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 السدتخمص:

ىجفت الجراسة الى قياس أثخ تقمبات أسعار الشفط عمى ميدان السجفهعات بالسسمكة العخبية 

والتحميل  ،الهصفي التحميمي السشيج ( وذلك عن طخيق0205-5991الدعهدية خالل )

 الكياسي. 

الستغيخ ؛ لكياس تأثيخ أسعار الشفطاستخجمت الجراسة في الشسهذج الكياسي نسهذج )آردل( 

تم التهصل الى وجهد  .وىه الستغيخ التابع ؛السدتقل عمى رصيج ميدان السجفهعات الدعهدي

عالقة تكامل مذتخك بين متغيخ السدتقل أسعار الشفط والستغيخ التابع رصيج ميدان السجفهعات؛ 

الشفط عمى رصيج ميدان السجفهعات خ أسعار يأثتان كسا  .جلأي وجهد عالقة تهازنية طهيل األ

 الجراسة بأن ميدان السجفهعات تتهصم .2.225مدتهى معشهية أقل من  عشج طخدي ومعشهي 

واالقتراد الدعهدي يحتاج الى السديج من تشهيع  .ما يدال يتأثخ بتقمبات أسعار الشفط الدعهدي

لتشهيع رصيج  ؛صادراتو غيخ الشفظية ومديج من االستثسارات الستشهعة بعيجًا عن القظاع الشفظي

 بتقمبات أسعار الشفط.  ميدان السجفهعات وعجم تأثخه مدتكبالً 

الشاتج  ،القظاع الخاص ،ميدان السجفهعات، القظاع الشفظي ،الكمسات السفتاحية: أسعار الشفط

 السحمي اإلجسالي.
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Abstract : 

 The study aimed to measure the impact of oil price fluctuations on the balance 

of payments in the Kingdom of Saudi Arabia during (1995-2021) through the 

descriptive analytical approach and the standard analysis. The study used the 

standard model (Ardel) to measure the impact of oil prices. The independent 

variable on the Saudi balance of payments balance; dependent variable. It was 

concluded that there is a cointegration relationship between the independent 

variable oil prices and the dependent variable balance of payments; That is, the 

existence of a long-term equilibrium relationship. The impact of oil prices on the 

balance of payments is direct and significant at a significant level of less than 

0.001. The study concluded that the Saudi balance of payments is still affected by 

fluctuations in oil prices. The Saudi economy needs more diversification of its 

non-oil exports and more diversified non-oil investments. Diversify the balance 

of payments and not be affected by oil price fluctuations in the future. 

Keywords: oil prices, balance of payments, oil sector, private sector,GDP.. 
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 :تسييج

 األساسي في هدور  يؤثخدال الشفط يوما  االقترادات،ساسي في أ بذكل تؤثخسعار البتخول أ

الشذاط ميدان السجفؾعات يذكل السخآه العاكدة لحالة و  ،في الجول الشامية يةاالقتراد الحياة

ميدان  ويعظي ،ي بمجومؤشخاتو السختبظة بقظاعاتو السختمفة مع العالؼ الخارجي أل ،االقترادي

االقترادية  وتأثيخ الستغيخات ،لالقترادسؾقف الخارجي ال نغخة شسؾلية لمتعخف عمى السجفؾعات

 .استقخارية ميدان السجفؾعات عمى

، وسعخ الرخف، والرادرات رؤوس األمؾال تحخكخالل  ميدان السجفؾعات يتأثخ حخكتو مؽ 

فاالقتراد السحمي يربح أكثخ عخضة لمتأثخ  .، وسعخ الفائجةوالؾاردات، والجيؾن الخارجية

درجة التكامل بيؽ أسؾاق بالعؾامل الخارجية التي تحجث باالقترادات األخخى. فدبب ارتفاع 

، فإن دورة األعسال السحمية ستتأثخ ؼالدمع والخجمات واألصؾل السحمية مع أسؾاق بكية دول العال

عبج دمحم  الجخاح،) في اقترادات الذخكاء التجارييؽ بذكل كبيخ بالجورات االقترادية التي تحجث

 (.4ص ،هللا

اساسي في االقتراد الدعؾدي وخالل الدشؾات  بذكلؤثخ يفأسعار البتخول وكسيات اإلنتاج  

ىؾ الفاعل دال الشفط يوما  ،الساضية كان التأثيخ األكبخ عمى االقتراد الدعؾدي ىؾ الشفط

السسمكة  رؤية .التي حجثت مؤخخا االقترادية مؽ اإلصالحات االقتراد عمى الخغؼ األساسي في

 وتشؾيع الرادرات الدعؾديةجؾىخىا وأساسيتيا تشؾيع االقتراد الدعؾدي  0202العخبية الدعؾدية 
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مؽ خالل تحفيده عمى اإلنتاج الجاخمي  وجعل القظاع الخاص مداىستو فاعمو في االقتراد

ؾدي ومؽ ىشا ييتؼ ىحا البحث الى تحميل ميدان السجفؾعات الدع .والترجيخ الى أسؾاق السشظقة

 .وتأثيخ الشفط عمى الحداب الجاري 

 

 أىسية الجراسة:

األىسية الستدايجة لمشفط في االقتراد الدعؾدي ونغخا لمتقمبات السدتسخة تشبع أىسية السؾضؾع مؽ 

اىتست  0202فخؤية السسمكة  ،وتأثيخه عمى ميدان السجفؾعات الدعؾدي ألسعار الشفط ةوالحاد

 ،ندوالً  وأأسؾاق البتخول صعؾدًا بذكل أساسي عمى تشؾيع االقتراد الدعؾدي وعجم تأثخه بتقمبات 

 .فسيدان السجفؾعات يعتبخ مخآة لالقتراد مؽ خالل الترجيخ واالستيخاد بكافة أنؾاعيا

 :الجراسةمذكمة 

ميدان وخاصًة  ،في الشذاط االقترادي كبيخ يعتبخ القظاع الشفظي في الدعؾدي لو تأثيخ

ىشا نشاقر  اىتست في تشؾيع االقتراد بعيج عؽ الشفط ومؽ 0202فخؤية السسمكة . السجفؾعات

 مذكمة الجراسة عمى شكل أسئمة:

 ؟0202في عل رؤية  الدعؾدي السجفؾعات الشفط عمى ميدان ما مجى تأثيخ 

 :الجراسةفخضية 

 التالية: ةتتسثل في اختبار صحة الفخضي
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 ؟عاتميدان السجفؾ  الشفط ورصيجأسعار  تقمبات تؾجج عالقة طؾيمة االجل بيؽ ىل

 .صياغة الفخضية التاليةيسكؽ ولإلجابة عمى ىحا الدؤال 

 جل بيؽ تقمبات أسعار الشفط ورصيج ميدان السجفؾعات.ألتؾجج عالقة طؾيمة ا

 

 

 أىجاف الجراسة:

الى  5991مؽ  السجفؾعات الدعؾدي خالل فتخة الجراسةرصج تظؾر ميدان تيجف الجراسة الى 

أسعار الستغيخ وقياس أثخ  ،الجراسةخالل سشؾات ألسعار الشفط في عل التقمبات الحادة  0205

 .ميدان السجفؾعات عمى 0202ومجى تأثيخ رؤية  .الشفط

  السشيجية السعتسجة بالبحث:

: لسا لو مؽ أىسية في دراسة الؾضع االقترادي، وإعظاء والكياسي السشيج الهصفي التحميمي

باستخجام  .والشاتج السحمي اإلجسالي وميدان السجفؾعات،ترؾر كامل عؽ الشسؾ االقترادي، 

 البيانات التاريخية، واخزاعيا لمجراسة الجقيقة التحميمية مع البيانات الكسية والججاول والسشحشيات.

