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 النفط الروس ي في مواجهة سقوف األسعار: األسباب والتداعيات ومحددات املستقبلورقة بحثية: 

 للبحوث واالستشارات تريندز ـ مركز موزة املرزوقي عفيفي،د. محمد يوسف اعداد 

 مقدمة:

حدوثه سوى في أوقات األزمات يندر سوق النفط العاملية  حصل تدخل دولي في، 2022في الخامس من ديسمبر الجاري 

دوالًرا  60سيكون على كافة املشترين في هذه السوق شراء النفط الروس ي بسعر مسقوف بحاجز حيث العاملية الكبرى. 

للبرميل للنفط الروس ي. ويأتي ذلك التدخل ضمن سلسلة طويلة من العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بقيادة الواليات 

 مسبًقا كالذي يحدث حالًيا لتحديد أسعار النفط و/أو  تحدة األمريكية على روسيا نتيجة لحربها على أوكرانيا.امل
ً

على أن تدخًل

وضع سقوف سعرية للخام الذي ينتجه أحد البائعين، يعني أن آلية التنافس الحر بين قوى العرض والطلب قد غابت عن 

 التي يمتلكها املشترون في هذه السوق في مواجهة البائعين.هذه السوق، ناهيك عن كونه يعكس القوة 

وعلى أية حال، تحاول هذه الورقة استعراض األبعاد الكاملة لهذا املوضوع، منطلقة من تحديد املكانة الروسية في سوق 

على أوكرانيا في  النفط الدولية، ثم تحدد بعدها موضع النفط في هيكل العقوبات الغربية على االقتصاد الروس ي منذ حربه

. يلي ذلك تحليل الظاهرة التي تسميها الدراسة معضلة النفط الروس ي وأثرها ليس فقط على 2022فبراير من العام الحالي 

. وبعد ذلك يتفرع التحليل إلى فهم 2023سوق النفط العاملية، بل على مجريات األداء االقتصادي العاملي خًلل العام القادم 

األسعار كوسيلة للتغلب الغربي على معضلة النفط الروس ي، مع النظر في فرص ومحددات واحتماالت  أبعاد سياسة سقوف

نجاحها املستقبلية. ثم تختتم الورقة بناءها التحليلي بالنظر في التأثير الطويل األجل التباع هذه السياسة على محددات 

 حالية للحرب الروسية األوكرانية.القوة والتأثير في سوق النفط العاملية بعيًدا عن األزمة ال

 االقتصاد الروس ي وسوق النفط الدولية:. 1

يمتلك االقتصاد الروس ي مكانة رائدة في سوق النفط الدولية، سواء فيما يملكه من احتياطيات نفطية، أو في قدراته 

ولإللقاء نظرة فاحصة على مكانة اإلنتاجية، أو في تأثيره في سوق النفط الدولية، لدوره الفاعل في جانب العرض في السوق. 

روسيا النفطية، تعرض النقاط الفرعية التالية تطور االحتياطيات الروسية من النفط، ثم تحدد قدراته اإلنتاجية والعوائد 

 التي يجنيها من أنشطته التصديرية، مع إلقاء الضوء على مكانته في الترتيبات التنظيمية في سوق النفط العاملية.

 االحتياطيات الروسية من النفط:تطور  2-1

 من املكانة التي يتمتع بها االقتصاد في سوق النفط العاملية. 
ً

من املعلوم أن حجم االحتياطيات النفطية يوضح جانًبا أصيًل

وفيما يخص االقتصاد الروس ي، فإن بيانات سوق الطاقة الدولية توضح أن حصة روسيا من االحتياطيات املؤكدة عامليا تبلغ 

%. وستظهر ضخامة هذه الحصة إذا ما قورنت بحصص الدول صاحبة االحتياطيات األضخم عاملًيا. إذ توضح 6.2حو ن
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( أن االقتصاد الروس ي يقع في املنزلة السادسة عاملًيا من حيث حجم االحتياطيات الدولية؛ 1الخريطة التالية في الشكل رقم )

 لكل من فنزويًل واململكة العربية السعودية وكندا ثم إيران والعراق.ذلك أنه يأتي تالًيا في االحتياطيات املؤكدة 

 *2020(: خريطة عاملية ألهم الدول صاحبة االحتياطيات النفطية في العام 1شكل رقم )

 

 .BP: https://2u.pw/ZqOpu * املصدر: تقرير شركة البترول البريطانية

( التطورات العامة والرئيسية في حجم االحتياطيات املؤكدة للنفط الروس ي في العقدين األولين 2كما يوضح الشكل التالي رقم )

 .2020-2000من القرن الحالي في الفترة 

 *2020-2000(: تطور االحتياطيات النفطية املؤكدة لروسيا بين عامي 2شكل رقم )

https://2u.pw/ZqOpu
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 .BP، https://2u.pw/ZqOpu ل البريطانية* املصدر: تقرير شركة البترو

ونظًرا العتماد االقتصاد الروس ي املتنامي على النفط، سواء لًلستهًلك املحلي أو للتصدير، فلقد تآكلت االحتياطيات املؤكدة 

ملحوظة. فبينما دخلت روسيا القرن الحادي والعشرين وهي تمتلك الروسية من النفط خًلل العشرين عاًما املنقضية بوتيرة 

 105.8ووصلت لنحو  2010مليار برميل من النفط الخام، إذ تراجعت هذه االحتياطيات ألدنى مستوياتها في العام  112نحو 

 107.8ووصلت لنحو  2010مقارنة بالعام  2020مليار برميل فقط. ورغم أن هذه االحتياطيات قد زادت مرة أخرى في العام 

 .2000% إذا ما قورنت بالعام 4مليار برميل، لكنها مازالت تقل بنحو 

 النفط الروس ي من اإلنتاج إلى التصدير: 2-2

يوضح إلى أي مدى يشكل هذا النشاط التعديني  2021-2000إن نظرة فاحصة لتطور اإلنتاج الروس ي من النفط خًلل العام 

مليون برميل يومًيا، ثم  6.6نحو  2000قتصاد الروس ي. فلقد بلغ حجم اإلنتاج اليومي في العام واالستخراجي أهمية بالغة لًل

مليون برميل، لكنها  11.7عندما بلغت نحو  2019تطورت القدرات اإلنتاجية الروسية حتى وصلت ألعلى قيمة لها في العام 

 ( هذه الحقائق عن اإلنتاج النفطي الروس ي.3الي رقم ). ويوضح الشكل الت2021مليون برميل في العام  10.9عادت ملستوى 

