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اعتبارات جوهرية
تــأيت ترصيحــات الوزيــر الســعودي حــول اســتعداد الســعودية 
للتعامــل بعمــات أخــرى بخــاف الــدوالر، كانعــكاس لبعــض 
ــى  ــن ع ــت الراه ــة يف الوق ــا اململك ــي تتبناه ــات الت التوجه
الصعيديــن الســيايس واالقتصــادي، ويتمثــل أهمهــا فيــا يــي:

1- ضبــط امليــزان التجــاري: أدى ارتفــاع قيمــة الــدوالر مقابــل 
ــف  ــادة تكالي ــة إىل زي ــة خــال الفــرة املاضي العمــات العاملي
ــا  ــلباً عــى موزاينه ــا انعكــس س ــة، م ــدول النامي االســترياد بال
ــل  ــدو التعام ــم، يب ــن ث ــا. م ــرصف به ــواق ال ــة، وأس التجاري
بالعمــات األخــرى منــاورة اســتباقية مــن قبــل البنــك املركــزي 
الســعودي لتخفيــف ضغــط الطلــب عــى العمــات الصعبــة، 

ــاء االســترياد.  ــدوالر، وكذلــك خفــض أعب ومــن بينهــا ال

ويف كافــة األحــوال، ميثــل التعامــل بالعمــات األخــرى 
فرصــة للســعودية للتحــوط مــن ارتفــاع ســعر الــدوالر، جنبــاً 
إىل جنــب مــع تعزيــز تنافســية وجاذبية الصــادرات الســعودية 
النفطيــة وغــري النفطية يف األســواق املتســهدفة. وجديــر بالذكر 
أن الســعودية تســتهدف زيــادة حصــة الصــادرات غــري النفطية 
ــج املحــي اإلجــايل غــري النفطــي مــن 16% إىل %50  يف النات

بحلــول عــام 2030.

2- تحــول مراكــز الطلــب عــى النفــط آلســيا: مــع االنخفــاض 
ــة عــى صــادرات النفــط  ــدول الغربي ــاد ال التدريجــي يف اعت
الســعودية، وانتقــال مركــز الطلــب عــى الخــام إىل آســيا، تشــري 
بعــض التقديــرات إىل أن اململكــة ال تجــد بعــد اآلن مكاســب 
ــي،  ــدوالر األمري ــط بال ــات النف ــة معام ــداول كاف ــرية يف ت كب
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ألول مــرة، أبــدت المملكــة العربيــة الســعودية، بشــكل صريــح، انفتاحهــا علــى تســوية تجارتهــا بعمــات 
أخــرى بخــاف الــدوالر األمريكــي )مثــل اليــورو، أو الريــال أو غيرهــا(. وتــم اإلعــان عــن ذلــك مــن قبــل 
وزيــر الماليــة الســعودي، محمــد الجدعــان، خــال مشــاركته فــي االجتمــاع الســنوي للمنتــدى االقتصــادي 
العالمــي فــي دافــوس ينايــر 2023. وتــرى معظــم التقديــرات أن التصريحــات الســابقة تعكــس اســتعدادًا 
جديــًا مــن الريــاض لقبــول التعامــل باليــوان الصينــي فــي تســوية جــزء مــن المعامــات التجاريــة، وخاصــة 
المعامــات النفطيــة، وذلــك باعتبــار أن الصيــن الشــريك التجــاري األهــم للمملكــة. وفــي حالــة تنفيــذ ذلــك 
فعليــًا، فقــد يدعــم التوجــه الســعودي مســاعي الصيــن نحــو تدويــل عملتهــا، وســيخصم تدريجيــًا مــن نصيــب 

الــدوالر فــي المعامــات الماليــة والتجاريــة علــى مســتوى العالــم.

تهديــد البتــرودوالر: لمــاذا تســتعد الســعودية للتجــارة بعمــات أخــرى بخــاف الــدوالر؟, العــدد 1747، 03 فبرايــر 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــل  ــرى، مث ــات أخ ــات بعم ــلة العم ــع س ــن تنوي ــا ميك وإمن
اليــوان الصينــي، أو الروبيــة الهنديــة، مــن أجــل تعزيــز جاذبية 

صــادرات النفــط الســعودية يف الســوقني.

3- تعزيــز الرشاكــة االســراتيجية مع الصني: تســعى الســعودية 
ــة  ــع الصــني يف مجــال الطاق ــا االســراتيجية م ــز عاقاته لتعزي
عــى وجــه الخصــوص؛ إذ تعتــر الصــني أكــر مســتورد للنفــط 
عامليــاً، كــا تســتحوذ عــى قرابــة ربــع صــادرات اململكــة مــن 

لنفط.  ا

ــا يف  ــى حصته ــة ع ــعودية للمحافظ ــعى الس ــه، تس وعلي
الســوق الصينــي، خاصــة مــع اســترياد الصــني لشــحنات مــن 
ــاف  ــعر. وبخ ــض الس ــراين منخف ــرويس واإلي ــام ال ــط الخ النف
ــع  ــدة م ــة ممت ــاء رشاك ــة، تســعى الســعودية أيضــاً لبن الطاق
بكــني يف مجــاالت أخــرى، مثــل التكنولوجيــا واالتصــاالت والبناء 

وغريهــا. 

