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 ملخص

مليار نسمة، من ضمنهم  1.26تعتبر الهند ثاني أكبر دولة في العالم )بعد الصين( من حيث عدد السكان؛ حيث يقطنها نحو 

لون ثالث أكبر عدد من المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان. كما أن البالد تعد  150 مليون من المسلمين، حيث يُشكِّ

لعالم، وثالث أكبر مستورد للنفط، ورابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال؛ عالوة اقتصادات في ا 10حاليًا ضمن أكبر 

. في المقابل، تتربع دول مجلس التعاون الخليجي على عرش (1)على أنها تملك قدرات عسكرية ونووية ال يستهان بها 

تطورت العالقات بين الجانبين؛ حيث تبحث  أكبر منظومة ُمصدِّرة للنفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. في هذا السياق،

دول مجلس التعاون الخليجي عن أسواق مستقرة لصادراتها من الطاقة، واستثمارات جديدة لفوائضها المالية. في المقابل، 

تحتل منطقة الخليج مكانة استراتيجية بارزة في السياسة الخارجية للهند لعدة أسباب، أهمها: أن دول مجلس التعاون 

خليجي تعتبر في الوقت الحالي الشريك التجاري األول للهند نتيجة تنامي اعتماد نيودلهي على واردات الطاقة، وتزايد ال

ماليين مواطن هندي يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي،  7صادراتها إلى أسواق الخليج، عالوة على وجود نحو 

لون إلى بالدهم مبالغ مالية تصل إلى نحو  مليار دوالر سنوي ًا. أضْف إلى ذلك المخاوف األمنية المشتركة التي  40ويحوِّ

. هذه العالقات المتنامية بين الطرفين مرشَّحة للتطور مع الصعود (2)تتعلق بالتهديد المتنامي لإلرهاب، والقرصنة البحرية 

 االقتصادي المرتقَب للهند على مدى العقدين القادمين.

 

 مقدمة

 

الخليجية خالل فترة وجيزة تطورات متسارعة تدل على أنها ربما تتجه نحو شراكة بعيدة -العالقات الهنديةلقد شهدت 

المدى؛ فقد جاءت بدايةً زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، في أغسطس/آب 

سنة، أي منذ زيارة إنديرا غاندي في عام  35منذ نحو  ، والتي تعد األولى لرئيس وزراء هندي إلى )أبو ظبي(2015

. وأعقب تلك الزيارة، الحوار السياسي التاسع بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الذي ُعقد على هامش أعمال 1981

خ محمد بن زايد . ثم قام ولي عهد )أبو ظبي(، الشي2015لألمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول  70الجمعية العامة الـ

، تمخضت عن التزام الطرفين بزيادة التبادالت التجارية بمقدار 2016آل نهيان، بزيارة إلى الهند في شهر فبراير/شباط 

 10. جاء بعد ذلك إعالن وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، في 2020مليار دوالر بحلول عام  100الثلثين، لتصل إلى 

 )الجزيرة( االقتصادي المرتقَب للهند على مدى العقدين القادمينالخليجية المتنامية مرشَّحة للتطور مع الصعود -العالقات الهندية
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ده تُجري محادثات مع عدد من الدول الخليجية حول كيفية تطبيق فكرة االنفط مقابل الغذاءا. ، أن بال2016مارس /آذار 

د الهند األول  وأخيًرا وليس آخًرا، من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الهندي المملكة العربية السعودية، التي تُعتبر مورِّ

 .2016وذلك في الثاني من شهر إبريل/نيسان  للنفط، والبلد الذي يستضيف أكبر جالية هندية في المنطقة،

 

في حقيقة األمر، هذه التطورات المتسارعة تؤكد على أن دول مجلس التعاون ال يمكنها تجاهل صعود القوة االقتصادية 

نقد لنيودلهي. لقد احتلت الهند المركز السابع ضمن أكبر االقتصادات في العالم وفقًا ألحدث التقديرات من قِبل صندوق ال

ا في العالم، ومن  الدولي. كما تدرك دول الخليج العربية أهمية الهند باعتبارها واحدة من أكبر وأسرع االقتصادات نمو ً

المحتمل أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر مستورد للنفط خالل العقدين القادمين. في المقابل، تسعي 

طاقة بشكل دائم ومستقر، فضاًل عن إيجاد أسواق جديدة لصادراتها من السلع، نيودلهي إلى ضمان احتياجاتها من ال

 والخدمات والعمالة أيًضا.