 : حجود الجراسة

 :الحجود التاليةسيتؼ تشاول مؾضؾع البحث في ضؾء 
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 (0205 -5991: ستتؼ الجراسة خالل الفتخة )يتحجد اإلطار الدمشي 

 الجراسة تقترخ عمى السسمكة العخبية الدعؾدية.اإلطار السكاني : 

 عمى ميدان السجفؾعات  أسعار الشفطقياس أثخ تقمبات : حجود مهضهعية

 .بالسسمكة العخبية الدعؾدية

 لمشفط يالسفاليس اإلطار: 

يعتبخ الشفط مؾرد ميؼ ومرجر مؽ مرادر الظاقة في العالؼ وتعتسج عميو اقتراديات  الشفط:

 )بيانات مشغسة أوبػ(. مميؾن بخميل يؾميا 522العالؼ ويدتيمػ العالؼ ما يقارب 

و ويعتبخ الشفط خميط مؽ السؾاد الييجروكخبؾنية التي تتكؾن في باطؽ االرض وتغل في 

 الى ان تخخج لدظح االرض.

او  بالكثافة،او  الكيسيائية،الظبيعة، او  لمشفط أنهاع كثيخة ومتعجدة وتتأثخ بالخرائص

المدوجة، فكمسا كانت درجة الكثافة عالية كان نؾعو جيجا والدعؾدية تشتج خسدة أنؾاع 

 الظاقة(. )مشرة مختمفة مؽ الشفط الخام

 ،لمتبايؽ بيؽ الدعخ او الظمب عمى وحجة محجدةرائي ح: ىؾ مكياس ااتمفيهم التقمب

بات اما حجوث السعياري، ويعخف التقم ويكيذ التقمب باالنحخاف السعياري او التبايؽ

  يسة.مؽ الك طمؾعا او ندوال عمى وحجة معيشة الظمبباألسعار أو 

 ت:السفاليسي لسيدان السجفهعا اإلطار 

 ميدان السجفهعات: 
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تعخف حقؾقيا والتداماتيا مع العالؼ الخارجي، والتي يتختب عمييا مؽ السيؼ لكل دولة أن 

استحقاقات مالية متبادلة، وميدان السجفؾعات يعتبخ بيانا يدجل فيو حقؾق والتدامات لجى العالؼ 

 الخارجي.

 تعخيف ميدان السجفهعات:

ؼ بيؽ سجل األساسي السشغؼ والسؾجد الحي تجون فيو جسيع السعامالت االقترادية التي تت

 حكؾمات ومؾاطشيؽ ومؤسدات محمية لبمج ما مع مثيالتيا لبمج أجشبي خالل فتخة معيشة عادة سشة

 (.0251 دمحم مختار الفاتح،)

 

 :عشاصخ ميدان السجفهعات 

: ُيعتبخ مؽ أحج الحدابات السكؾنة لسيدان السجفؾعات، والحي يذسل عمى العسميات الجارية

جسيع الحدابات الجائشة والسجيشة والتي عادًة ما يتؼ إعجادىا خالل فتخة زمشية معيشة، فتعسل 

عمى دراسة وتحجيج مقجار الجخل وكحلػ كسيات اإلنتاج التي يتؼ إنتاجيا بجاخل البالد. ومؽ 

وىؾ الحداب الحي يحتؾي  التجاري،ما يمي: السيدان  العسميات الجارية مكهنات الحداباتأىؼ 

عمى العسميات التجارية الستشؾعة والتي تحتؾي عمى السيدان الدمعي والسيدان الخجمي. 

عمى جسيع الحدابات السجيشة والجائشة،  حداب التحهيالت األحاديةالتحؾيالت األحادية: يذسل 

ه الحدابات تكؾن لظخف واحج وليدت حدابات ثشائية، لكؽ كسا ىؾ واضح مؽ االسؼ ىح

وعادًة ما تكؾن لظخف واحج أي لجولة واحجة فقط، وىحا الحداب يذسل عمى الحداب السجيؽ 
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 حداب رأس الساليذسل  السال،والجائؽ، ويتؼ عسل حداب لكل دولة يتؼ التعامل معيا رأس 

الجول والجول التي تتعامل معيا. وعادًة عمى جسيع الحخكات السالية الستعمقة بخأس السال بيؽ 

حدابات رئيدية وىي: رأس السال قريخ األجل، رأس السال طؾيل األجل  ثالثما يتكؾن مؽ 

 والؾدائع. 

 0205الى  5991من عام  الشفطعمى  العالسي تدمدل الظمب. 

يتحجد مدتؾى الظمب عمى الشفط مجسؾعة مؽ العؾامل االقترادية، مشيا مدتؾى األداء 

الشذاط  ذا كانإاالقترادي في الجول الرشاعية وبعض االقترادات الشاشئة كالريؽ واليشج، ف

ت ن الظمب العالسي عمى البتخول سيدداد لتمبية احتياجاإف وفي حالة نسؾ برؾرة جيجة االقترادي

 وإذا كان حالة االقتراد في ركؾد او انكساش فإن الظمببالظاقة الالزمة، لالقتراد  الستدايجة

  .العالسي لمشفط يتأثخ

 

 .0205الى  5991( يهضح مدتهيات الظمب العالسي عمى الشفط من عام 5)ججول 

 معدل النمو السنوي متوسط إجمالي الطلب العالمي* السنة

5991 69 1% 

5991 73 6% 

5991 77 5% 

5991 78 1% 

5999 78 0% 

2000 77.3 -1% 

2001 78.1 1% 

2002 78.5 1% 

2003 80.1 2% 

2004 83.4 4% 

2005 84.8 2% 
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2006 85.6 1% 

2007 87.2 2% 

2008 86.6 -1% 

2009 85.3 -2% 

2010 88.8 4% 

2011 89.6 1% 

2012 90.6 1% 

2013 92 2% 

2014 92.9 1% 

2015 95.3 3% 

2016 96.1 1% 

2017 98.4 2% 

2018 99.45 1% 

2019 100.44 1% 

2020 91.88 -9% 

2021 97.45 6% 
 الجدول من اعداد الباحث باعتماد على بيانات البنك المركزي السعودي. المصدر:                           