4- محاولــة االنضــام إىل مجموعــة بريكــس: أبــدت اململكــة 
مؤخــراً اهتامــاً باالنضــام إىل مجموعــة دول بريكــس، والتــي 
ــية  ــط الرئيس ــواق النف ــل أس ــي متث ــدول الت ــض ال ــم بع تض
بالنســبة للســعودية، مثــل الصــني والهنــد، وتجــدر اإلشــارة إىل 
أن روســيا أعلنــت عــن العمــل عــى إطــاق عملــة احتياطيــة 
دوليــة عــى أســاس ســلة مــن عمــات دول مجموعــة بريكــس.

العاقــات  للعالقــات مــع واشــنطن: تشــهد  التحــوط   -5
الســعودية األمريكيــة حالــة مــن الفتــور يف العامــني األخرييــن 
ألســباب تتعلــق برفــض اململكــة للمطالــب األمريكيــة بزيــادة 
إنتــاج النفــط يف أعقــاب الحــرب الروســية األوكرانيــة مــن أجــل 
كبــح ارتفــاع أســعار الوقــود. كذلــك، فــإن الســعودية تجاهلــت 
الجهــود الغربيــة لتشــديد القيــود التجاريــة واالســتثارية عــى 

روســيا. 

ووســط تلــك التطــورات، تزايــدت الهواجــس لــدى الريــاض 
ــة،  ــرب األوكراني ــدالع الح ــب ان ــة عق ــركات األمريكي إزاء التح
حيــث اســتخدمت الواليــات املتحــدة الــدوالر كوســيلة ملعاقبة 
موســكو عقــب الحــرب األوكرانيــة، مــع تجميــد أصول موســكو 
املقومــة بالــدوالر. ويف الوقــت ذاتــه، يبــدو أن تخي الســعودية 
عــن الــدوالر يف تجــارة النفــط واســتبداله باليــوان، مبثابــة ورقــة 
ــون  ــرار قان ــة إلق ــاعي األمريكي ــف املس ــعودية لوق ــط س ضغ
نوبــك األمريــي، والــذي يهــدف إىل مقاضــاة الــدول األعضــاء 
يف منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط )أوبــك( وحلفائهــا، بدعــوى 

التآمــر لرفــع أســعار النفــط.

تداعيات محتملة 
ــتخدام  ــعودية الس ــاه الس ــى اتج ــب ع ــل أن يرت ــن املحتم م
التداعيــات  مــن  عــدد  الــدوالر  بخــاف  أخــرى  عمــات 

االقتصاديــة والسياســية، وهــي كالتــايل:

1- منــو املعامــالت التجاريــة مــع آســيا: مــن املتوقــع أن 
يســهم التعامــل بالعمــات الوطنيــة بــني الســعودية ورشكائهــا 
األساســيني يف آســيا، مثــل الهنــد والصــني، يف خلــق أســس قويــة 
للتجــارة مــع البلديــن، وإنعاش الصادرات الســعودية للســوقني 
ــارة  ــاءات التج ــدث إحص ــب أح ــه بحس ــار أن ــذاً يف االعتب أخ
ــك تجــاري  ــة الســعودية، جــاءت الصــني كأهــم رشي الخارجي
للمملكــة خــال شــهر نوفمــر 2022، حيــث اســتحوذت عــى 
18.3% مــن إجــايل الصــادرات، ونحــو 23% مــن إجــايل 
الــواردات، بينــا اســتحوذت الهنــد عــى حــوايل 9.1% و%4.8 

ــب. ــواردات عــى الرتي مــن إجــايل الصــادرات وال

ــد تســمح الســعودية  ــع النفــط الســعودي: ق ــز موق 2- تعزي
ببيــع النفــط، ولــو جزئيــاً، باليــوان الصينــي، خاصــة وأن 
ــأن  ــة قــد أفــادت، يف مــارس 2022، ب ــر الصحفي بعــض التقاري
الســعودية تــدرس هــذا األمــر، كــا حــث الرئيــس الصيني، يش 
جــني بينــج، دول الخليــج عــى االســتفادة مــن بورصة شــنغهاي 
ــك  ــوان، وذل ــتخدام الي ــات باس ــراء املبيع ــاز إلج ــط والغ للنف
خــال زيارتــه للســعودية مؤخــراً. ومــن شــأن ذلــك أن يعــزز 
موقــع النفــط الســعودي يف األســواق الصينيــة، ويســهل حصول 

مصــايف النفــط الصينيــة عــى النفــط الســعودي. 