 

 : تصاعد األهمية االقتصادية للهند1جدول 

2015 2020 2030 

الترتيب 

 اعالمي   
الناتج المحلي  الدولة

)تريليون 

 دوالر(

الترتيب 

 اعالمي   

الناتج المحلي  الدولة

)تريليون 

 دوالر(

الترتيب 

 اعالمي   

الناتج المحلي  الدولة

)تريليون 

 دوالر(
الواليات  1

 المتحدة

الواليات  1 17.9

 المتحدة

 34.3 الصين 1 22.3

الواليات  2 17.1 الصين 2 11.3 الصين 2

 المتحدة

32.9 

 10.1 الهند 3 4.7 اليابان 3 4.1 اليابان 3
 5.1 اليابان 4 4.0 ألمانيا 4 3.3 ألمانيا 4
المملكة  5

 المتحدة 

المملكة  5 2.8

 المتحدة 

 4.7 ألمانيا 5 3.9

المملكة  6 3.4 الهند 6 2.4 الهند 7

 المتحدة

4.6 

 .2030( لعام CEBR، ومركز أبحاث االقتصاد واألعمال في لندن )2020و 2015المصدر: صندوق النقد الدولي لعامي 

 

 الهند: عمالق اقتصادي صاعد

 

-التسعينات من األلفية الماضية، شرعت نيودلهي في انتهاج سياسة االنفتاح على العالم الخارجي. ونتيجة لذلك خالل فترة 

ا في العالم؛ حيث بلغ  -وباإلضافة إلى اإلصالحات التدريجية أخرى فقد أصبحت الهند واحدة من أسرع االقتصادات نمو ً

. ويتوقع صندوق النقد 2014و 1990في المئة بين عامي  6.5متوسط نمو ناتجها المحلي اإلجمالي السنوي أكثر من 

، وهي معدالت 2020-2015في المئة، خالل الفترة  7.5الدولي أن تستمر الهند في تحقيق معدالت نمو مرتفعة تزيد عن 

لها الصين للفترة ذاتها. في نهاية المطاف، يتوقع مركز أبحاث االقتصاد واألعم ال في لندن أن تزيد عن تلك التي قد تسجِّ

 (.1تتفوق الهند على اليابان قبل نهاية العقد القادم لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم )انظر الجدول 

 

ل الجانب األبرز في هذه  إن نظرة فاحصة على العالقات بين الهند ودول مجلس التعاون توضح أن التجارة واألعمال تشكِّ

(. 2التجارة البينية بين الجانبين عدَّة مرات خالل سنوات قليلة، )انظر الجدول  العالقات المتنامية؛ حيث تضاعف إجمالي

هذا النمو الكبير في التبادالت التجارية بين الطرفين يمكن أن يُعزى أساًسا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوًصا أسعار 
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درات الهندية، وجزئي ًا إلى تكثيف الجهود السياسية النفط والغاز )رغم تراجعها على مدى العامين السابقين(، وزيادة الصا

 المشتركة لدفع العالقات االقتصادية إلى مستويات أعلى.

