعر سياسته مبقدار  االحتياطي خفض  ملتحدة:  الوالايت  إىل   أساس  نقطة  150  الفيدرايل 

وخصصت ؛  التمويل  يف املائة وأدخلت تدابري للسيولة لتخفيف تشديد شروط  0.25و  0مدى يرتاوح بني  
 ؛ مليار لدعم الشركات الصغرية واملتوسطة  2000احلكومة الفيدرالية األمريكية  

 1. دوالرمليار    12 الدويل:البنك  -
  ية االقتصادة( للتخفيف من اآلاثر  التدابري احلكومية )مبا يف ذلك البنوك املركزي -4-2

 العربية: ات  االقتصاد  لفريوس كوروان على بعض 
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: -

بنسبة   - اجلاري  اإلنفاق  نيتها خفض  عن  السلطات  ما    30أعلنت  املائة  دوالر   مليار   12يعادل  يف 
ومحاية اإلنفاق   األجور،   ع احلفاظ على ثبات مستوىم   ، اإلمجايل(  يف املائة من الناتج احمللي    7.2أمريكي ) 

 ؛ على الصحة والتعليم
األثر  - من  للتخفيف  تدابري  يتضمن  متويل  قانون  احلكومة إبعداد  تقوم  لفريوساالقتصاد كما  كوروان،   ي 

القانون وجه    وسيشمل  تتكبدها على  اليت  اخلسائر  عن  التعويض  تدابري  غضون   اخلصوص  ويف  الشركات 
 ؛ املؤسسات الكبرية  بستثناءاإلعالن عن ضرائب الدخل لألفراد واملؤسسات ودفعها  ذلك أتجل  

نسبة متطلبات  - املركزي  اجلزائر  بنك  املئة إىل    10من    االحتياطيخفض  املئة، وسعر  8يف  سياسته   يف 
 ؛ يف املئة  3.25أساس إىل نقطة    25الرئيسية مبقدار  

 

1-  African union, impact of the coronavirus (covid-19) on the African economy, op.cit, 
p11. 
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مبا ال   االسترياد  نت السلطات عن عدة تدابري خلفض فاتورة يف جمال سعر الصرف وميزان املدفوعات، أعل-
 1. احمللي اإلمجايل(يف املائة من الناتج    6مليار دوالر أمريكي )  10يقل عن  

 التونسية: اجلمهورية  -
يف   2)دوالر    مليار   0.8دينار تونسي ما يعادل    2.5طوارئ بقيمة  مارس مت اإلعالن عن خطة    21يف  -

 ؛(لي اإلمجايل احمل  املائة من الناتج
مبقدار  - الرمسي  الفائدة  سعر  التونسي  املركزي  البنك  أعلنت  100خفض  أساس، كما  السلطات   نقطة 

 2. اخلاصالنقدية عن حزمة لدعم القطاع  
 السعودية: اململكة العربية  -
دوالر   مليار   18.7مليار سعودي )  70مارس بقيمة    20اإلعالن عن حزمة دعم للقطاع اخلاص يف  مت  -
  ؛(يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل 2.7  أو
معدالت   خفضت مؤسسة النقد العريب السعودي أسعار الفائدة النقدية مرتني يف مارس، حيث خفضت-

 ؛ يف املائة على التوايل  1و  0.5جمتمعة إىل صفحة   1.25الريبو العكسية والريبو مبقدار 
 13.3)   مليار الير سعودي  50دي عن حزمة بقيمة  مؤسسة النقد العريب السعو   مارس أعلنت   14يف  -

دوالر،   الشركات  1.9مليار  السيما  اخلاص  القطاع  لدعم  اإلمجايل(  احمللي  الناتج  من  املائة  الصغرية   يف 
ل التمويل  توفري  خالل  من  وزايدةواملتوسطة  القائمة  القروض  سداد  أتجيل  من  لتمكينها  إقراض   لبنوك 

 .3للشركات 
 اخلامتة:

خالل        جائحة    من  لتداعيات  السابق  هذه   covid-19التحليل  فإن  العاملية  النفط  أسعار  على 
األخرية تعرضت إىل صدمة من جانب الطلب والعرض، ومل تكن اجلائحة هي السبب الوحيد يف ذلك وإمنا 

ما فتئت  اليت ايت الريعية  االقتصادالنزاع ما بني  روسيا والسعودية كان له أثر يف ذلك، وأكثر املتضررين هي  
األوبك، وتدخل   اتفاق من    ابتداءاأو التخفيف من حدته    االهنيار هذا  تبحث عن احللول املختلفة لعالج  

-covidاحلكومات من خالل سياساهتا النقدية واملالية للتخفيف من أاثر هذه الصدمة املزدوجة جلائحة  
                                                                                                                                        . اقتصاداهتاعلى   2020أسعار النفط العاملية    واهنيار   19

 

 . 40، مرجع سابق، صلفريوس كوروان املستجد على الدول العربية  االقتصاديةالتداعيات الوليد أمحد طلحة،  - 1
 . 39ص ،نفس املرجع - 2
 . 40ص ،نفس املرجع - 3
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                                 التالية: ىل النتائج  إ   والتوصل الفرضيات السابقة    ختبار اقد خلصت الدراسة إىل  
القطاعات    covid-19فريوس    إنشارساهم    - من  العديد  أتثر  سلبا السيما االقتصاديف  العامل  يف  ية 

النزاع بني روسيا  بينها  املالية، إضافة إىل أسباب أخرى من  النقل والسياحة والصناعة واألسواق  قطاعات 
يف   السعودية  العربية  الفرضية   اخنفاضواململكة  ومنه  منه،  املعروض  وتزايد  النفط  على  الطلب  مستوايت 

  . األوىل صحيحة
البيئة     - ظل  الناجتة عن  االقتصاديف  والتداعيات  العاملية  والتطورات يف   covid-19فريوس    إنشار ية 

النفط الدولية، تسبب احلدثني يف صدمة مزدوجة   الثانية صحيحة  لالقتصادأسواق  العاملي  ومنه الفرضية 
ة توازن سوق النفط حيث يدها أثر يف إعاد اإلنتاج ومتد   اتفاقياتأوبك وتدخلها يف    الجتماعاتكان      -

من   صحيحة.  االلتزامحتولت  الثالثة  الفرضية  ومنه  السوق  توازن  على  احلفاظ  إىل                                                                                                                                                                                                                                                                                  بحلصص 
                                                                                                                                                                 التوصيات:ضمن    ومن

 اهلادفة اتاحلالية إىل فرصة لرتمجة توصيات السياس covid-19 حتويل جائحةالريعية  جيب على الدول -
                                                   يف ديناميكيات التنمية.    وصوف امل   التحول اإلنتاجيإىل  

للدول يع  التنو -   حمليا،   االقتصادي  اخلام  املواد  لتحويل  اإلنتاجية  القدرة  تعزيز  خالل  من  وذلك  الريعية 
  سيؤدي ذلك أيضا إىل حتسني املوارد احمللية.
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