 *2021-2000(: تطور حجم اإلنتاج اليومي من النفط الروس ي خالل الفترة 3شكل رقم )

https://2u.pw/ZqOpu
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 .BP، https://2u.pw/ZqOpu * املصدر: تقرير شركة البترول البريطانية

النفط لًلقتصاد الروس ي مكانة بالغة األهمية، سواء في توليد الناتج املحلي اإلجمالي أو في توليد النقد األجنبي وبينما يشكل 

كما سيبين في موضع تاٍل، فإن ريع النفط الذي يتحصل عليه االقتصاد الروس ي، واملتمثل في الفرق بين تكاليف اإلنتاج 

شكل حالًيا نحو عشر الناتج املحلي اإلجمالي في االقتصاد الروس ي. ووفق النفطي وبين األسعار اإلقليمية للنفط، بات ي

مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي، فقد بدأ الريع النفطي يشكل مكانة أساسية منذ نحو ربع قرن من الزمان، وتحديًدا 

% من الناتج املحلي 9.6نحو  2020و 1999. وكان متوسط الريع النفطي خًلل الفترة املمتدة بين عامي 1999منذ العام 

 اإلجمالي الروس ي.

وملا كان اإلنتاج الروس ي من النفط ال يتم استهًلكه محلًيا باألساس، فبطبيعة الحال ينعكس هذا على زيادة قدرة االقتصاد 

في العقدين الروس ي على تصدير الطاقة اإلنتاجية الفائضة. ويؤكد هذه الحقيقة ما شهدته الصادرات الروسية من النفط 

 (:4املنصرمين من تطورات على النحو الذي يرويه الشكل التالي رقم )

 *2021-2000(: تطور حجم الصادرات الروسية اليومية من النفط خالل الفترة 4شكل رقم )

https://2u.pw/ZqOpu
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 BP، https://2u.pw/ZqOpu * املصدر: تقرير شركة البترول البريطانية

 – 2021مليون برميل يومًيا لتصل في العام  4.2فلقد تزايدت القدرات الروسية على تصدير النفط لألسواق الدولية من نحو 

هو العام  2017مليون برميل يومًيا. وكان العام  8.2لنحو  –أي العام السابق لعام العقوبات الدولية على االقتصاد الروس ي 

 [.1مًليين برميل يومًيا] 9رًيا للنفط الروس ي عندما المست الصادرات الروسية حاجز األعلى تصدي

وعلى صعيد اإليرادات الروسية من صادرات النفط، يوضح الجدول التالي أهم العوائد الروسية من تصدير النفط خًلل 

 :2021-2017الفترة 

 *شتقات النفطية )باملليار دوالر((: عوائد الصادرات الروسية من النفط الخام وامل1جدول رقم )

 

 https://www.trademap.org/Index.aspx املصدر: موقع خريطة التجارة العاملية، *

https://2u.pw/ZqOpu
https://www.trademap.org/Index.aspx
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رات النفطية الخام ومشتقاتها ( أن املتحصًلت التي جناها االقتصاد الروس ي من الصاد1وتشير بيانات الجدول السابق رقم )

هو العام األعلى  2019. وكان العام 2021مليار في العام  180.8لتصل لنحو  2017مليار دوالر في العام  151.8زادت من نحو 

 مليار دوالر. 188.3في الحصيلة النفطية الروسية بقيمة تناهز 

، تشير البيانات النفطية الكمية أن االقتصاد الروس ي
ً

يتمتع بمكانة عاملية رائدة سواء في االحتياطيات أو في اإلنتاج أو  وإجماال

التصدير. لكن ماذا عن املكانة النوعية لًلقتصاد الروس ي في سوق النفط العاملية؟ وبمنطق آخر، هل انعكست القدرات 

التالية اإلجابة عن هذا  النفطية الروسية في ارتقاء مكانته في التنظيمات الدولية لسوق النفط؟ تحاول النقطة الفرعية

 التساؤل.

ع أوبك بلس: 2-3  االقتصاد الروس ي وتجمُّ

منذ أن بدأت سوق النفط تأخذ الطابع التنظيمي العاملي وتظهر األطر القانونية املنظمة للبائعين، وتحديًدا منذ ظهور منظمة 

ى صعيدي العرض والطلب في التأثير على ، شهدت هذه السوق محاوالت جادة عل1960الدول املصدرة للنفط أوبك في العام 

سوق النفط العاملية لصالح املنتجين تارة ولصالح املستهلكين تارة أخرى. لكن هذه السوق شهدت عدة محطات رئيسية في 

[. وكانت أحدث هذه املحطات عندما اتسعت مظلة الدول املصدرة للنفط أوبك لتدخل ضمن ترتيباتها 2تاريخ تطورها العاملي]

يات الدول املنتجة للنفط من خارج جماعة أوبك. وكانت روسيا هي أبرز األطراف املنضوية تحت لواء كبار منتجي النفط كبر 

 [.3وليتمتع بدور حاكم في سوق النفط العاملية] 2016حيز التنفيذ في العام ” أوبك بلس“عاملًيا؛ ليدخل بذلك اتفاق 

عاملية وهو يمارس أدواًرا فاعلة في سوق النفط العاملية بهدف التأثير على ومنذ أن ظهر اتفاق أوبك بلس في سوق النفط ال

حجم اإلنتاج ليضمن تحقق التوازن املستدام في السوق وبالدرجة التي تحمي مصالح املنتجين وتمنع نزول سعر النفط 

خذ باإلجماع في ملستويات تقلل القيمة املضافة املولدة في الدول النفطية الرئيسية. وكانت أبرز قرارات  تجمع أوبك بلس ما اتُّ

من تخفيض اإلنتاج النفطي لضبط األسعار النفطية في ظل اقتصاد عاملي يعاني من تباطؤ النمو  2022أكتوبر من العام 

 [.4وتتزايد فيه مؤشرات الركود املستقبلي]

يرتبط فحسب بقدراته اإلنتاجية السنوية،  ومهما يكن من أمر، فإن الدور الروس ي في رسم سياسات اإلنتاج النفطي العاملي ال

بل يعتمد بصفة أساسية على مرونة اإلنتاج النفطي. ويمكن الوقوف على درجة مرونة االقتصاد الروس ي في سوق النفط 

العاملية من خًلل عدة مؤشرات. ومن أهم هذه املؤشرات حجم االستهًلك املحلي والتطور الحاصل فيه. وقد بلغ االستهًلك 

% مقارنة بالعام 6.1مليون برميل يومًيا. وقد زاد هذا املعدل بنحو  3.4نحو  2021لي الروس ي من النفط في العام املح

[. ويعني ذلك أن تنامي الطلب املحلي على النفط يقلل تدريجًيا من مرونة االقتصاد الروس ي في التوسع التصديري، 5]2020

مًليين برميل يومًيا وفق بيانات الشكل  8من النفط عند مستوى متوسطه وخصوًصا في ظل استقرار معدل اإلنتاج الروس ي 

 (.4السابق رقم )
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 لًلختًلف أن لًلقتصاد الروس ي مكانة دولية مؤثرة في سوق 
ً

، فإن كافة املؤشرات السابقة توضح بما ال يدع مجاال
ً

وإجماال

ر التأثير في التنظيمات الدولية ملنتجي النفط عبر تجمع أوبك النفط العاملية، إما عبر تأثيره على املعروض النفطي العاملي أو عب

 بلس.

