الدورة االنتخابية الرابعة
السنة التشريعية األولى
الفصل التشريعي األول

دائرة البحوث
قسم البحوث
بحث

مستقبل أسعار النفط




الباحث 
مصطفى محمـد راضي 







تشرين األول









 1028

نظرة اىل مستقبل أسعار النفط

دائرة البحوث
3129-21-32

ملخص تنفيذي :
عندما يكون النفط ىو مصدر الدخل الرئيس ابلنسبة للعراق  ،ويف خضم التحوالت الكبرية يف البيئة اجليوسياسية ،
وادلتغريات التجارية واالقتصادية االخرى اليت تتبعها وتتغري بشكل مستمر  ،لذا البد من تسليط الضوء عن كثب على سوق
النفط العادلي  ،الجل التنبؤ ابسعار ىذه ادلادة العادلية  ،ومعرفة القيمة السوقية ذلا  ،الجل قياس امكاانت احلكومة ادلقبلة
وقدراهتا ومعرفة مدى امكانية تطبيق الربانمج احلكومي على أرض الواقع سيما ان العراق خرج للتو منتصرا من حرب ضروس
ضد التنظيمات االرىابية .
عرضنا يف ىذه الدراسة زلددات قيمة النفط يف السوق  ،وتوصلنا اىل ان معدل النمو العادلي ابالضافة اىل مسألة
العقوابت على ايران ىي اىم احملددات اليت تؤثر على قيمة ىذه السلعة العادلية  ،وتؤثر حىت على نقلها وخزهنا  ،ومن مث
انتقلنا اىل اال سباب اليت تؤدي اىل التقلبات يف أسعار النفط  ،وىي ليست كاحملددات  ،لكنها رلموعو االشياء اليت ذلا تعامل
مباشر وأتثري يف سلعة النفط  ،كسعر الدوالر وربديد سقف االنتاج من قبل منظمة اوبك وانتاج الوقود الصخري وغريىا .
ومن مث  ،واعتمادا على آراء اىم ادلختصني يف ىذا اجملال  ،انتقلنا اىل توقعات أسعار النفط للمدى القريب
وادلتوسط (اربع سنوات قادمة)  ،وابلطبع ال توجد معايري زلددة وهنائية للتنبؤ ابالسعار  ،لكن وضعنا استشرافا اساسيا وفق
ادلتغريات اليت اشران اليها  ،واليت توقت تراوح اسعار النفط من  088-88دوالر للفًتة القادمة ادلشار اليها انفا  .وابلطبع فان
قيمة النفط خاضعة دلتغريات اسًتاتيجية تتداخل فيها اجلوانب السياسية واالقتصادية واالمنية لكل مناطق العامل واقاليمو  ،لذا
ال ديكن استبعاد اي فرضية  ،لكن جرى تقدير متوسط االسعار وفقا للظروف السائدة حاليا .