 .*األرقام: بالمليون                                 

الى عام   5991مؽ عام  ( يؾضح مدتؾيات الظمب العالسي عمى الشفط نالحظ5في الججول)

ثؼ مؽ %  9الى  1بسعجل نسؾ بسا يقارب  87الى  99الظمب عمى الشفط مؽ مدتؾيات  5999

 78الى ما يقارب  0228ازداد الظمب العالسي عمى الشفط حتى وصل عام  0222بعج عام 

حرمت األزمة السالية العالسية وتأثخ الظمب العالسي  0229و  0227وفي عام  ،مميؾن بخميل

إلى ما  0229وفي عام  ،مميؾن بخميل 79إلى ما يقارب  0227في عام ض انخفو عمى الشفط 

تحدؽ الظمب العالسي عمى الشفط الى ان وصل في  0252مميؾن بخميل. في عام  71يقارب 

تأثخ الظمب العالسي عمى الشفط  0202وفي عام  ،مميؾن بخميل 522إلى ما يقارب  0259عام 

بذكل رئيذ وما صاحبو مؽ حغخ في الظخقات  59كؾفيج  بذكل كبيخ وىحا التأثخ بدبب أزمة

وسجل في  59تحدؽ الظمب العالسي عمى الشفط بعج أزمة كؾفيج  0205وفي عام  .والسظارات

     مميؾن بخميل. 98بسا يقارب  0205عام 
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 تحميل معجل الشسه الدشهي لمظمب عمى الشفط. 

سجل معجل  5998% وفي عام 9بسا يقارب  5999سجل معجل نسؾ الظمب عمى الشفط عام 

سجل الظمب عمى الشفط بسا يقارب  0222عام وفي % 1نسؾ الظمب عمى الشفط بسا يقارب 

 4نسؾ بسا يقارب % 0224ومؽ ثؼ تحدؽ الظمب العالسي عمى تجريجي وسجل في عام  -%5

  -0و % -5لعالسي عمى الشفط وسجل بسا يقارب %تأثخ الظمب ا 0229و  0227وفي عام 

 0252عمى التؾالي وىحا التأثيخ يخجع إلى االزمة السالية العالسية في ذلػ الؾقت، ومؽ بعج عام 

تأثخ نسؾ الظمب العالسي  0202% وفي عام 0و  5بجأ نسؾ الظمب العالسي يتخاوح ما بيؽ  %

الحي تأثخت  59يل يخجع إلى أزمة كؾفيج وىحا التدج -9عمى تأثخ شجيج وسجل بسا يقارب %

وسجل في  59اقتراديات العالؼ في ذلػ الؾقت، وتحدؽ نسؾ الظمب العالسي بعج ازمة كؾفيج 

 %.9بسا يقارب  0205عام 

 :0205 عام الى 5991 عام من السسمكة العخبية الدعهديةتحميل ميدان السجفهعات ( 5شكل )

  
 الدعؾدي ساما.السرجر: بيانات البشػ السخكدي 

 دعؾدي ساما.خسؼ البياني مؽ اعجاد الباحث بشاء عمى بيانات السخكدي الال
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نالحظ في الخسؼ البياني أعاله أن الرادرات الدعؾدية في ارتفاع مدتسخ، ويخجع ذلػ إلى الديادة 

السدتسخة بارتفاع أسعار الشفط باعتبار أن أغمب صادرات الدعؾدية مؽ الشفط وكان سعخ الشفط 

دوالر عام  92دوالر لمبخميل وأرتفع سعخ الشفط الى أكثخ مؽ 59.02ما يقارب  0225عام 

، وبدبب عؾدة أسعار الشفط لالرتفاع نغخا لمديادة في الظمب العالسي عمى الظاقة مثل ما 0227

 ىؾ مؾضح في "الججول الظمب عمى الشفط".   

والدبب يعؾد الى تأثيخات االزمة السالية العالسية  0229كسا نالحظ انخفاض الرادرات عام  

وىحا  0250الى  0252والخكؾد االقترادي العالسي، ثؼ ارتفعت الرادرات مؽ  0227سشة 

يعؾد الى تحدؽ أسعار الشفط وتحدؽ الظمب العالسي عمى الشفط، ثؼ عاودت الرادرات 

عمى التؾالي، كسا يخجع االنخفاض في التشؾع الدمعي الى  0259و0251باالنخفاض خالل 

اعتساد الرادرات الدعؾدية عمى عجد محجود ججا مؽ السشتجات خارج الشفط أي ان "التشؾع 

الدمعي" بعيج عؽ السأمؾل وال تسثل اال قيسة صغيخه مؽ الرادرات  حيث بمغت الرادرات الغيخ 

 م.0254الؾاردات بالسسمكة العخبية الدعؾدية خالل عام  % مؽ قيسة00البتخولية ندبة مقجارىا 

% مؽ قيسة الؾاردات 05.9ندبة مقجار 0221وبمغت الرادرات غيخ البتخولية خالل عام 

% 42ندبة مقجارىا  0202لمسسمكة خالل نفذ الفتخة كسا بمغت الرادرات غيخ الشفظية خالل 

لغخوف السراحبة لمجائحة اال ان الديادة مؽ قيسة الؾاردات ونالحظ ىحه الديادة بالخغؼ مؽ ا

 . 0202كانت بدبب اإلصالحات االقترادية متسثمة بالخؤية
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وبذكل عام يتزح أن التشؾيع الدمعي لمرادرات الدعؾدية محجود بدبب تخمف الييكل االنتاجي 

 مؽ خالل انخفاض السكؾنات الدمعية لمرادرات وتخكدىا عمى الدمع البتخولية وبالتالي زيادة

تحميل السخاطخ بدبب تقمبات أسعار الشفط والتي قج تؾاجييا الدعؾدية في الحرؾل عمى العؾائج 

 .مؽ الرادرات

 صادرات الشفط:تحميل 

 (5الذكل)مثل ما ىؾ مؾضح في  الرادرات الشفظية عمى مدتؾى معيؽ ت قيسةكان 0222عام 

الى ان  تحدؽ الرادرات الشفظية بذكل كبيخ وزاد 0222وبعج عام  ريال،مميار  022لؼ يتجاوز 

وىحا يعؾد الى السدتؾيات  ؛واحج تخيميؾن ريال الى مدتؾى ما يقارب 0227وصل في عام 

قيسة حرل انخفاض في  0229وفي عام  العام،سعار الكياسية في ذلػ الترجيخ العالية واأل

لى االزمة السالية العالسية وانخفاض الذجيج في الرادرات الشفظية وىحا يعؾد بذكل أساسي ا