الحرب الروسية على أوكرانيا على سوق النفط العاملية بفعل تنامي وتنوع  –ومازالت  –والسؤال املطروح اآلن هو: كيف أثرت 

 العقوبات الغربية على االقتصاد الروس ي؟

 لغربية على االقتصاد الروس ي:األوكرانية وتنامي العقوبات ا-الحرب الروسية .1

، اتخذت الدول الغربية بقيادة الواليات املتحدة 2022عندما خاضت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير من العام الحالي 

األمريكية حزمة من العقوبات االقتصادية لكي تكبح قدرات االقتصاد الروس ي لًلستمرار في الحرب. وقد تراوحت هذه 

التأثير على التجارة الخارجية الروسية )بتقييد قدراتها التصديرية واالستيرادية وتحجيم وصولها لسًلسل  العقوبات بين

اإلمداد العاملية في السلع والخدمات( وبين تقييد تدفقات رؤوس األموال من وإلى االقتصاد الروس ي. والنقاط التالية توضح 

 لى عقوبات التجارة النفطية الروسية:أهم العقوبات على االقتصاد الروس ي مع التركيز ع

 العقوبات املؤثرة في سالسل اإلمداد الروسية: 3-1

نظًرا ألهمية قطاع التجارة الخارجية بالنسبة لًلقتصاد الروس ي، فإن العقوبات الغربية استهدفت التأثير السلبي على 

 [:6تمثلت أهم هذه العقوبات فيما يلي] مشاركته في سًلسل اإلمداد والقيمة العاملية، تصديًرا واستيراًدا، وقد

 [ من قبل اململكة املتحدة واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة، وبما 7السلع ذات االستخدام املزدوج] حظر تصدير

 يضعف من القدرات الصناعية املدنية والعسكرية الروسية.

  التجارة الدولية البرية والبحرية والجوية، ممارسة الضغوط على أنشطة النقل واللوجستيات الروسية في خطوط

املجال الجوي للواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة،  مع حظر على جميع الرحًلت الجوية الروسية من

 واالتحاد األوروبي، وكندا.

 ة إلى روسيا.حظر استيراد الذهب الروس ي في أسواق الدول الغربية املستوردة له، مع حظر تصدير السلع الكمالي 

 على بعض الوارداتالروسية.35املتحدة ضريبة بنسبة  كما فرضت اململكة ٪ 

 العقوبات والتدابير املالية ضد االقتصاد الروس ي: 3-2

ا إضافية على االقتصاد الروس ي من قناة تحركات رؤوس األموال. وكانت هذه العقوبات 
ً
مارست الدول الغربية ضغوط

 نفاذ االقتصاد الروس ي ألسواق املال الدولية. وتمثلت أبرز هذه العقوبات في:تستهدف باألساس تقييد 
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  ت قدرته على جذب االستثمارات األجنبية منعت الدول الغربية االقتصاد الروس ي من النفاذ للتمويل الدولي وحدَّ

أو تخارج بالفعل من املباشرة، بل إن عدًدا كبيًرا من الشركات الدولية النشاط قد أعرض عن االقتصاد الروس ي 

 بيئة األعمال الروسية.

 .منعت الواليات املتحدة روسيا من استخدام أرصدتها املالية لدى البنوك األمريكية في تسوية مديونياتها الخارجية 

  ام من نظ تم إزالة البنوك الروسية الكبرىSwift وبما يعني تقييد كامل للصفقات املالية للرسائل املالية الدولية ،

من  الروسية عبر النظام البنكي الدولي. وفي ذات الوقت، استبعدت اململكة املتحدة البنوك الروسية الرئيسية

، وجمدت أصول جميع البنوك الروسية، ومنعت الشركات الروسية من اقتراض األموال، يطانيالنظام املالي البر 

 [8ووضعت قيوًدا على الودائع التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.]

 العقوبات على قطاع النفط الروس ي: 3-3

ل معضلة النفط الروس ي على ما سيأتي بيانه أما فيما يتعلق بالعقوبات الغربية على قطاع النفط الروس ي، والتي ستشك

 [:9الحًقا، فقد تمثلت في اتخاذ عدد من التدابير للتأثير في مكانة االقتصاد الروس ي في سوق النفط العاملية من خًلل]

  2022يحظر االتحاد األوروبي استيراد النفط الروس ي عن طريق البحر اعتباًرا من ديسمبر. 

 2023ميع واردات املنتجات النفطية املكررة من روسيا في فبراير سيحظر االتحاد األوروبي ج. 

 جميع واردات النفط والغاز الروسية. تحظر الواليات املتحدة 

  كما أنها حالًيا لم تعد 2022ستقوم اململكة املتحدة بالتخلص التدريجي من النفط الروس ي بحلول نهاية عام .

 تستورد الغاز الروس ي.