ــع املحتمــل للنفــط  3- تحــّول نظــام ســعر الــرف: مــع البي
الســعودي بعمــات أخــرى غــري الــدوالر، تتوقــع وحــدة 
ــوم  ــت أن تق ــة لإليكونوميس ــة التابع ــتخبارات االقتصادي االس
الســعودية باستكشــاف بعــض البدائــل لنظــام ســعر الــرصف 
مبــا يف ذلــك التحــول مــن الربــط بالــدوالر األمريــي إىل ســلة 

ــات.  ــن العم ــة م مرجعي

ــبب  ــد يتس ــنطن: ق ــع واش ــات م ــايف يف العالق ــور إض 4- فت
ــة  ــرى، خاص ــات األخ ــتخدام العم ــو اس ــاض نح ــول الري تح
ــات املتحــدة،  اليــوان، يف فتــور دبلومــايس وســيايس مــع الوالي
وإن كان مــن غــري املتوقــع أن يؤثــر ذلــك يف املصالــح األساســية 
املشــركة بــني البلديــن. وتتوقــع االســتخبارات االقتصاديــة 
التابعــة لإليكونوميســت أن تتحــاىش الواليــات املتحــدة تعليــق 
التعــاون العســكري، أو االســراتيجي مــع الســعودية، حتــى لــو 

ــوان. ــت األخــرية نحــو اســتخدام الي تحول

تحوالت عالمية
إن قبــول اململكــة للتعامــل بالعمــات األخــرى بخــاف الدوالر، 
والســيا فيــا يتعلــق بتســوية املعامــات النفطيــة، قد يضعف 
هيمنــة الــدوالر يف النظــام االقتصــادي العاملــي، وهــو مــا مُيكــن 

إيضاحــه عــى النحــو التايل:

تخصــم خطــوة  تدريجيــاً:  الــدوالر  ســيطرة  تقويــض   -1
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الســعودية نحــو بيــع نفطها الخــام، ولو جزئيــاً، للصــني باليوان، 
مــن نصيــب الــدوالر يف املعامــات التجاريــة واملاليــة العامليــة 
ــوم  ــم بــني ي ــن يت ــة، إال أن هــذا التحــول ل يف الســنوات املقبل
وليلــة، بــل ســيتم عــى مــدى ســنوات طويلــة، نظــراً لجاذبيــة 
الــدوالر، حتــى اآلن، بســبب الســيولة الوفــرية منــه، واســتقرار 
ــية  ــة الرئيس ــة االحتياطي ــه العمل ــب أن ــه، إىل جان ــعر رصف س
يف العــامل. فضــاً عــن عــدم نجــاح املحــاوالت الســابقة لبكــني 
بشــأن إطــاق عقــود نفــط مســعرة باليــوان يف إســقاط الهيمنة 
الدوالريــة. وبالتــايل فمــن الســابق ألوانــه التكهــن بــأن اململكة 

ســتتخى عــن الــدوالر نهائيــاً يف تســعري النفــط. 

ــزال يســتحوذ  ــا ي ــي م ــدوالر األمري ــر أن ال ــر بالذك وجدي
عــى حــوايل 59.8% مــن إجــايل احتياطــي العمــات األجنبيــة 
العاملــي خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2022، مقارنــة بحــوايل 
ــزال  ــا ي ــدوالر م ــا أن ال ــوان. ك ــا الي ــتحوذ عليه 2.76% يس

ــاً. العملــة األهــم يف تســوية املعامــات التجاريــة عاملي

2- دعــم تدويــل اليــوان مســتقبالً: يف حــال متكنــت الصــني من 
ــع  ــوان م ــة بالي ــة وخاصــة النفطي ــات التجاري تســوية التعام
الســعودية، فــإن ذلــك لن يســهم فقــط يف تحقيق مســتهدفات 
بكــني بشــأن تأمــني الحصــول عــى مــوارد الطاقــة دون الحاجــة 

للــدوالر، بــل يدعــم أيضــاً مســتهدفاتها بشــأن تدويــل عملتهــا 
ــث نحــو توســيع  ــع ســعيها الحثي ــوان، خاصــة م ــة الي الوطني
ــن  ــد م ــع العدي ــة م ــا التجاري ــا يف معاماته ــتخدام عملته اس
الــدول، فاالســتخدام األوســع للعملــة يف التعامــات التجاريــة 
وقبولهــا عــى نطاق أوســع يعتران رشطــان أساســيان لتدويلها.

العملــة  ليصبــح  اليــوان  تحــّول  أن  بالذكــر  والجديــر 
االحتياطيــة عامليــاً يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بحجم اقتصــاد الدولة، 
ومــن املتوقــع وفقــاً ملركــز أبحــاث االقتصــاد واألعــال الريطاين 
)Centre for Business & Economic Research( أال تصبــح 
الصــني االقتصــاد األكــر عامليــاً متفوقــة عــى الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة قبــل عــام 2036.

وخاصــة القــول إن اململكــة تحــاول إعــادة هيكلــة عاقاتها 
االقتصاديــة الخارجيــة، يف ضــوء تحــوالت نظــام االقتصــاد 
العاملــي، وبــروز قــوى اقتصاديــة جديــدة، مثــل الصــني والهنــد، 
عــى نحــو ســوف يدعــم مســاعي الريــاض ليــس فقــط لفــك 
ــي،  ــزيئ وتدريج ــكل ج ــو بش ــي، ول ــدوالر األمري ــا بال ارتباطه
وإمنــا أيضــاً مــد أوارص التعــاون مــع الدولتــني يف مجــاالت 

أخــرى غــري الطاقــة. 
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