الباحث  :مصطفى دمحم الحٌدري
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 مقدمة
الن فط  ،حالو كحال أي سلعة عادلية  ،يتعرض ابلتأكيد اىل تقلبات ومتغريات متعددة  ،يف االنتاج
 ،يف حجم الطلب  ،يف النمو العادلي  ،يف الشحن او النقل  ،كلها تدخل ضمن ما يطلق عليو (سوق النفط
العادلي) .
وسوق النفط العادلي ابت من اىم احملددات ادلؤثرة يف السياسة الدولية  ،واشكال التحالفات ،
ويرتبط بو كذلك النمو االقتصادي للدول ادلصدرة  ،وتلك ادلستوردة  ،والعوامل اليت تقع بني االسترياد
والتصدير .
ضلاول ان نستعرض يف ىذه الدراسة ادلوجزة الظروف احمليطة بسوق النفط ابعتباره ادلادة التجارية
االوىل يف العامل  ،وسوف نلخص توقعات االسعار خالل ادلستقبل القريب  ،وابالعتماد على أىم ادلصادر
ادلتخصصة يف سوق النفط العادلي .
احملاور :
 -0زلددات قيمة النفط يف السوق
 -2أسباب تقلبات أسعار النفط
 -3توقعات األسعار يف ادلستقبل القريب .
 -4خالصة واستنتاجات
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 -2حمددات قيمة النفط يف السوق
ابستعراض ادلصادر ادلرتبطة هبذا العنوان  ،وبنظرة فاحصة لطبيعة السوق العادلي للنفط ومتغريات
السياسة ادلؤثرة فيو  ،ديكن رصد رلموعو من احملددات االساسية اليت تلعب دورىا يف التأثري على اسعار
النفط يف الوقت احلايل وىي :
أ -معدل النمو العاملي  :يصل كل من الطلب والعرض على النفط اىل مستوايت جديدة أترخييا تصل اىل
 088مليون برميل/يف اليوم  .وال توجد اي مؤشرات للًتاجع عن ىذا ادلستوى يف الطلب يف الوقت
القريب  .يف الواقع  ،ارتفع انتاج النفط العادلي بقيادة الثورة الصخرية (النفط االحفوري) يف الوالايت
ادلتحدة  ،يدعمها الزايدة الكبرية يف االنتاج يف كل من الربازيل وكندا واماكن اخرى  .يف ادلستقبل  ،ديكن
للعديد من االمدادات احملتملة ان تعزز السوق من اماكن مثل ايران والعراق وليبيا ونيجرياي وفنزويال (اذا
كان من ادلمكن التغلب على التحدايت ادلختلفة اليت تواجهها كل دولة )  .ال توجد قمة زلددة يف االفق
للطلب  ،وما تزال زلركات الطلب قوية للغاية  ،مع كون البًتوكيمياوايت عامال رئيسيا  .يف دراسة
جديدة اجرهنا الوكالة الدولية للطاقة بعنوان (مستقبل البًتوكمياوايت  ،تشري الوكالة اىل ان ارتفاع
مستوايت ادلعيشة  ،السيما يف البلدان النامية  ،يدعم ابلفعل ظلو الطلب القوي على ادلواد البالستيكية ،

وسيستمر ىذا لعدة سنوات قادمة. 0

فوقود زيت الغاز  ،والبنزين  ،ووقود الطائرات  ،تعرف بشكل عام ربت اسم (ادلشتقات الوسيطة)  ،تؤلف
اكثر من ثلث انتاج النفط  ،تستخدم يف النقل الربي  ،الشحن البحري  ،ادلالحة والصناعو  ،وىذه ادلشتقات
الوسيطة مرتبطة دبعدالت النمو اكثر من اي قطاع اخر من قطاعات النفط  .ويتعامل ادلستمثرين يف ىذا القطاع (وىو
اىم قطاع من قطاعات التكرير) مع اسعار النفط العادلية ومنحنياهتا يف ادلستقبل  ،لذا فمعدل انتاج ادلشتقات وطريقة
التعامل معها يف السوق تشكل معدل اسعار النفط ادلنغرية يف السنتني القادمتني  ،حسب رأي الكاتب يف وكالة
رويًتو جون كيمب  .اذ يقفز معدل الطلب على ىذه ادلشتقات يف اوقات النمو والتوسع االقتصادي  ،من جانبو
فان زايدة الطلب قد يساىم يف رفع االسعار (اذا كانت زايدة االنتاج العادلي غري كافية )  ،لكن زايدة اسعار النفط

OIL market report , international energy agency , 12/10/2018 , p3-4
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العادلية قد تسبب التضخم وقد تقود اىل مخول اقتصادي  ،او قد يتباطئ النمو االقتصادي العادلي نتيجة للتوترات

التجارية  ،شلا يؤدي اىل ارتفاع ادلخزوانت يف نواتج التكرير الوسيطة (ادلشتقات الوسيطة) . 2

كما توقع مصرف "مورغان ستانلي" االمريكي ان الطلب على نواتج التكرير الوسيطة ينمو بقوة ،
وادلخزوانت تقًتب من أدىن مستوايهتا يف مخس سنوات  ،شلا سيدفع ىوامش ارابح التكرير لالرتفاع لتسحب أسعار
النفط معها لالعلى .