 

 ، مليار دوالر(2015-2006: التجارة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي )2جدول

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

 مجلس التعاون )مليار دوالر(إجمالي التجارة بين الهند ودول 

 299.4 364.5 497.6 443.2 570.4 763.9 778.5 802.7 776.7 654.7 العالم

 41.1 57.9 86.8 80.8 106.2 141.2 156.7 157.6 145.2 101.1 مع مجلس التعاون 

 صادرات الهند إلى دول مجلس التعاون )مليار دوالر(

 121.2 145.9 181.9 176.8 220.4 301.5 289.6 336.6 317.5 264.0 العالم

 15.4 19.9 27.1 31.9 35.4 46.2 49.1 52.2 51.3 41.9 إلى مجلس التعاون

% مجلس التعاون 

 من اإلجمالي

15.9% 16.2% 15.5% 16.9% 15.3% 16.1% 18.0% 14.9% 13.6% 12.7% 

 واردات الهند من مجلس التعاون )مليار دوالر(

 178.2 218.6 315.7 266.4 350.0 462.4 488.9 466.0 459.4 390.7 العالم

 25.7 38.1 59.7 48.9 70.7 95.0 107.6 105.4 93.9 59.1 من مجلس التعاون

التعاون  لس%مج

 من اإلجمالي

15.1% 20.4% 22.6% 22% 20.6% 20.2% 18.4% 18.9% 17.4% 14.4% 

 األمم المتحدة. -المصدر: كومتريد

 

، كانت دول مجلس الخليجي مجتمعةً أكبر شريك تجارى للهند، وعلى مستوى الدول، جاءت كل من 2014في عام 

شركاء تجاريين للهند. وفي المقابل احتلَّت الهند الترتيب  5اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضمن أكبر 

(، ورابع أكبر سوق لصادراتها بعد اليابان، 3خليجي )انظر الجدول الرابع كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون ال

% من إجمالي صادراتها إلى العالم. وإذا بقي هذا االتجاه سائًدا، فإن التجارة 10الصين، وكوريا الجنوبية؛ ما شكَّل أكثر من 

 . (3)بين الطرفين قد تتضاعف مرة أخرى في المستقبل القريب 

 

 2014تجاريين للهند ودول مجلس التعاون الخليجي في عام شركاء  5: أكبر 3جدول 

 التعاون الخليجي مجلس الهند

% من إجمالي التجارة  الدولة الترتيب

 الخارجية

% من إجمالي التجارة  الدولة الترتيب

 الخارجية

مجلس التعاون  1

 الخليجي

االتحاد  1 18.6%

 األوروبي

13.5% 

 %13.1 الصين 2 %12.9 وروبياالتحاد األ 2

 %11.6 اليابان 3 %12.8 الصين 3

 %10.5 الهند 4 %8.2 الواليات المتحدة 4

 %8.5 كوريا الجنوبية  5 %2.9 سويسرا 5
 المصدر: صندوق النقد الدولي.

 

% من 16إن منطقة الخليج تمثِّل وجهة رئيسة للمنتجات الهندية؛ حيث استقبلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 

. من بين أمور أخرى، تصدِّر الهند الزيوت المعدنية، والمواد الكيميائية العضوية، 2015إجمالي الصادرات الهندية في عام 

والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات، ومنتجات المنسوجات، والحديد والصلب واآلالت والمعدات الكهربائية، 

عاون الخليجي. ومع ذلك، يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح دول واألجهزة الميكانيكية األخرى إلى دول مجلس الت

 مجلس التعاون الخليجي بسبب استيراد الهند كميات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي.
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 الطاقة: مفتاح العالقات

 

الهندية؛ حيث تعتبر الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم -التعاون في قطاع الطاقة هو القوة الدافعة في العالقات الخليجية

)بعد الواليات المتحدة األميركية والصين واليابان(، وثالث أكبر مستورد للنفط، بعد الواليات المتحدة األميركية والصين 

شهية الهند المتزايدة الستهالك النفط هي نتاج الطفرة االقتصادية في البالد على مدى العقود  . وهنا يمكن القول: إن(4)

ا اقتصادي ًا قوي ًا، وتوسًعا في التجارة الخارجية، وارتفاًعا في معدالت الدخل الفردي  الماضية، والتي شهدت خاللها نمو ً

 والنمو السكاني، فضاًل عن التصنيع والتوسع العمراني.