  الفتتاح خط أنابيب الغاز من روسيا.جمدت أملانياخططها 

 محددات وفرص صمود االقتصاد الروس ي في مواجهة العقوبات: 3-4

رغم تنوع وشمول العقوبات السابقة لكافة األنشطة االقتصادية الروسية، فإن قدرة االقتصاد الروس ي على الصمود في 

 مواجهة هذه العقوبات يمكن ردها لعدة أسباب، منها:

  من 40الصادرات النفطية الروسية في ظل ارتفاع أسعار النفط حالًيا. فبينما يشكل النفط نحو تنامي حصيلة %

جملة الصادرات الروسية، فإن االرتفاع الحاصل في سعر النفط ينعكس على الحصيلة الروسية من صادراتها 

 تاٍل من هذه الورقة.النفطية. وهو ما يخلق معضلة النفط الروس ي على النحو الذي سيأتي بيانه في موضع 

https://www.bbc.co.uk/news/business-60521822
https://www.bbc.co.uk/news/uk-60515626
https://www.bbc.co.uk/news/uk-60515626
https://www.bbc.co.uk/news/uk-60515626
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  مليار دوالر احتياطات دولية لدى البنك  600، تمتلك روسيا حالًيا نحو 2021وفق بيانات البنك الدولي عن العام

شهر من واردات روسيا من  18.7املركزي الروس ي بما فيها من أرصدة ذهبية. ونظًرا ألن هذه االحتياطيات تمثل نحو 

 أثر صدمات التجارة الخارجية الروسية بفعل العقوبات الدولية الراهنة. العالم، فإنها قادرة على تقليل

  نفاذ االقتصاد الروس ي في التجارة مع الشركاء اآلسيويين وعلى رأسهم االقتصادان الصيني والهندي، إذ تمثل هاتان

وسد األبواب الغربية الِوجهتان التجاريتان البديل األكثر مًلءمة لًلقتصاد الروس ي في ظل اتساع رقعة العقوبات 

 للتجارة أمامه.

لكن الصمود االقتصادي لروسيا بات مهدًدا في حال امتداد أجل العقوبات واستمرارها لفترات زمنية تتجاوز العام. إذ تشير 

على أساس سنوي.  2022% في مايو 17.1[ أن معدل التضخم في األسواق الروسية قد وصل لنحو 10بعض البيانات الدولية]

. وفي داللة 2022% خًلل عام األزمة 9-8تشير التوقعات الدولية أيًضا إلى تراجع تجارة التجزئة املحلية بمعدل يتراوح بين كما 

%. ومع 83.5بنحو  2022إضافية على تراجع قدرات اإلنتاج الروس ي، فإن بيانات مبيعات السيارات قد تدهورت في شهر مايو 

% 7.8بمعدل انكماش  2022الدولية إلى تراجع النمو االقتصادي الروس ي خًلل العام  تضافر هذه املؤشرات، تشير التوقعات

 % خًلل نفس العام.30سنوًيا، في مقابل توقعات أكثر تشاؤًما تشير إلى تدهور الناتج الروس ي بمعدل كارثي يصل لنحو 

سبًبا رئيسًيا في لجوء  –والتزال  –وعموًما، فإن قدرة االقتصاد الروس ي على الصمود في مواجهة العقوبات الغربية كانت 

إلى تطوير أنواع مختلفة من العقوبات لتحقيق الهدف األساس ي لفرضها، واملتمثل في رفع فاتورة  G7الدول الغربية بقيادة 

 الحرب الروسية على أوكرانيا، وللدرجة التي تدفع االقتصاد الروس ي إلى التراجع، سلًما أو حرًبا.

 أسواق الطاقة ومعضلة النفط الروس ي: .2

، كان االقتصاد العاملي يكافح ليتعافى من تبعات 2022فبراير من العام الحالي عندما قررت الحكومة الروسية غزو أوكرانيا في 

وتداعيات جائحة كورونا العاملية؛ تلك الجائحة التي تركت آثاًرا سلبية على سًلسل اإلمداد العاملية، وساهمت في تحفيز قوى 

تأتي من سحب الطلب، أو التضخم الراجع لتدهور التضخم في األسواق العاملية، سواء التضخم املتولد من دفع النفقة أو امل

معدالت اإلنتاج بفعل اإلغًلق العام أو تأثر قوى اإلنتاج. ولقد سكبت الحرب الروسية مزيًدا من الزيت على نار التضخم 

 املستشري في جسد االقتصاد العاملي؛ وكان ذلك راجًعا لدورها في التأثير البليغ على سوق النفط العاملية.

، 2022قاط التالية توضح التطور في أسعار النفط العاملية إّبان وبعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا خًلل العام والن

يلي ذلك عرض التطورات في معدل التضخم في أسواق مختارة )الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واليابان والصين 

ستشير نقطة الحقة إلى مصطلح معضلة النفط الروس ي، التي باتت تعانيها سوق الطاقة والهند(. وبمقارنة هذين املتغيرين، 

 العاملية حالًيا.
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 تطور أسعار النفط في عام األزمة: 4-1

، سنجد أن بيانات منظمة أوبك تشير إلى حدوث تقلبات شديدة 2022عند االطًلع على أحوال سوق النفط خًلل عام األزمة 

األولى  11( اتجاهات سعر النفط لسلة أوبك خًلل الشهور الـ 5ذلك العام. ويوضح الشكل التالي رقم )في أسعار النفط خًلل 

 .2022من العام الحالي 

 *2022(: تطور سعر سلة أوبك النفطية خالل العام 5شكل رقم )

 

 https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm * املصدر: موقع منظمة أوبك،

اتجاًها تصاعدًيا ألسعار النفط من أدنى مستوى وصلت له بفعل اإلغًلق العاملي  2022ونستطيع أن نرصد منذ مطلع العام 

دوالًرا للبرميل،  75النفط لسلة أوبك عند  من اتجاه صاعد لسعر 2022. ورغم ابتداء العام الحالي 2020الذي حدث في العام 

فإن التسارع في نفس االتجاه قد حدث مع إعًلن روسيا حربها على أوكرانيا في أواخر فبراير من نفس العام. ولقد دفعت هذه 

أن التدخًلت  دوالًرا للبرميل في الفترة من مارس إلى يونيو من العام الحالي. بيد 120الحرب أسعار النفط لًلقتراب من حاجز 

[، وتارة أخرى 11العمدية في سوق النفط، بوعود كبريات الدول املنتجة للنفط ضمن تجمع أوبك لزيادة انتاجها النفطي تارة]

[ مع االجتماع التاريخي لتجمع أوبك بلس في أكتوبر من العام الراهن 12باتخاذ قرار بتقييد اإلنتاج النفطي بمعدالت قياسية]

صفر “إلى حدوث تقلبات سعرية في االتجاه الهابط. وكان إلصرار االقتصاد الصيني على تطبيق سياسة ، أفضت كلها 2022

 .2022أثر إضافي على استمرار االتجاه الهابط ألسعار النفط خًلل الشهور األخيرة من العام الحالي ” كوفيد

ط العاملية لتصل بسعر النفط في مطلع وعموًما، فقد تفاعلت كافة العناصر على جانبي العرض والطلب في سوق النف

دوالًرا للبرميل لسلة أوبك. وإزاء هذا التقلب في سوق النفط، فقد استمرت قوى التضخم  85ديسمبر الحالي ملا دون خط 

ناهيك طبًعا عن أسعار الغاز  –النقدي في االشتعال في كافة أسواق العالم. وكان ذلك إما استجابة ألسعار النفط املرتفعة 

https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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ولعوامل اقتصادية وجيواستراتيجية إضافية حدثت في األسواق العاملية وفي سًلسل اإلمداد وخطوط التجارة  –الطبيعي 

 العاملية.