3

فالطلب على النفط مرتبط بشكل عام ابلنمو االقتصادي  ،واحملركات السعار النفط خالل الفًتة -2808
 2809ىي ادلشاركون العادليون يف االقتصاد العادلي  .مع توقع ان يصل مستوى النمو العادلي اىل  %3,9يف ىذه
السنة والسنة القادمة  ،ويف زايدة على الطلب العادلي للنفط تقدر بـ ـ 0,6مليون برميل يوميا ذلذا السنة والسنة القادمة
وابلتزامن مع تنامي االقتصاد الصيين  ،لذا من البديهي ان نتوقع استقرار اسعار النفط فوق حاجز الـ ـ  88دوالرا
للربميل ذلذه السنة مرتفعو اىل  85دوالرا لسنة  2809وقد تصل اىل  088حبلول . 2828

5

ب -العقوابت على ايران  :غذت العودة الوشيكة للعقوابت النفطية على ايران  ،واالختناقات اليت سبنع
اخلام االمريكي من الوصول اىل السوق  ،موجة ارتفاع دفعت اسعار خام النفط القياسي العلى
مستوى يف اربع سنوات  ،اذ يراىن الكثريون على ان السوق قد تواصل االرتفاع مع عودة العقوابت
على صادرات ايران من اخلام يف الرابع من نوفمرب  ،وقال جون ساسر انئب رئيس االحباث
والتحليالت لدى رلموعو موبيوس الدارة ادلخاطر " على مدى االسبوعني االخريين  ،ابت ىناك مزيد
من الدالئل على انو حىت بعض الزابئن الكبار مثل اذلند والصني  ،لن يشًتوا النفط االيراين اعتبارا من
نوفمرب " واشار معهد التمويل الدويل ان امجايل صادرات ايران اطلفضت اىل مليوين برميل يوميا يف

سبتمرب  ،من  2.8مليون برميل يوميا يف ابريل  5.شلا سيتولد عجز يف ادلعروض حسب رأي فرانك

شالينربجري  ،رئيس احباث السلع االولية لدى  ، LBBWاذ قال " عجز ادلعروض يف سوق النفط
سيستمر  ،واتوقع ان تزيد اوبك االنتاج ما بني  888-688الف برميل يوميا حىت هناية العام  ،ولن
Tsvetana Paraskova , The key oil Price Driver By 2020 , Oil Price.com , 5\8\2018 , p2-3

2
3

تقرٌر مصرف مورغان ستانلً  ،ورد فً صفحة سكاي نٌوز عربٌة 8162/5/66 ،
Tsvetana Paraskova , mentioned earlier , 5\8\2018 , p6-5

4

تقرٌر بعنوان " عقوبات اٌران ترفع رهان النفط الى  611دوالر  ،سكاي نٌوز عربٌة  ، 8162/61/4 ،ص. 8-6
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يكون ى ذا كافيا دلكافاة زايدة الطلب واطلفاض االنتاج يف دول مثل ايران وفنزويال "  .وترى احملللة لدى
وحدة (ايكونوميست انتلجينس) كايلني بريش  ،ان العقوابت على ايران سبثل احد ادلخاطر اجليوسياسية
اليت تضغط على االفاق العادلية  ،ومن ادلرجح ان يكون ذلا االثر الكبري يف االسعار مقارنة ابلسنوات