 

في الوقت الراهن، تعتمد نيودلهي على دول مجلس التعاون الخليجي في استيراد أكثر من ثلث احتياجاتها من النفط ونحو 

(. وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر البلدان المصدِّرة 3، 2ثلثي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، )انظر الشكلين 

 ة قطر على عرش الدول المصدِّرة للغاز الطبيعي المسال للهند.للنفط إلى الهند، في حين تتربع دول

 

دون الرئيسيون من النفط الخام إلى الهند1شكل  : المورِّ

 

 األمم المتحدة.-المصدر: كومتريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 السعودية

20% 

 العراق

16% 

 فنزويال

 نيجيريا 11%

11% 

 اإلمارات

8% 

 الكويت

6% 

 إيران

6% 

 بقية دول العالم 

22% 

 2015إجمالي واردات الهند من النفط الخام في  :امليون برميل يومي    3.93
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دون الرئيسيون من الغاز الطبيعي المسال )2شكل  ( إلى الهندLNG: المورِّ

 

 األمم المتحدة.-المصدر: كومتريد

 

الخليجية؛ فمن وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر منطقي ًا -هذا ويحمل المستقبل آفاقًا واعدة للعالقات الهندية

النظر إلى الهند باعتبارها سوقًا رئيسة لمنتجات الطاقة؛ حيث يمكن للهند أن تصبح ثاني أكبر مستورد للنفط على مدى 

وقع أن تتزايد واردات النفط من دول الخليج. من جهٍة أخرى، تبحث الشركات الخليجية العقدين المقبلين، بالتالي، فمن المت

عن فرص استثمارية كبرى في الهند، خصوًصا في قطاعات مثل التكرير والبتروكيماويات. كما تسعى الشركات الخليجية 

ع الشركات العالمية للعمل مع الشركاء أيًضا إلى تعزيز المهارات التقنية والهندسية في الشركات الوطنية عن طريق تشجي

المحليين. وفي هذا السياق، يمكن للشركات الخليجية االستفادة من دول مثل الهند لتلبية احتياجاتها من المهارات التقنية 

 والكوادر المتخصصة.

 

من الطاقة األولية % 6في سياق الحديث عن المستقبل، تضم الهند نحو خمس سكان العالم، إال أن البالد تستهلك فقط 

ا سريًعا، وتضع سياسات (5)% من الغاز الطبيعي المسال 5% من النفط الخام، و4العالمية، ونحو  . لكن البالد تشهد نمو ً

طموحة للمضي قدًما في تحديث البالد وتوسيع التصنيع، وهو ما قد يعني بالمحصلة زيادة االستهالك في مجال الطاقة. هنا، 

ا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 2016بي بيا في تقريرها السنوي اتوقعات الطاقة -بتروليوم تتوقع شركة ابريتش

مليون برميل يومي ًا بحلول عام  112مليون برميل يومي ًا إلى  20)بما في ذلك الوقود الحيوي، والسوائل األخرى( بنحو 

ل الهند أسرع  . الصين والهند مجتمعتان من المتوقع أن تستهلكا أكثر من2035 نصف تلك الزيادة. وتتوقع ابي بيا أن تسجِّ

% 161معدل نمو استهالك طاقة بين جميع االقتصادات الكبرى؛ حيث من المرتقب أن ترتفع واردات النفط وحدها بنسبة 

لمسال ( أن تتضاعف واردات الهند من الغاز الطبيعي اBMI. من جهة أخرى، تتوقع بيزنس مونيتور إنترناشيونال )(6)

 .(7)مليون طن في منتصف العقد القادم  40، لتصل إلى نحو 2020مليون طن سنوي ًا بحلول عام  25إلى نحو 

 

بشكل قياسي  2015وفي الوقت الذي تركز األسواق على تباطؤ الطلب الصيني، فقد ارتفع استهالك النفط الهندي في عام 