 تطور معدالت التضخم في األسواق الغربية في عام األزمة: 4-2

العاملية من تأثير على معدالت  ( يوضح إلى أي مدى تسببت التقلبات الحاصلة في سوق النفط6إن استقراء الشكل التالي رقم )

التضخم، سواء في االقتصاد األمريكي أو اقتصاد أوروبا واليابان والصين والهند، تلك االقتصادات التي تعتبر أكبر املشترين في 

 سوق النفط العاملية.

 *2022(: تطور معدالت التضخم في اقتصادات عاملية رئيسية خالل العام 6شكل رقم )

 

 .rate-list/inflation-https://ar.tradingeconomics.com/country * املصدر:

التي وبينما يعاني االقتصاد العاملي، مستبًقا، من جراء تنامي الضغوط التضخمية مع اإلسراع في الخروج من دائرة اإلغًلق 

تسببت فيها جائحة كورونا العاملية، فإن ارتفاع أسعار النفط العاملية أضافت لقوى التضخم رافًدا مهًما؛ ذلك أن التضخم 

الذي يحدث حالًيا في فترة األزمة الروسية األوكرانية يفسر من جانبين؛ األول هو بفعل غياب االستقرار عن سوق الطاقة 

لنفط وغياب الرؤية املستقبلية املستقرة. وثانيها بفعل التقطع في سًلسل اإلمداد الزراعي العاملية وخصوًصا تقلب أسعار ا

والغذائي العاملية، مع تقطع إضافي في سًلسل التكنولوجيا بفعل التنافس املحتدم بين قطبي الصناعة في العالم، الواليات 

 املتحدة األمريكية والصين.

https://ar.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate
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(. فمنذ مارس 6( و)5التضخم العاملي من مقارنة مضمون الشكلين السابقين رقمي ) وليس أدل على تأثير أسعار النفط على

والتسارع في معدل التضخم هو السمة األساسية التي  –وهو الشهر التالي لنشوب الحرب الروسية على أوكرانيا  – 2022

ية هنا أن العًلقة مازالت طردية بين شهدته أسواق السلع والخدمات في االقتصادات الرئيسية في العالم. والنتيجة املنطق

 ارتفاع املستويات العامة لألسعار في الدول املستوردة الرئيسية وبين أسعار النفط في السوق العاملية.

 نشوء وتفاقم معضلة النفط الروس ي: 4-3

إن التحليل السابق قد إذا كان االقتصاد العاملي يمر هذه األيام بمرحلة عاصفة من منظور التضخم واالستقرار النقدي، ف

أكد على أن تقلب أسعار النفط في سوق الطاقة العاملية قد تسبب في زيادة هذه العواصف االقتصادية وأبعد االقتصاد 

 العاملي عن منطقة التوازن واالستقرار. ولكن ماذا عما تسميه الدراسة معضلة النفط الروس ي؟

شديد األهمية والتأثير في جانب العرض بسوق الطاقة العاملية، أي إنه يملك من  رأينا سابًقا أن االقتصاد الروس ي يعتبر العًبا

األدوات والوسائل ما يمكنه من التأثير في جانب العرض الذي ينعكس مباشرة على أسعار النفط. ثم رأينا بعد ذلك رغبة 

اذه لألسواق الدولية، تجارة واستثماًرا. على تقييد قدرات االقتصاد الروس ي ونف G7وتصميم االقتصاد الغربي بقيادة جماعة 

وهنا تحديًدا تنشأ املعضلة؛ إذ كيف يمكن تقييد نفاذ االقتصاد الروس ي لألسواق العاملية من دون التأثير على مقتضيات 

 االستقرار في سوق النفط العاملية؟

خدمات من االقتصاد الروس ي، بما فيها فعندما تقرر دولة ما، أو حتى مجموعة من الدول، االمتناع عن استيراد السلع وال

% من الصادرات الروسية كما سبقت اإلشارة، فإن ذلك يعني مزيًدا من تراجع العرض 40النفط الروس ي الذي يشكل نحو 

الفعال في سوق النفط العاملية، أي مزيًدا من ارتفاع األسعار في هذه السوق الشديدة التقلب حالًيا. ومع ارتفاع أسعار 

 ستكون النتيجة التضخمية شديدة الوضوح في األسواق املستوردة للنفط. النفط،

في التغلب على عقبة تجارة الغذاء واألسمدة القادمة من روسيا وأوكرانيا عبر  –وإن مؤقًتا  –وبينما نجح االقتصاد العاملي 

السهولة. فالتجارة النفطية تختلف البحر األسود بتوقيع اتفاق الحبوب، فإن النجاح في سوق النفط ليس بهذا القدر من 

ا جوهرًيا عن أي نوع آخر من التجارة بين دول العالم. فالنفط إما ينقل بحًرا عبر ناقًلت نفطية عمًلقة، أو ينقل عبر 
ً
اختًلف

ولذلك،  األنابيب بين الدول املتجاورة، أو حتى ينقل بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة عند تكرير هذا النفط ملشتقاته الرئيسية.

مليون برميل  100مًليين برميل يومًيا من حصة عاملية تبلغ نحو  8فإن قراًرا بتقييد تجارة النفط الروس ي )والذي ينتج نحو 

عد، بًرا وبحًرا، وبتكاليف سياسية حرجة، لضمان  يومًيا( يعني أن تعمل الدول التي عاقبت االقتصاد الروس ي على كافة الصُّ

ن الوصول لهذا الهدف يعني اإلضرار املباشر بمصلحة من يسعى لتحقيقه من الدول التي تعاقب الوصول لهذا الهدف؛ لك

 االقتصاد الروس ي حالًيا، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا. وتلك بوضوح هي معضلة النفط الروس ي.
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ة إلى سوق النفط العاملية وبالنسبة للدول الغربية وخًلصة القول أن التقييد الفعال والكامل للصادرات الروسية يعني بالنسب

ارتفاًعا غير مرغوب فيه في الوقت الحالي في أسعار النفط، ويعني أيًضا مزيًدا من التضخم الذي ما انفكت السياسات 

 النقدية املحلية في أمريكا وأوروبا تجاهد للنزول به ملستويات ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.