ادلاضية  ،حيث كانت سلزوانت النفط يف مستوى مريح  6.ابلطبع ان الغاء الوالايت ادلتحدة من
جانبها للعمل ابالتفاق الذي ابرم سنة  2805مع ايران  ،مشل ايضا معاقبة الشركات اليت ذلا نشاطات
ذبارية واقتصادية يف ايران .
ففي  08من ااير  ، 2808وصلت اسعار النفط اىل  88دوالرا للربميل  ،حدثت ىذه الصدمة بعد
يومني فقط من ادراج الوالايت ادلتحدة للعقوابت على ايران  ،وكذلك معاقبة الشركات اليت تستمر
ابلتعاون مع ايران  ،اذ اعتقد ادلستثمرين ان العقوابت على ايران ستخفض من ذبهيزات النفط االيراين
 ،وتوقع مصرف  HSBCان ىذه القضية ستزيد اسعار النفط  08دوالرات .

7

 -3أسباب تقلبات أسعار النفط :
تتقلب أسعار النفط بسبب التقلبات يف امدادات النفط  .اسعار النفط تتأرجح بشكل مومسي دائم
 ،فهي ترتفع يف الربيع  ،اذ يتوقع التجار زايدة الطلب يف الصيف نتيجة موسم العطالت  .البعض االخر
يتوقع اطلفاض االسعار يف اخلريف والشتاء  .لكن مع ذلك دلاذا تبقى اسعار النفط غري مستقرة ؟  .تتغري
صناعو النفط حبسب اربع طرق أساسية :

9

أ -انتاج الوقود الصخري يف الوالايت ادلتحدة االمريكية  ،كوقود ايثانول بديل  ،والذي اخذ ابالزدايد يف 2805
 ،توقعت الوكالة الدولية للطاقة ان يكون رلمل انتاج الوقود االمريكي  08,7مليون برميل يوميا يف . 2808
انو يكتسح الرقم السابق الذي بلغ  9,6مليون برميل يوميا يف  ، 0978وكان االنتاج  9.4مليون يف سنة
 . 2807وتنبأت الوكالة الدولية للطاقة ان يصل االنناج  00,8مليون برميل يف . 2809
6

توقعات ببقاء اسعار النفط مرتفعه عامً  8162و  ، 8162تقرٌر لصحٌفة الحٌاة  ،نقال عن روٌترز  ،ص6
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Kimberly Amadeo , Oil price forcast 2018-2020 . 28/9/2018 , the balance.com , p2

7

Seme source , p5-p8

8

5

ب -وضعت منظمة اوبك سقف لالنتاج  .يف  38من نوفمرب  ، 2806اتفق اعضاء ادلنظمة على زبفيض
االنتاج ضلو  0,2مليون برميل يوميا حبلول يناير  ، 2807اخذت االسعار ترتفع بعد اعالن اعضاء االوبك .
يف  ، 2807/00/38قررت االوبك االستمرار خبفض االنتاج لسنة . 2808
ت -قاد ذبار العمالت االجنبية الدوالر اىل الصعود بنسبة  %25سنة  2804و  . 2805كل ادلعامالت
النفطية تدفع ابلدوالر  ،لذا كان ىبوط االسعار بنسبة  %78يعود يف جزء منو اىل وجود الدوالر القوي للدول
ادلصدرة  ،ومعظم الدول ادلصدرة للنفط ترتبط عمالهتم ابلدوالر  ( .ومن الواضح ان سعر الدوالر احد العوامل
ادلؤثرة يف التنافس التجاري واالقتصادي بني الدول  ،لذا فان صعود او نزول قيمتو يؤثر على العمالت االخرى
وابلتايل يؤثر على قيمة النفط هبامش معني ) .
ث -الطلب العادلي ينمو ببطء اكثر من ادلتوقع  ،فبعد ان كان  92,4مليون برميل يوميا سنة  ، 2804ارتفع يف
السنة التالية اىل  93.3مليوان  .وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية  ،فان معظم الزايدة تعود اىل الصني اليت
تستهلك وحدىا  %02من النفط ادلنتج .