ألف برميل يومي ًا على مدى العقد الماضي. وللمرة األولى  150–100ألف برميل يومي ًا، مقارنة مع متوسط  300إلى نحو 

يتجاوز الطلب على النفط في الهند نظيره الصيني. وهنا يتوقع العديد من المؤسسات الدولية أن يجعل نمو الناتج المحلي 

 قطر
63% 

 نيجيريا
12% 

 أستراليا
5% 

 بقية دول العالم 
20% 

 2015إجمالي واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال في  :مليون طن 13.18
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ك الجديد للطلب العا . ووفقًا (8)لمي على النفط اإلجمالي القوي، إلى جانب تعميق اإلصالحات الداخلية، الهنَد المحرِّ

ماليين برميل من النفط يومي ًا مع نهاية العقد الحالي،  4.3لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، فقد تحتاج الهند إلى استيراد نحو 

. لكن دراسة حديثة نشرها معهد أكسفورد لدراسات (9) 2030لتضيف إلى ذلك نحو مليون برميل أخرى بحلول عام 

، تبدو أكثر تفاؤاًل تجاه الطلب على النفط في الهند؛ حيث تشير الدراسة إلى أنه 2016تصف شهر مارس/آذار الطاقة، في من

باإلضافة إلى الدفعة التي منحها التراجع في أسعار النفط، فإن التغيرات الهيكلية في االقتصاد الهندي ربما تؤدي إلى طفرة 

 .(10)الصين في أواخر التسعينات من األلفية الماضية  في الطلب على النفط بطريقة مشابهة لما حدث في

 

 ، مليون برميل يومي  ا(2015-2006: واردات الهند من النفط الخام* )العالم، دول مجلس التعاون، 3شكل

 

 (BPبراميل )حسب حسابات 7.33تم تحويل الواردات من الطن إلى البرميل على أساس طن واحد =  *

 والصناعة الهندية.المصدر: وزارة التجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.1  إجمالي الواردات 2.2 2.5 2.9 3.1 3.2 3.7 3.88 3.8 3.93

0.678 الواردات من دول مجلس التعاون 0.948 1.1 1.23 1.27 1.39 1.56 1.63 1.48 1.41
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 (2021-2015: توقعات الطلب على النفط الخام )دول مختارة، 4شكل 

 

 المصدر: وكالة الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة األميركية

 

 آفاق واعدة، ولكن!

 

يتوجه أغلب الصادرات نحو بالمحصلة، ونظًرا لهيكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المتمحور حول الطاقة، 

، 2015المستهلكين الرئيسيين في العالم خصوًصا في آسيا، مثل: اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند. في عام 

احتلَّت الهند المركز الرابع، في ترتيب أكبر أسواق الصادرات الخليجية، لكن من المتوقع أن تتقدم الهند بقوة، لتصبح ثاني 

. ولعل األهم، أن الهند (11)( HSBCلصادرات الخليجية )بعد الصين( في العقد القادم وفقًا لتوقعات بنك )أكبر سوق ل

تُجري محادثات ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان أمن الطاقة، وأيًضا لزيادة صادراتها إلى الدول الخليجية 

ادل النفط الخام مقابل الغذاء. في إطار الخطة المقترحة، تعتزم خصوًصا األرز والقمح في إطار خطة يمكن من خاللها تب

نيودلهي زيادة صادراتها من األرز البسمتي والقمح لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال تم التوصل إلى اتفاقية من هذا 

ز العالقات ويدفعها نحو مستويات استراتيجية  إلشارة إلى أن الهند تحتاج تجدر ا. (12)النوع، فإن ذلك من شأنه أن يعزِّ

مليار دوالر في قطاعي النفط والغاز( وذلك خالل  133)منها أكثر من تريليون دوالر من االستثمارات في قطاع الطاقة 