ظية حتى نالحظ تحدؽ في قيسة الرادرات الشف 0229وبعج عام  أسعار الشفط في ذلػ الؾقت،

وىحا يخجع الى تحدؽ االقتراد العالسي وتحدؽ أسعار الشفط خالل ذلػ الفتخة ما  0254م عا

الخسؼ البياني أعاله انخفاض في نالحظ في  0251، وفي عام 0254الى عام  0252بيؽ عام 

وىحا يعؾد بدبب االنخفاض في أسعار الشفط في ذلػ الؾقت الحي  قيسة الرادرات الشفظية

ويخجع التحدؽ  0259بسدتؾيات عالية، ونالحظ تحدؽ بعج عام سجمت السيدانية الدعؾدية عجد 

الحي لبظت فيو  0202الى الديادة في أسعار الشفط في ذلػ الؾقت الى ان وصمشا في عام 

انخفاض شجيج في عام ونالحظ في الخسؼ البياني ، األسعار الى مدتؾيات لؼ يذيجىا أسؾاق الشفط
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الحي اجتاحت العالؼ وتأثخت أسؾاق الشفط في ذلػ تأثخ  59وىحا يخجع الى أزمة كؾفيج  0202

 .شجيج لمغاية

 تحميل الهاردات: 

ومع التظؾر الحي حرل في  ،معيؽ عل نسط الؾاردات عمى مدتؾى  0222نالحظ مؽ عام 

 ٩٠٠٢إلى أن وصل في عام  0220الدعؾدية وارتفاع أسعار الشفط زادت الؾاردات مؽ بعج عام 

وتأثخ بدبب انخفاض أسعار الشفط  وبعج االزمة السالية العالسية تأثخت الؾاردات ،إلى أعمى حج

إلى أن وصمشا في عام  ريجيتج 0252وبجأ التحدؽ بعج عام  ،اقترادات العالؼ في ذلػ الؾقت

بدبب االقتراد في ذلػ الؾقت وعيؾر عجد كبيخ في  مؽ ججيج وبجأ يتأثخ الؾاردات 0251

تأثخ الؾاردات بذكل كبيخ بدبب أزمة  0202عام ، وبجأ يتحدؽ الؾاردات تجريجي حتى السيدانية

  .0205في ذلػ الؾقت وبجأ التحدؽ عام  59كؾفيج 

  تحميل السيدان التجاري:

في  دببال ويعؾد ،خالل أغمب سشؾات الجراسة سجل السيدان التجاري الدعؾدي أرقام إيجابية 

فمحلػ  ،تحدؽ أسعار الشفط والترجيخ الشفظي، فرادرات الشفظية أعمى قيسة مؽ الؾاردات ذلػ

أرقام  0205حتى عام  0222سجل السيدان التجاري في السسمكة العخبية الدعؾدية مؽ عام 

ويخجع الدبب في ذلػ إلى انخفاض أسعار الشفط في  0259وعام  0251إيجابية، ما عجا عام 

 ما عجاسجل السيدان التجاري أرقام إيجابية  0258ومع تحدؽ اسعار الشفط في عام  ،ذلػ الؾقت

الحي  59ؾفيج ويخجع الدبب في ذلػ إلى أزمة ك ،سجل السيدان التجاري أرقام سمبية 0202عام 
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وتحدؽ  0202انخفاض شجيج في أسعار الشفط في عام  تاجتاحت العالؼ في ذلػ الؾقت وسبب

   .0205السيدان التجاري بذكل كبيخ في عام 

  0205الى  5991من عام  وأسعار الشفط التجاري لخصيج ميدان االطار التحميمي. 

 ،الحياة االقترادية فييعتبخ االقتراد الدعؾدي اقتراد ريعي ويذكل الشفط جدء كبيخ 

ويتأثخ ميدان السجفؾعات بذكل سمبًا أو  ،التجاري والرادرات الشفظية يعتبخ تأثيخه كبيخ في ميدان 

 وحجؼ الترجيخ الشفظي. ،إيجابي في تقمبات أسعار الشفط

الى  5991الدعهدي من عام  التجاري ( يهضح أثخ أسعار البتخول عمى رصيج ميدان 0ججول )

0252. 

 
ة  الفتر

 التجاريرصيد ميزان 
 *رالمليار الدوال 

 سعر النفط
ميل  دوالر للتر

5991 9..9 51.18 

5998 ...1 02.09 

5991 .. 51.81 

5991 51 50.01 

5999 9. 51.71 

2000 49 27.6 

2001 38.8 23.12 

2002 42 24.36 

2003 54 28.1 

2004 81 36.05 

2005 89.6 50.64 

2006 98.7 61.08 

2007 92.8 69.08 

2008 131.9 94.45 

2009 20 61.06 

2010 66.5 77.45 

 عمى بيانات البشػ السخكدي الدعؾدي. دعتساإلالسرجر: مؽ اعجاد الباحث با

 مؽ الخيال الى الجوالر. التجاري مالحغة: تؼ تحؾيل رصيج ميدان 
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بالسسمكة العخبية الدعهدية من عام  التجاري ( أثخ أسعار البتخول عمى رصيج ميدان 0نالحظ في الججول )

 0252عام  الى 5991الدعؾدي مؽ عام  التجاري سجل رصيج ميدان  .0252الى عام  5991

 04فائض بسقجار سجل رصيج السيدان التجاري  5998وفي عام  ،فائض خالل ىحه الدشؾات

مميار  49بالسسمكة العخبية الدعؾدية  التجاري رصيج ميدان سجل  0222في عام  .مميار دوالر

وفي عام  ،دوالر لمبخميل 08.9دوالر وكانت أسعار الشفط في الستؾسط ذلػ العام بسا يقارب 

مميار دوالر وتدامؽ في ذلػ العام  07الى ما يقارب  التجاري انخفض رصيج ميدان  0225

سجل رصيج  0227 الى عام 0220مؽ عام  ،%51 انخفاض متؾسط أسعار البخميل بسا يقارب

وسجمت أسعار الشفط في تمػ بالسسمكة العخبية الدعؾدية ارتفاعات وفؾائض  التجاري ميدان 

فائض بسا يقارب  0227عام  التجاري الدشؾات ارتفاعات بالسقابل الى ان وصل رصيج ميدان 

 ،دوالر لمبخميل 94.41مميار دوالر وسجمت أسعار الشفط في ذلػ العام بستؾسط ما يقارب  505

% سجمت أسعار 74 انخفاض شجيج بسا يقارب التجاري سجل رصيج ميدان  0229أما في عام 

وفي عام  ،ر لمبخميلدوال 95في ذلػ العام وكان متؾسط سعخ الشفط بسا يقارب الشفط انخفاض 

وسجمت أسعار الشفط ارتفاعات  0229ارتفاعات عؽ عام  التجاري سجل رصيج ميدان  0252

 بالسقابل.

الى  0255الدعهدي من عام  التجاري ( يهضح أثخ أسعار البتخول عمى رصيج ميدان 3ججول )
0205. 