 األسعار ومحاوالت التغلب على معضلة السوق:سقوف  .3

إذا غضضنا الطرف حالًيا عن موقف االقتصادين الصيني والهندي من التجارة النفطية مع روسيا، فإن التغلب على معضلة 

ا رئيسًيا لصانع السياسة االقتصادية في الواليات املتحدة األمريكية ومن ورائها االقتصادان
ً
األوروبي  النفط الروس ي باتت هدف

والياباني. وكانت الفكرة األساسية للتغلب على معضلة النفط الروس ي أن يتم الجمع بين الحسنيين: اتاحة املجال وفتح قنوات 

 التجارة أمام صادرات روسيا من النفط، وتقييد قدرات االقتصاد الروس ي لزجره عن االستمرار في الحرب على أوكرانيا.

ة بقيادة الواليات املتحدة فكرة مبتكرة تتمثل في وضع سقف على أسعار النفط الروس ي بحدود وكان أن طورت الدول الغربي

 دوالًرا للبرميل. ونظرًيا، فإن هذه السقوف السعرية تمارس اآلثار التالية: 60

  تضمن أسعار السقوف املوضوعة أن تغطي تكاليف اإلنتاج النفطي بهامش األرباح العادية، وبما يعني استمرار

 صمود قطاع النفط الروس ي ودوران عجًلت اإلنتاج النفطي.

  تضمن فتح األسواق الدولية أمام النفط الروس ي بتدابير وإجراءات تحافظ على هذه السقوف السعرية، وبما يعني

 تجنب انخفاض العرض النفطي من األسواق العاملية، وبما يحافظ على التوازن الحاصل حالًيا في هذه السوق.

 شركاء التجاريين األساسيين من خارج الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا على التعامل الشفاف في التجارة تحفز ال

مع روسيا بعيًدا عن األسواق النفطية املوازية، وبما يحقق مصالح شركات الشحن والنقل والتأمين التي تمتلكها 

 االقتصادات املعاقبة لًلقتصاد الروس ي.

ملي، فقد قرر االتحاد األوروبي في مطلع ديسمبر الجاري حظر استيراد النفط الخام املنقول بحًرا من وبالنظر للواقع الع

روسيا، مع وجود بعض االستثناءات األوروبية لذلك الحظر، سيتم تناولها في موضع تال. ومن املقرر أن تسير في نفس 

دوالًرا للبرميل أو أقل.  60النفط الروس ي عند مستوى  الخطوات باقي الدول الصناعية السبع الكبرى لتحديد سقوف أسعار

دوالًرا أو أقل، فإن الدول املشاركة في سقف السعر، والتي تتضمن مجموعة الدول  60وفي حال تداول النفط الخام بسعر 

 [.13السبع واالتحاد األوروبي وأستراليا، ستتيح الحصول على الخدمات األساسية، بما فيها التأمين]

 محددات نجاح سياسة سقوف األسعار:فرص و  .4
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إن التساؤل الذي يطرح نفسه في سياق البحث عن فاعلية سياسة سقوف األسعار في التغلب على معضلة النفط الروس ي 

هو: ما هي ضمانات نجاح مثل هذه السياسة في الواقع العملي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال، تعرض النقاط التالية آللية 

السياسة واالستثناءات املقررة منها وآلية املراجعة الدورية لفاعليتها ثم تختتم بمحددات نجاحها في ظل  وضوابط تطبيق هذه

 [:14املقاومة املتوقعة من االقتصاد الروس ي]

  إن آلية مراقبة وتطبيق هذه السياسة تتمثل في حساب السعر املتداول كحد أقص ى عند تحميل النفط الخام في

بدون تكلفة النقل والرسوم القانونية. وستتم املراقبة منذ استًلم الشحنة على السفينة ميناء الشحن الروس ي 

 وحتى نقلها لسوق بلد جديد.

  ومن بين ضوابط سياسة سقوف األسعار، وفي حال تكرير النفط في االقتصاد الروس ي، فإنه لن يخضع للحد

نه سيكون خاضًعا لسقف السعر. لكن، وكما األقص ى السعري، لكن في حال تم مزجه مع نوع آخر من الخام، فإ

أسلفت الدراسة في موضع سابق، فإن قدرات التكرير في االقتصاد الروس ي مسقوفة بحدود قصوى وصلت في 

 مليون برميل يومًيا. 6.8أحسن األحوال لنحو 

 أمين والنقل املقدم ولضمان االلتزام الدولي من شركاء التجارة مع النفط الروس ي، فإن التمتع بخدمات الشحن والت

من الشركات األوروبية في املرحلة الحالية سيكون مقصوًرا فقط على امللتزمين ببنود االتفاقية. ونظًرا المتًلك دول 

االتحاد األوروبي أساطيل ضخمة لنقل النفط، ونظًرا لوقوع املجموعة الدولية لنوادي تأمين الحماية والتعويض 

(IGفي لندن، فلن ُيسمح بتقد ) يم خدمات النقل أو خدمات إعادة التأمين ضد مشكًلت تسرب النفط في النقل

 البحري إال في حال تم شحن النفط الخام تحت سقف السعر املقرر من االتحاد األوروبي.

  وعلى صعيد االستثناءات، فإن النفط املنقول عبر األنابيب غير خاضع لسياسة سقوف األسعار، والسيما خط

كما استثنى االتحاد األوروبي بلغاريا من بنود االتفاقية من النفط املنقول بحًرا. ونظرا لضخامة ”. دروجبا“أنابيب 

على استثناء للنفط القادم من خط  G7تأثير النفط على االقتصاد الياباني، فقد حصلت اليابان ضمن مجموعة 

أقاليم جغرافية بعيدة عن جغرافيا  املتجه ألسواقها بأسعار تنافسية مقارنة بالنفط القادم من” 2سخالين “

 اليابان.

 :وفيما يخص بدائل املقاومة الروسية، فإن االقتصاد الروس ي يعمل على عدة محاور 

  

o  محاولة تقويض االتفاق قانوًنا عبر حجب االعتراف الروس ي بالترتيبات األوروبية لًلتفاق، مع اإلعًلن عن

 م نفسه طوًعا باتفاق سقوف األسعار األوروبية.االمتناع عن تصدير النفط الروس ي ألي طرف يلز 
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o  الدخول في صفقات تجارية مباشرة مع شركاء روسيا في التجارة النفطية لتحديد األسعار باآللية وبالقيمة

التي تضمن مصالح طرفي التجارة دون غيرهما، حتى لو كان السعر املتفق عليه يقل عن السقف املحدد 

 من جانب االتحاد األوروبي.

o  إنغوستراك “وبالنسبة ملشكلة التأمين وإعادة التأمين ضمن بنود سياسة سقوف األسعار، فإن شركة

( الروسية يمكن أن تقوم مقام التأمين األوروبي في تقديم حلول Ingosstrakh Insurance” )إنشورانس

 [15وتغطيات لتأمين الحماية والتعويض تمثل خياًرا متاًحا لشركاء التجارة مع روسيا.]