وتقديم . هذا األمر إذا ترافق مع تحسن البيئة االستثمارية (13)، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية 2025-2015الفترة 

 مجزية للمستثمرين األجانب، ربما يفتح المجال لدخول الشركات الخليجية إلى السوق الهندية بقوة.مزايا 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

19.4 الواليات المتحدة 19.5 19.5 19.5 19.5 19.4 19.3

11.2 الصين 11.5 11.9 12.4 12.8 13.2 13.6

4.2 اليابان 4.1 4 4 3.9 3.9 3.8

4 الهند 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 5.1

0

5

10

15

20

25

مي   
و
 ي
ل
مي
بر
ن 
و
لي
م

 ا



 9 

 : صادرات الهند من المواد الغذائية إلى دول مجلس التعاون الخليجي5شكل 

 

 األمم المتحدة–المصدر: كومتريد

 

رغم تلك الخلفية المتفائلة؛ فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي األخير عن الهند، إلى أن نيودلهي أحرزت 

تقدًما في اإلصالحات االقتصادية في السنوات األخيرة، إال أنها مع ذلك، تحتاج إلى تسريع عجلة اإلصالحات الهيكلية 

( إلى أن قطاع الطاقة في الهند ال BMIرى، أشارت بيزنس مونيتور الدولية ). من جهة أخ(14)المهمة لتحقيق نمو أقوى 

يزال تحت هيمنة الشركات الحكومية، على الرغم من أن نيودلهي قد اتخذت خطوات في السنوات األخيرة لتحرير هذا 

ألنظمة التسعير المحلية، القطاع وتشجيع مشاركة الشركات األجنبية. كما أن استمرار العقبات في مجال التحرير الكامل 

أعاق نمو اإلنتاج وبقي رادًعا للمستثمرين األجانب. وهنا يمكن اإلشارة إلى أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من دول 

 . (15)مليارات دوالر فقط  3.2بلغت حوالي  2014-2000مجلس التعاون الخليجي إلى الهند بين عامي 

 

وعالوة على ذلك، تبقى البيروقراطية المتجذِّرة وتفضيل شركات النفط الوطنية يعوقان استغالل الفرص االستثمارية من 

ضان األداء االقتصادي  قبل الشركات األجنبية، ومنها الخليجية. كما أن ارتفاع معدالت الفساد وضعف البنية التحتية يقوِّ

ا عالمي ًا، في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة 130الهند احتلت مرتبة متأخرة ابشكل عام. وهنا ينبغي اإلشارة إلى أن 

ا عالمي ًا في تصنيف مؤشر مدركات الفساد في 76، وا(16)الذي يصدر سنوي ًا عن البنك الدولي  2016األعمال في العام 

 .(17)، الذي تنشره منظمة الشفافية العالمية 2015العام 

 

هدة على تنويع مصادر واردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال؛ حيث يبدو أن نيودلهي في جانب آخر، تعمل الهند جا

قد بدأت تنظر على نحو متزايد إلى الدول اإلفريقية، وإيران، والعراق كمصادر أخرى لتنويع محفظتها من الواردات 

ل مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت منذ عام ( إلى أن الواردات النفطية من دو3النفطية. هنا يمكن اإلشارة )انظر الشكل 

نتيجة ارتفاع الواردات من العراق بشكل ملحوظ. عالوة على ذلك، فقد وقَّعت الشركات الهندية العديد من العقود مع  2013

قطر في  الشركات األميركية واألسترالية الستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو أمر قد يكبح استيراد كميات كبيرة من دولة

األجل المتوسط. على المدى الطويل، ربما تنجح إيران و/أو تركمانستان في مدِّ خط أنابيب لتزويد الهند بالغاز الطبيعي 

 وهو بالمحصلة قد يؤدي إلى تقليل الطلب على الغاز القطري. 
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مليارات دوالر في  5فاتورة الواردات الغذائية إلى دول الخليج من الهند إقتربت من 

2015 

 مليار دوالر 
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