ة  الفتر
 التجاريرصيد ميزان 

 رالمليار الدوال
 سعر النفط

ميل  دوالر للتر

2011 158 107.46 

2012 164 109.45 

2013 134 105.87 
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2014 73 96.29 

2015 -56 49.49 

2016 -23 40.76 

2017 10 52.43 

2018 71 69.78 

2019 38 64.04 

2020 -22 41.47 

2021 44 69.89 

 عمى بيانات البشػ السخكدي الدعؾدي. عتساداإلبالسرجر: مؽ اعجاد الباحث 

 مؽ الخيال الى الجوالر. التجاري مالحغة: تؼ تحؾيل رصيج ميدان 

الى  0255الدعهدي من عام  التجاري أثخ أسعار البتخول عمى رصيج ميدان يهضح  (3)ججول 

0205. 

مشح عام  0202و  0259و  0251في عام  عجد التجاري سجل ميدان  0نالحظ في الججول 

 التجاري سجل رصيج ميدان  0255عام  .أي عجد التجاري الحي لؼ يدجل فيو ميدان  5992

مميار دوالر وكانت أسعار الشفط في ذلػ الدشة  517لعخبية الدعؾدية فائض بسقجار مكة اسلمس

بسقجار  0250فائض بأعمى مؽ عام  التجاري وسجل رصيج ميدان  ،دوالر لمبخميل 528بستؾسط 

؛ حيث كان أسعار 0255مؽ عام  مميار دوالر وكانت أسعار الشفط في ذلػ العام أعمى 594

، وحرل انخفاض متتالي في عام دوالر لمبخميل في الستؾسط 529الشفط في ذلػ العام بسقجار 

حيث سجمت أسعار الشفط انخفاض متتالي في تمػ العاميؽ، وألول مخه مشح  0254وعام  0250

كانت أسعار مميار دوالر و  19بسقجار  05عجد عام  التجاري سجل رصيج ميدان  5991عام 

عجد  0259، وسجل عام % في تمػ السجة12الشفط في ذلػ العام انخفزت بسقجار أكثخ مؽ 

مميار دوالر وقج سجمت أسعار الشفط انخفاض في عام  00بسقجار  التجاري في رصيج ميدان 

 التجاري دوالر لمبخميل، وتحدؽ رصيج ميدان  42وكانت األسعار في تمػ الدشة بستؾسط  0259
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، فقج سجل رصيج ميدان 0202وتحدشت أسعار الشفط في تمػ العام حتى عام  0258في عام 

مميار دوالر وكانت أسعار الشفط في تمػ العام  00عجد بسقجار  0202في عام  التجاري 

الحي  59ازمة كؾفيج دوالر لمبخميل؛ ويعؾد االنخفاض الذجيج في تمػ العام الى  45بستؾسط 

وسجمت ىبؾط شجيج في أسعار الشفط في ذلػ العام، وقج تحدؽ  اجتاحت العالؼ في تمػ الدشة

مميار دوالر لمبخميل وتحدشت أسعار  44بسقجار فائض  0205في عام  التجاري رصيج ميدان 

 دوالر لمبخميل. 99.79الشفط في ذلػ العام وكان متؾسط سعخ البخميل في ذلػ العام 

 ( يهضح أثخ تغيخ أسعار الشفط عمى رصيج ميد 3شكل ) بالسسمكة  العخبية  التجاري ان
 .0205الى 5991الدعهدية من عام 

 

 عمى بيانات البشك السخكدي الدعهدي. باإلعتسادالسرجر: من اعجاد الباحث 

 من الخيال الى الجوالر. التجاري مالحظة: تم تحهيل رصيج ميدان 

ونالحظ في الخسؼ البياني  ،التجاري ( أثخ تغيخ أسعار الشفط عمى رصيج ميدان 0يؾضح الذكل )

، فإذا تحدشت أسعار الشفط ارتفع رصيج التجاري أعاله العالقة ما بيؽ أسعار الشفط ورصيج ميدان 

، نالحظ تحدؽ في أسعار الشفط مؽ بعج عام 0222وىحا مؾضح مؽ بعج عام  التجاري ميدان 

 يتحدؽ تباعَا مع تحدؽ أسعار الشفط التجاري ونالحظ رصيج ميدان  0227حتى عام  0222

نخفاض شجيج وسجل رصيج ا 0229والعالقة طخدية فيسا بيشيؼ، سجمت أسعار الشفط في عام 
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ونالحظ  0252حدشت أسعار مؽ بعج عام وت ،تباعا انخفاض في تمػ الدشة التجاري ميدان 

سجل رصيج و   0251، وقج انخفض أسعار الشفط في عام تباعاً  التجاري تحدؽ رصيج ميدان 

وسجل رصيج  0202، وقج انخفض سعخ الشفط في عام بتمػ الدشة عجد شجيج التجاري ميدان 

ما بيؽ أسعار  وتخابط قؾي  وندتشتج مؽ ذلػ يؾجج تأثيخ انخفاض بشفذ الدشة. التجاري ميدان 

 الدعؾدي. التجاري الشفط ورصيج ميدان 

 

 

  بالسسمكة العخبية الدعهدية السجفهعاتندبة الفائض أو العجد في الحداب الجاري لسيدان 
 .0205الى  5991من عام  إلى الشاتج السحمي اإلجسالي

 
 الخسم البياني من اعجاد الباحث بشاء عمى بيانات البشك السخكدي الدعهدي.                   

الى الشاتج  لسيدان السجفهعات الحداب الجاري  او العجد في الخسم البياني يهضح فائض

 .0205الى  5991بالسسمكة العخبية الدعهدية من عام  السحمي اإلجسالي
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سجل الحداب الجاري لمسسمكة العخبية الدعؾدية فائض ندبة الى الشاتج السحمي  5991في عام 

ارتفاع عؽ  52%سجل الحداب الجارب بسا يقارب  5999وفي عام  8%اإلجسالي بسا يقارب

 .0%العام الدابق بشدبة 

% عمى التؾالي وسجل 0و  9انخفض ندبة الفائض بسا يقارب  5997و  5998وفي عام 

 50%الى ما يقارب  0222الحداب الجاري ارتفاع ندبة الى الشاتج السحمي اإلجسالي في عام 

ارتفاعات متتالية حتى عام بجأ يدجل الحداب الجاري  0227الى عام في  0224ومؽ بعج عام 

 0229 وانخفض في عام .09%الشاتج السحمي اإلجسالي بسا يقارب سجل الفائض الى 0227

سجل فائض الحداب  0250حتى عام  0255وفي عام  .4%الحداب الجاري بسا يقارب 

 .08%الجاري الى الشاتج السحمي اإلجسالي بسا يقارب 

عجد الى الشاتج  5991سجل الحداب الجاري وألول مخه مشح عام  0259وعام  0251عام 

وتحدؽ الحداب الجاري في عام  .عمى التؾالي -0و % -7ب %السحمي االجسالي بسا يقار 

وسجل  ،في السئة عمى التؾالي 0و 1و 52 وسجل فؾائض بسا يقارب 0259و 0257و 0258

 -0%بسا يقارب 5991عجد ويعتبخ العجد الثالث مشح عام  0202الحداب الجاري في عام 

تحدؽ الحداب الجاري وسجل فائض  0205وفي عام  ،عؾديالى الشاتج السحمي اإلجسالي الد

   الى الشاتج السحمي اإلجسالي. 9بسا يقارب%

 .صياغة وتحميل الشسهذج الكياسي بين أسعار الشفط وميدان السجفهعات الدعهدي 
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عمى ميدان السجفؾعات بالسسمكة العخبية الدعؾدية تدعى الجراسة لكياس أثخ تقمبات أسعار الشفط 