  ولضمان فاعلية هذه السياسة، فإن االتحاد األوروبي قرر تطبيق آلية تسمح بإجراء تقييمات وعمليات مراجعة

 لضمان الفاعلية وااللتزام الكامل ببنودها. 2023بصورة منتظمة للحد األقص ى للسعر بداية من منتصف يناير 

النفط الدولية، والخبرات الطويلة لًلقتصاد الروس ي في وتجدر اإلشارة هنا إلى أن حداثة تطبيق هذه السياسة في سوق 

مقاومة العقوبات وسياسات الحظر الدولي، ستحدد مصير وفاعلية هذه السياسة في األجل املنظور، وتحديًدا خًلل العام 

ي. . ومع ذلك، فإن هناك عناصر عامة يمكن أن تحدد فرص نجاح سياسة سقوف األسعار على النفط الروس 2023القادم 

 ومن أبرز هذه املحددات ما يلي:



 

16 
 

 

  ع ببنود االتفاقية،  G7إن أول وأهم هذه املحددات هو مدى التزام شركاء التجارة من خارج الجماعة األوروبية وتجمُّ

والسيما الصين والهند باعتبارهما أكبر املتاجرين في سوق النفط الروس ي. ونظًرا ألن االلتزام بأي اتفاقية دولية 

مرهون بوجود عوائد اقتصادية مباشرة ومنافع سياسية يمكن أن تحققها الدول امللتزمة ببنودها، فإن املفاوضات 

 ومنافع اقتصادية ألطرافهما بمقدار أكبر مما التجارية املباشرة بين روسيا وال
ً

صين وروسيا والهند قد تقدم حلوال

تقدمه التجارة تحت مظلة سقوف األسعار األوروبية. ولذلك، فإنه بالقدر الذي سيتم به تطوير سياسة سقوف 

العالم القادم  األسعار لتحقيق منافع إضافية للصين والهند، يمكن ضمان فاعليتها في املستقبل املنظور خًلل

2023. 

  تعتبر قدرة قطاعي النقل والتأمين البحري الروس ي على تقديم البديل األكثر موثوقية ومًلءمة لشركاء التجارة

النفطية الروسية هي من املحددات البالغة األهمية في فاعلية سياسة سقوف األسعار. ذلك أن السًلح األساس ي 
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غير امللتزمين باالتفاقية هو عدم التمتع بمزايا النقل والتغطية التأمينية من  الذي ترفعه الجماعة األوروبية في وجه

الشركات األوروبية. وعند توافر بدائل روسية، سيكون هذا السًلح غير فعال، أو على األقل منخفض الفاعلية في 

 تجارة النفط البحرية.

 يبات الدولية في الخطوط املًلحية الدولية، وفي مع تنامي أنشطة النقل والشحن غير النظامية وغير الخاضعة للترت

ظل الحدود املتوقعة لدور الرقابة البحرية من الدول األوروبية وتأثرها باألبعاد الجيوستراتيجية غير االقتصادية، 

فإن بدائل الشحن والنقل للنفط الروس ي من الشركات غير النظامية قد تشكل تقييًدا إضافًيا لفاعلية سياسة 

 ألسعار على النفط الروس ي.سقوف ا

  ومع وجود استثناءات حالية من سياسة سقوف األسعار، وبما يعني وجود رفض غير معلن من أطراف مؤثرة ضمن

الدول الغربية، فإن اتساع قائمة االستثناءات لتجنب الشقاق في صفوف الدول الغربية قد يفرغ االتفاقية من 

ا مستقبلًيا لفاعليتها حال االستمرار في منح االستثناءات لألطراف األكثر مضمونها العقابي، وبما يشكل أيًضا محددً 

 تضرًرا منها.

  دوًرا شديد الوضوح في تحديد مستوى فاعلية السياسة  2023كما تلعب اتجاهات أسعار النفط خًلل العام القادم

ت تزيد من الضغوط التضخمية األوروبية لسقوف األسعار للنفط الروس ي. ففي حال ارتفاع أسعار النفط ملستويا

، ستتولد وتتسع املقاومة الداخلية بين الدول املقررة لهذه السياسة لضمان زيادة اإلمدادات النفطية 
ً

املرتفعة أصًل

في األسواق العاملية والسيما من النفط الروس ي. وبالتالي، فإن اتجاهات أسعار النفط في العام القادم ستلعب دوًرا 

 ة هذه السياسة.حاسًما في فاعلي

  وباإلضافة إلى املحددات املباشرة السابقة، فإن هنا العديد من املحددات االقتصادية غير املباشرة؛ ومن بين هذه

املحددات التطورات املتوقعة في معدالت التضخم في أسواق أوروبا والواليات املتحدة األمريكية. ففي حال استمرار 

ع فاعلية األدوات النقدية املستهدفة للتضخم، فإن العمل على النزول الضغوط التضخمية على حالها وتراج

بأسعار النفط في سوق النفط العاملية سيكون أولوية قصوى، وبما يعود مرة أخرى ليقلل من فاعلية سياسة 

 سقوف األسعار على النفط الروس ي. زد على ذلك أن أحوال االقتصاد الصيني وتقلبه بين النمو السريع والنمو

كلها ستمارس  –املتباطئ، واالتجاهات املتوقعة للنمو االقتصادي العاملي، وظروف واتجاهات اإلنتاج في تجمع أوبك 

تأثيرات غير مباشرة على فاعلية سياسة سقوف األسعار للنفط الروس ي من خًلل تأثيرها في الطلب على النفط في 

 املستقبل املنظور.
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  السيما تطورات الحرب في أوكرانيا والتفاهمات واالتفاقيات املتوقعة بين أطراف ثم إن املحددات غير االقتصادية، و

 إلى اتفاق سياس ي شامل بين 
ً

النزاع، ستؤثر أيًضا على مستقبل سياسة سقوف األسعار. ففي حال التوصل مثًل

 ه االتفاقية بالكلية.روسيا من جانب وبين أوكرانيا وداعميها من جانب آخر، يمكن أن يترتب على ذلك إلغاء بنود هذ

وأًيا ما يكون األمر، فإن مستوى الفاعلية لسياسة سقوف األسعار النفطية سينعكس مرة أخرى على سوق النفط العاملية 

وعلى توجهات اإلنتاج واألسعار النفطية في األجلين املنظور واملتوسط. ولذلك، فإن متابعة مستمرة ملجريات األحداث املرتبطة 

ي والتحليل املستمر لقوى سوق النفط العاملية على جانبي العرض والطلب يظل ذا أهمية في ضمان االستدامة بالنفط الروس 

 والتوازن في هذه السوق الشديدة الحساسية للتقلبات في االقتصاد العاملي حالًيا.

