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 الملخص

تعتمد أسواق النفط شانها شان باقي أسواق السلع األخرى على عاملي العرض والطلب  وععتمبد 
والتكلفب  البترولعب  والتكنلوجعبا  البترولبياالحتعباطي عرض النفط على مجموعب  عوامبأ أهمهبا 

المسببتخدم  والسعاسبب  النفطعبب  والعوامببأ الجعوسعاسببع   عمببا ععتمببد الطلبب  علببى السببعر والنمببو 
مـببـن  أسببواق الببنفط تعتبـببـروالسببكاني والمنببال والتوقعببات المسببتسبلع  ل سببواق  و االقتصبباد 

 السببعرع مرونـببـ  الطلـببـ   إلىانخفبباضذلـببـ   وععبب ىأكثـببـر األسـببـواق تسلبـببـا بشـببـكأ عـببـا    
مببن الببنفط خبباأ السببنوات األخعببرو والببذ  عتوقببع ان  . ارتفبباح حجبب  االسببتها  العببالميللـببـنفط

ان السوق عشهد  ائضأ بالمعروض نتعجب  الرتفباح حجب  اانتبات ببوتعرو اكببر ممبا استمراره إال 
كان له األثر األكبر  ي احتدا  المنا س  بعن المنتجعن على األسبواق النفطعب  لضبمان حصصبه  
التسوعسع   عها وعلبى وجبه الخصبول السبوق ايسبعو  البذ  ععبد السبوق الواعبد لمبا تشبعر لبه 

اقتصاد  وسكاني عالع   بي الببدان ايسبعوع  وخاصب  الصبعن والهنبد  التنبؤات من معدالت نمو
% تسرعباً مبن إجمبالي الطلب  العبالمي خباأ سبن  35وشكأ الطل   ي السوق ايسعو  بحدود 

وقببد شببكلت صببادرات العببراق  2020% تسرعببباً  ببي 36ومببن المتوقببع ان عرتفببع إلببى  2018
جمببالي صببادرات العببراق خبباأ نفبب  % مببن إ63تسرعببباً  2018للسببوق ايسببعو  خبباأ سببن  

التبي بلتببت  2018% مبن إجمببالي واردات العبراق المالعبب  خباأ سببن  57السبن  أ  مبا ععببادأ 
ملعار برمعأ و ي ظأ المنا س  الكبعرو على السوق ايسعو  بعن منتجبي البنفط والبذعن  1.277
باسببتخدا  طببرق تسببوعسع  مبتكببرو مثببأ إنشبباش شببراكات مببع شببركات الببدوأ المسببتهلك   ببي  اببدأو

الصببناعات التكرعرعبب  أو بنبباش طاقببات خ نعببه  ببي الببدوأ المسببتهلك  ممببا عسببم  لهببا بضببمان 
حصببل متصبباعدو  ببي هببذه السببوق لببذا عتحببت  ان تتببولى الجهببات المسببؤول  عببن تسببوع  الببنفط 

نفط العراقبي لضبمان حصب  العبراق التسبوعسع   بي األسبواق العراقي بتطبوعر أسبالع  تسبوع  الب
وبما عؤمن اعلى واردات مالع  للموا ن  العراقع  لدع  تنفعذ البرنامج الحكبومي و سبا لمبا خطبط  النفطع 

 له.

Abstract 

The oil markets are dependent on the supply of other commodities. The 

supply of oil depends on a number of factors, namely oil reserves, 

petroleum costs, technology, oil policy and geopolitical factors. Demand 

for price, economic growth, population, climate and future market 

outlook depend on the oil markets. In general, due to the low elasticity 

of oil demand. The increase in the volume of global consumption of oil 

in recent years, which is expected to continue but the market is 

oversupplied due to higher production volume at a higher rate than it 

had the greatest impact in the intensification of competition between 

producers on the oil markets to ensure their market shares, especially 

the Asian market, which is the market Which is expected to rise to about 

36% in 2020. Iraq's exports, which are expected to rise to about 36% in 

2018, The Asian market during the year 2018 approximately 63% of Iraq's 

total exports during the same year, equivalent to 57% of Iraq's total 

financial imports during the year 2018, which amounted to 1.277 billion 



barrels and in light of the fierce competition on the Asian market among 

oil producers who started using innovative marketing methods such as 

The establishment of partnerships with the companies of consuming 

countries in the refining industries or build the capacities of storage in 

consumer countries, which allows them to guarantee increasing quotas 

in this market so it is imperative that the authorities responsible for the 

marketing of Iraqi oil to develop methods of marketing Iraqi oil to ensure 

Iraq's share of marketing in the oil markets and Provides the highest 

financial imports to the Iraqi budget to support the implementation of 

the government program as planned. 
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