 . ويتؼوارتباط ما بيؽ رصيج ميدان السجفؾعات وأسعار الشفط مجى إمكانية وجؾد عالقةوتحميل 

 Boundsواختبار الحجود  ARDLونسؾذج  .(Unit Roots testجحر الهحجة )استخجام 

Testing Approach  .أىجاف إلى وبالتالي يسكششا الؾصؾلواستعسال نساذج ترحيح الخظأ 

   .فخضياتيا واختبار جسيعيا، الجراسة

  .تهصيف متغيخات الشسهذج

 يأخح الشسهذج الرهرة التالية:

    (    ) 

 :التالية باستخجام الريغة ويسكؽ صياغة العالقة بيؽ الستغيخات بالسعادلة

                
 الستغيخ التابع:

    السجفؾعات. ميدان:   

  الستغيخ السدتقل:

 .األول: مخونة الستغيخ التفديخي Β1                   الشفط. أسعار:     

:β0 معمسة القاطع.                             Et .الخظأ العذؾائي : 

 :لستغيخات الجراسة أواًل: اختبار التهزيع الظبيعي 

 وكانت نتائج االختبار كسا في الججول التالي:  لجراسةاتؼ اجخاء اختبار التؾزيع الظبيعي لستغيخات 
 (: اختبار التؾزيع الظبيعي لستغيخات الجراسة.4)الججول 
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 الستغيخ
 اختبار 

Jarque-Bera 
Probability التهزيع الظبيعي 

 تهزيع طبيعي BP 3.588422 0.166529رصيج ميدان السجفهعات 

 تهزيع طبيعي POIL 1.876515 0.391309أسعار الشفط 

Source: EVIEWS.10 results 

، تتؾزع تؾزيعًا طبيعياً  إن جسيع الستغيخات الخاضعة لمجراسةقؾل المؽ الججول الدابق ندتظيع 

 2.21السعشؾية اإلحرائية لكل متغيخ مؽ الستغيخات أكبخ مؽ  Probabilityحيث أن قيسة 

 .يتؼ قبؾل فخضية أن كل متغيخ مؽ الستغيخات يخزع لمتؾزيع الظبيعي وبالتالي

 ثانيًا: إحراءات وصفية لستغيخات الجراسة:

يسثل الججول التالي االحراءات الؾصفية لستغيخات الجراسة حيث يؾضح الؾسط الحدابي 

خ مؽ لكل متغيوالؾسيط وأعمى قيسة وأدنى قيسة واالنحخاف السعياري واأللتؾاء والتفخطح 

 الستغيخات.

 .جراسة(: االحراءات الؾصفية لستغيخات ال5)الججول 

 

 
BP POIL 

Mean 418950.7 53.53741 

Median 322127.0 50.64000 

Maximum 1063847. 109.4500 

Minimum 67226.50 12.28000 

Std. Dev. 294945.50 0.423735 

Skewness 0.8824945.2 0.423735 
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Kurtosis 2.726973 2.025418 

Source: EVIEWS.12 results 

 اختبار إستقخارية الدالسل الدمشية  Stability of time series: 

 تؼ إجخاء اختبار جحر الؾحجة لستغيخات الجراسة باستخجام إختبار ديكي فؾلمخ السؾسع (ADF )

Augmented Dickey-Fuller Test :وعيخت الشتائج كسا في الججول التالي 

 (: اختبار جحر الهحجة لمدالسل الدمشية لستغيخات الجراسة.6الججول )

Variables 

Level First Difference 

 درجة االستقخار
Intercept 

Trend & 
Intercept 

None Intercept 
Trend & 
Intercept 

None 

BP 0.692- 0.635- 1.330- - - - عشج الفخق األول 

POIL -1.676 5.796- 2.088- - - - عشج الفخق األول 

Critical 
values 

1% 3.755- 2.361- 0.616- 3.702- 2.372- 0.662- 

 5% 0.985- 3.191- 5.912- 0.986- 3.623- 5.911- 

10% 0.609- 3.033- 5.629- 0.630- 3.038- 5.629- 

Source: EVIEWS.12 results 

مسا يعشي أن ، I(1) عشج الفخق األولحيث يبيؽ الججول أن جسيع متغيخات الجراسة مدتقخة 

رصيج ميدان  بالشدبة لمستغيخ التابع الشسؾذج السشاسب الختبار التكامل السذتخك لستغيخات الجراسة

، وتؼ دراسة العالقة بيؽ الستغيخ التابع ARDLىؾ نسؾذج السجفؾعات مع الستغيخ السدتقل 

 :كسا يمي والستغيخات السدتقمة

 مع الستغيخ السدتقل أسعار الشفط. الستغيخ التابع رصيج ميدان السجفؾعاتدراسة العالقة بيؽ 
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الستغيخ التابع رصيج ميدان السجفؾعات مع كسا ذكخنا أن الشسؾذج السشاسب لجراسة العالقة بيؽ 

 .ARDLىؾ نسؾذج  الستغيخ السدتقل وىؾ أسعار الشفط

 

 

 ختبار فتخات اإلبظاء السثمى لمفخوق.ا 

ىي تمػ الفتخة التي تعظي أدنى قيسة  (P) عمى أن فتخة اإلبظاء السثمى االختباراتوتتفق جسيع 

 لسعغؼ السعاييخ عشج اإلختبار.

  (: اختبارات فتخة اإلبظاء السثمى.8)الججول 

  
 Source: EVIEWS.12 results 

الفتخة التي تعظي أدنى  وىي (،(lag=1نالحظ مؽ الججول الدابق أن فتخة اإلبظاء السثمى ىي 
 قيسة لسعغؼ السعاييخ عشج اإلختبار.

 .(: اختبار الحجود7)الججول 
F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   
Asymptotic: n=1000 

F-statistic  42.42.42 10% 5.59 6.26 

K 1 5% 6.56 7.3 

 
2.5% 7.46 8.27 



 

1080 
 

1% 8.74 9.63 

Actual Sample Size 06 
 

Finite Sample: n=35 

 

10% 
5.95 6.68 

5% 
7.21 8.055 

1% 
10.365 11.295 

 Finite Sample: n=30 

10% 6.01 6.78 

5% 7.36 8.265 

1% 10.605 11.65 

Source: EVIEWS.12 results. 