افية واجبة لتوجهات القوة في سوق النفط العاملية .5  خاتمة: نظرة استشر

، عانت سوق النفط العاملية من جراء تقلبات 1973حديًدا منذ الصدمة النفطية األولى في عام منذ نحو نصف قرن، وت

مستمرة أثرت على مكانة طرفي هذه السوق وبدلت من قدراتهما وأدواتهما في التأثير على األسعار واتجاهاتها الزمنية. فبينما 

انب الطلب باتت ذات قدرات متنامية في التأثير ليس خضعت هذه السوق لقوة جانب العرض في أحيان كثيرة، فإن قوى ج

 فقط في األسعار، بل في مستويات ومرونات اإلنتاج في هذه السوق.

ومن نافلة القول أن سوق النفط العاملية هي من األسواق ذات الطبيعة الخاصة؛ فهي وإن كانت تتسم بمًلمح اقتصادية 

ا من هذه بحتة، فإن لألبعاد السياسية واألمنية والعسك
ً
رية والجغرافية تأثيرات حاسمة في استقرارها أو عدمه. وانطًلق

الحقائق، وعود على بدء، فإن التأمل والتفكر املتجرد في سياسة سقوف األسعار املوضوعة على النفط الروس ي يعني بوضوح 

وى العرض، وبالشكل واملقدار أن جانب الطلب في هذه السوق دائًما ما يعيد ترتيب نفسه وتنظيم صفوفه للوقوف أمام ق

اللذين يضمنان له تحقيق أقص ى منافع ممكنة، اقتصادية كانت أو غير اقتصادية. ويدفعنا ذلك للقول إن احتماالت نجاح 

سياسة سقوف األسعار سوف تعني تقدًما جديًدا وتطوًرا نوعًيا لقوى جانب الطلب في هذه السوق، عبر استخدام سًلح 

، وهو السًلح الذي يمكن إشهاره في الزمان واملكان املناسبين ملصالح جانب الطلب. ”ف األسعارسقو “جديد تحت مسمى 

ولذلك تحديًدا؛ فإن قوى العرض عليها التعلم جيًدا من هذا الدرس لكي تضمن هي األخرى تحقيق مصالحها االقتصادية 

لية، أو حتى التأثير على مقتضيات النمو االقتصادي وغير االقتصادية، ولكن من دون اإلضرار بمصالح أّيٍ من األطراف الدو 

 العاملي في املستقبل.

 املراجع

 .2016من ترتيبات أوبك بلس في يًلحظ أن هذا العام هو العام التالي لعام دخول روسيا ض [1]

https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref1
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العكسية ، والصدمة 1979و 1973اإلشارة لصدمات النفط العاملية هنا تعني صدمة األسعار األولى والثانية في عامي  [2]

 .1986الثالثة في العام 

وملزيد من التفاصيل حول أوبك بلس، راجع في ذلك الدراسة  [3]

 /production-oil-of-reduction-the-and-plus-https://trendsresearch.org/ar/insight/opec التالية:

راجع في ذلك تقرير آفاق النمو االقتصادي العاملي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على منصاتهما اإللكترونية  [4]

economic-https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world- املختلفة، ومنها:

2022-october-outlook. 

 .https://2u.pw/ZqOpu في التقرير التالي املنشور على اإلنترنت: BPيانات راجع في ذلك ب [5]

 .europe-https://www.bbc.com/news/world-60125659 التقرير التالي على اإلنترنت: راجع في ذلك [6]

يشار للسلع ذات االستخدام املزدوج بأنها العناصر ذات األغراض املدنية والعسكرية، مثل قطع غيار املركبات واألجهزة  [7]

 التي يمكن إدخالها ضمن املعدات والتجهيزات العسكرية.

europe-https://www.bbc.com/news/world- راجع في ذلك نفس التقرير املشار إليه آنًفا في الرابط التالي: [8]

60125659. 

 املصدر السابق نفسه. [9]

 .europe-https://www.bbc.com/news/world-60125659 مصدر سبق ذكره: [10]

 .2022حدث ذلك ضمًنا أثناء زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو من العام  [11]

مليون برميل يومًيا، في حين كان التقييد الفعلي يناهز املليون برميل يومًيا، راجع في ذلك  2التقييد االسمي نحو بلغ  [12]

reduction-the-and-plus-https://trendsresearch.org/ar/insight/opec- الدراسة املشار إليها آنًفا في الرابط التالي:

production-oil-of/. 

 https://2u.pw/wqsoNL وقع الشرق على اإلنترنت:راجع في ذلك التقرير التالي على م [13]

 https://2u.pw/wqsoNL املرجع السابق نفسه: [14]

https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref2
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref3
https://trendsresearch.org/ar/insight/opec-plus-and-the-reduction-of-oil-production/
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref4
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref5
https://2u.pw/ZqOpu
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref6
https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref7
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref8
https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659
https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659
https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref9
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref10
https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref11
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref12
https://trendsresearch.org/ar/insight/opec-plus-and-the-reduction-of-oil-production/
https://trendsresearch.org/ar/insight/opec-plus-and-the-reduction-of-oil-production/
https://trendsresearch.org/ar/insight/opec-plus-and-the-reduction-of-oil-production/
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref13
https://2u.pw/wqsoNL
https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref14
https://2u.pw/wqsoNL
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د التأمين الروسية، لكن الهند وتركيا صّرح نائب وزير النقل الروس ي بأن السلطات الصينية لم تعترف حتى اآلن بعقو  [15]

تعترفان بها. وأكدت شركة تكرير هندية في وقت سابق أن روسيا توفر التغطية التأمينية لشحناتها من الخام. املصدر السابق 

 https://2u.pw/wqsoNL لتقرير الشرق:

 

  

 

https://trendsresearch.org/ar/insight/russian-oil-in-the-face-of-price-ceilings/#_ednref15
https://2u.pw/wqsoNL