( السحتدبة أكبخ مؽ قيسة الحج األعمى لكيسة F=42542.42 نالحظ أن قيسة إحراءة )

(F=9.63الججولية )  وبالتالي نقبل الفخضية البجيمة القائمة بؾجؾد %5عشج مدتؾى معشؾية ،

 .تكامل مذتخك بيؽ الستغيخات )وجؾد عالقة تؾازنية طؾيمة األجل(

  نسهذجARDL :بين متغيخات الجراسة 
  يسثل الججول التالي نسؾذجARDL :الحي تؼ اعتساده لجراسة العالقة بيؽ متغيخات الجراسة 

 
 نسؾذج(: 7الججول)
ARDL  

    

F-statistic (59.12859 )مؽ خالل الججول نالحظ أن الشسؾذج معشؾي حيث بمغت قيسة 

، وكحلػ يتستع 2.21وىي أقل مؽ   (0.000002) تداوي  Prob(F-statistic)  بسعشؾية

أي أن تغيخات الستغيخات  R-squared (0.726)الشسؾذج بقجرة تفديخية مختفعة ججًا حيث بمغ  

في مؽ تغيخات الستغيخ التابع، حيث نالحظ أنو  %80السدتقمة في الشسؾذج تفدخ أكثخ مؽ 

Dependent Variable: BP
Method: ARDL
Date: 11/22/22   Time: 01:51
Sample (adjusted): 1996 2021
Included observations: 26 after adjustments
Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Dynamic regressors (1 lag, automatic): POIL 
Fixed regressors: C @TREND
Number of models evaluated: 2
Selected Model: ARDL(1, 0)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

BP(-1) -0.012566 0.149113 -0.084270 0.9336
POIL 10039.88 1740.985 5.766783 0.0000

C 70685.15 74717.56 0.946031 0.3544
@TREND -13943.36 5407.173 -2.578679 0.0171

R-squared 0.726781     Mean dependent var 428810.7
Adjusted R-squared 0.689524     S.D. dependent var 296213.6
S.E. of regression 165051.4     Akaike info criterion 27.00654
Sum squared resid 5.99E+11     Schwarz criterion 27.20009
Log likelihood -347.0850     Hannan-Quinn criter. 27.06228
F-statistic 19.50716     Durbin-Watson stat 1.842443
Prob(F-statistic) 0.000002

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model
Dependent Variable: BP
Method: ARDL
Date: 11/22/22   Time: 01:51
Sample (adjusted): 1996 2021
Included observations: 26 after adjustments
Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Dynamic regressors (1 lag, automatic): POIL 
Fixed regressors: C @TREND
Number of models evaluated: 2
Selected Model: ARDL(1, 0)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

BP(-1) -0.012566 0.149113 -0.084270 0.9336
POIL 10039.88 1740.985 5.766783 0.0000

C 70685.15 74717.56 0.946031 0.3544
@TREND -13943.36 5407.173 -2.578679 0.0171

R-squared 0.726781     Mean dependent var 428810.7
Adjusted R-squared 0.689524     S.D. dependent var 296213.6
S.E. of regression 165051.4     Akaike info criterion 27.00654
Sum squared resid 5.99E+11     Schwarz criterion 27.20009
Log likelihood -347.0850     Hannan-Quinn criter. 27.06228
F-statistic 19.50716     Durbin-Watson stat 1.842443
Prob(F-statistic) 0.000002

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model
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ديخية تكؾن الدمدمة الدمشية دالة في إبظاء قيسيا وقيؼ الستغيخات التف ARDLمشيجية نسؾذج 

، أي  أن الستغيخ التابع وىؾ رصيج ميدان السجفؾعات تكتب دالتو الحالية وابظائيا بسجة واحجة 

)معادلتو( بكيسو بإبظاء زمشي بفتخة واحجة وكحلػ بجاللة الستغيخات السدتقمة بكيسيا الحالية 

 وابظائيا بسجة واحجة أو أكثخ.

 :تقجيخ معمسات األجل الظهيل ومعمسة ترحيح الخظأ 

 بعج التأكج مؽ وجؾد عالقة تؾازنية طؾيمة األجل بيؽ الستغيخ التابع والستغيخات التفديخية

الظؾيل ومعمسة متجو ترحيح الخظأ  ( لألجلARDL، يتؼ تقجيخ معمسات الشسؾذج ))السدتقمة(

(VECM( وفق السعادلة االساسية لشسؾذج )ARDL.) 

 

( كسا في الججول ARDLوفق نسهذج ) تم تقجيخ معمسات األجل الظهيل لستغيخات الجراسة

 :التالي

 (: معمسات األجل الظؾيل9)الججول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

POIL 9915.288 1349.742 7.109048 0.0000 

Source: EVIEWS.10 results 

 حيث يسكؽ كتابة نسؾذج األجل الظؾيل عمى الذكل التالي:
 

 POIL*9915.288=  BP  
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عشج  ومعشؾي  ةطخدي تأسعار الشفط كان POILستغيخ النالحظ مؽ معمسات األجل الظؾيل أن أثخ 

، وىحه العالقة رصيج ميدان السجفؾعاتعمى الستغيخ التابع وىؾ  2.25مدتؾى معشؾية أقل مؽ 

االستفادة  بيؽ أسعار الشفط رصيج ميدان السجفؾعات الظخدية والسعشؾية في األجل الظؾيل يسكؽ

مشيا في الؾصؾل إلى مدتؾيات عالية لمتشسية يسكؽ أن تديؼ بذكل فعال بجفع عجمة التشسية في 

 السسمكة العخبية الدعؾدية وتشؾيع االقتراد.

 :تم تقجيخ معمسة ترحيح الخظأ كسا في الججول التالي 

 (: معمسة ترحيح الخظأ.52)الججول 

 
      Source: EVIEWS.12 results. 

قيستيا سالبة ومعشؾية  ECTترحيح الخظأ  حج إبظاء معمسة نالحظ مؽ الججول الدابق أن

 زمشية فتخة كل في األجل الظؾيل حيث في التؾازنية وقيس نحؾ الشسؾذج عؾدة سخعة عؽ تكذفو 

 ما ترحيح يتؼ فإنو الظؾيل في اآلجل التؾازنية قيستيا عؽ t-1)الفتخة ) مؽ التؾازن  إختالل ندبة

 نرف سشةحؾالي  بعج التؾازن  يرل إلى أن إلى tالفتخة  في اإلختالل ىحا مؽ % 525.0 يعادل

أن العالقة التؾازنية بيؽ مؤشخات أسعار الشفط السعتسجة في دراستشا ورصيج ، مسا يجل إلى تقخيباً 

ميدان السجفؾعات ، يسكؽ اعتبارىا مؽ العالقات التي يجب االىتسام بيا لمؾصؾل باالقتراد 

 ؾدي إلى مدتؾيات متقجمة مؽ التشسية.الدع
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 :االختبارات التذخيرية وتتزسن مايمي 
 ( إختبار مزخوب الكخانج لإلرتباط التدمدمي بين البهاقيBGLM.) 
 ( إختبار عجم ثبات التباين السذخوط باإلنحجار الحاتيARCH.) 

 إجخاء اإلختبارات تؼ الكياسية، السذاكل مؽ وخمؾه التحميل في السدتخجم الشسؾذج جؾدة مؽ لمتأكج
 التذخيرية 

 (.BGLMنتائج إختبار مزخوب الكخانج لإلرتباط التدمدمي بيؽ البؾاقي ) (:55الججول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

 F-statistic 0.554160 Prob. F(2,20) 0.5831 

Obs*R-squared 1.365165 Prob. Chi-Square(2) 0.5052 

Source: EVIEWS.10 results 

، وكحلػ 0.5831عشج مدتؾى معشؾية 0.554160 تداوي   Fمؽ الججول الدابق نالحظ قيسة

 العجم فخضية نقبل يجعمشا مسا  0.5052عشج مدتؾى معشؾية 1.365165قيسة كاي مخبع تداوي 

 اإلنحجار. معادلة لبؾاقي ذاتي تدمدمي إرتباط مذكمة تؾجج ال بأنو القائمة

 

 (ARCHعجم ثبات التبايؽ السذخوط باإلنحجار الحاتي )(: نتائج 50)الججول 

F-statistic 2.049335 Prob. F(1,23) 0.1657 

Obs*R-squared 2.045299 Prob. Chi-Square(1) 0.1527 

Source: EVIEWS.10 results 

 في العذؾائي حج الخظأ تبايؽ بثبات القائسة العجم فخضية قبؾل إمكانية يؾضح الججول الدابق
 .السقجر الشسؾذج
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 الشتائج والتهصيات:

 :اختبار الفخضيات 

الجراسة باالعتساد عمى نتائج الشسؾذج الحي تؼ اختياره بشاءًا عمى طبيعة البيانات  ةتؼ اختبار فخضي

 بيؽ الستغيخ التابع والستغيخات السدتقمة كسا يمي:

 :الفخضية الخئيدة 

 أسعار الشفط ورصيج ميدان السجفؾعات تؾجج عالقة طؾيمة االجل بيؽ تقمبات. 

 رصيج ميدان السجفؾعاتبعج التأكج مؽ جؾدة الشسؾذج السدتخجم لجراسة العالقة بيؽ متغيخ 

كستغيخ مدتقل عمى السجى الظؾيل يسكؽ استخجام ىحا الشسؾذج  وأسعار الشفطكستغيخ تابع 

 كان الشسؾذج عمى الذكل التالي: الختبار الفخضية الخئيدة والفخضيات الفخعية التابعة ليا، حيث

BP = 9915.288*POIL 

مؽ خالل العالقة طؾيمة األجل ومعشؾية معامالتيا يسكؽ اختبار الفخضية االساسية والفخضيات 

 .الفخعية

 

 :الكياسية نتائج الجراسة خامدًا 

 يمي: يسكن تمخيص أىم الشتائج كسا

كستغيخ تابع  ميدان السجفؾعاترصيج الشسؾذج الكياسي السشاسب لجراسة العالقة بيؽ  .5

 .ARDLىؾ نسؾذج  كستغيخ مدتقل عمى السجى الظؾيل خالل فتخة الجراسة أسعار الشفط
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الشفط  وأسعارتابع  كستغيخ رصيج ميدان السجفؾعاتوجؾد عالقة تكامل مذتخك بيؽ  .0

 .وجؾد عالقة تؾازنية طؾيمة األجلأي أنو  كستغيخ مدتقل

عشج مدتؾى  طخدي ومعشؾي  رصيج ميدان السجفؾعاتعمى  أسعار الشفطإن أثخ كل مؽ  .0

 .2.225معشؾية أقل مؽ 

 سخعة عؽ قيستيا سالبة ومعشؾية وتكذف ECTترحيح الخظأ  حج إبظاء إن معمسة .4

 كل في األجل الظؾيل حيث في التؾازنية قيستو نحؾ رصيج ميدان السجفؾعاتمتغيخ  عؾدة

 التؾازنية. قيستيا عؽ t-1)) الفتخة مؽ التؾازن  إختالل ندبة زمشية فتخة

 نتائج الجراسة العامة:

يؾجج عالقة طخدية ما بيؽ صادرات الشفط ورصيج ميدان السجفؾعات بالسسمكة العخبية  -5

 الدعؾدية خالل فتخة الجراسة.

. يؾجج تأثيخ طخدي ما بيؽ الؾاردات وأسعار الشفط بالسسمكة العخبية الدعؾدية. 0  

فؾائض كبيخة ويعؾد الدبب الخئيدي أسعار الشفط وكسية الرادرات . سجل السيدان التجاري 0

 الشفظية.

دال الرادرات الشفظية وأسعار الشفط العالسية تؤثخ بذكل كبيخ عمى رصيج ميدان يما  -4

.السجفؾعات  

  لتهصيات:ا
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تشؾيع االقتراد الدعؾدي وخاصة الرادرات غيخ الشفظية لسا ليا مؽ انعكاس إيجابي عمى  -

ميدان السجفؾعات وعجم تأثخه بتقمبات أسعار الشفط العالسية.رصيج   

وىحا يداعج  تذجيع الذخكات الكبيخة والستؾسظة عمى ترجيخ مشتجاتيؼ الى األسؾاق الجولية -

 عمى تخفيف تأثيخ الرادرات الشفظية في األجل الظؾيل.

وىحا يعتبخ قؾة اقترادية لمسسمكة العخبية التذجيع عمى االستثسار في الظاقة الستججدة  -

ويداعج عمى تشؾيع الرادرات بعيجًا عؽ الشفط.الدعؾدية   

 تدييلواالستيخاد الدعؾدي عسل دراسة شاممة لمسشتجات الدعؾدية و  عمى بشػ الترجيخ -

.الترجيخ الى األسؾاق العالسية  

   السخاجع:

.4ص ،واالستثسار( "التسؾيل الجولي 5400، دمحم عبج هللا. )الجخاح  - 

 -  "التجارة الجولية رؤية معاصخة. (0251)مختار. الفاتح، دمحم 

https://www.sama.gov.sa/ar-, البشػ السخكدي الدعؾدي ساما -

sa/EconomicReports/Pages/database.aspx  :0200نؾفسبخ  52الجخؾل لمسخجع 

nahn/alwikalat-https://www.iaea.org/ar/min- وكالة الظاقة الجولية. -

almutajadida-lilttaqat-alduwaliat  :0200نؾفسبخ  8الجخؾل لمسخجع. 
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