 -4توقعات األسعار يف املستقبل القريب :
ربدث جيوفاين ستانوفو  ،احمللل لدى مصرف  UBSقائال  ،مازلنا نتوقع ان سبيل ادلخاطر ادلرتبطة ابألسعار
اىل االذباه الصعودي  ،وال نستبعد قفزة يف اسعار النفط اىل  088دوالر للربميل .

:

حىت قبل ثالث أو أربع سنوات كانت كل تقديرات ومؤشرات أسعار النفط ،تقول إننا سوف ننسى أسعار
 78دوالراً "برنت اخلفيف"  ،واقع اليوم ولعام  2808صلد األسعار تتجاوز  78دوالراً وأصبحت التقديرات تتحدث
اليوم عن  088دوالر ،حىت أن توقعات إدارة معلومات الطاقة األمريكية  EIAقدرت أسعار النفط للربنت لعام
 2808بسعر  85دوالراً ولعام  2809بسعر  59دوالراً ،وكل ذلك ذىب أدراج الرايح فاألسعار اآلن يف مستوايت
تفوق ىذا السعر  % 28اليوم وىذا فارق شاسع ،السؤال ىنا ما ىي أسباب ارتفاع أسعار النفط ،لعل أىم أسباهبا
تقرٌر بعنوان " عقوبات اٌران ترفع رهان النفط الى  611دوالر  ،سكاي نٌوز عربٌة  ، 8162/61/4 ،ص8
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ىو اطلفاض االستثمارات يف قطاع النفط ،وىو القطاع الذي حيتاج مئات مليارات الدوالرات ،وىو التحدي الذي
يواجو العامل ،فالعامل ال يعاين من شح النفط أو نضوبو اليوم بقدر ما ىو االستثمار بو ،وىذا يعين أن توسعات اإلنتاج
والتنقيب والتصنيع ،ىي التحدايت الفعلية ،رغم أن ارتفاع أسعار النفط تدعم التوجو األمريكي بزايدة أعداد احلفارات
أسبوعياً .الرئيس األمريكي يقول إن أسعار النفط "مصطنعة" وأن دور أوبك ىنا كبري ،وىذا حديث غري دقيق ،ألن
أسعار النفط حني وصلت  38دوالراً يف عام  ،2806أين كان دور أوبك وصناعتها للسعر؟ ،وىذه األسعار ال ربقق
أىداف دول أوبك ،إذاً ىو سوق عرض وطلب ووضع اقتصادي عادلي ،األمر اآلخر ىو االستثمارات يف القطاع
تقلصت وتتقلص ،فأصبح العامل يزيد استهالكو ويقلل إنتاجو ،انىيك عن مشاكل سياسية وعقوابت اقتصادية كليبيا
وفنزويال وإيران ونيجرياي ،وىذا جيعل إنتاج النفط غري مستقر واثبت حىت اليوم .ردبا يصعب او يستحيل تقدير أسعار
النفط ألكثر من ستة أشهر مستقبلية أو يف ىذه ادلستوايت ،فأسعار النفط ال حيكمها سوق وعرض وطلب فقط،
فهناك عوامل سياسية ،وأيضاً االستثمارات يف القطاع ،واالقتصاد العادلي الزال حيقق ظلواً ،خاصة يف الشرق اآلسيوي،
وخصوصاً اذلند والصني ،فهي مصدر استهالك الزال يعترب كبرياً وكبرياً جداً  % 04من اإلنتاج العادلي من النفط
تستهلكو الصني فقط ،والزال استهالك العامل ينمو وىذا يعين بدائل ،وخطر النفط واضلساره مل ِ
أيت بعد على األقل

لسنوات قادمة .
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مع ذلك  ،فان توقعات وكالة الطاقة الدولية  EIAتتوقع تغيريات اضافية وتغيري يف بعض القوانني  .على
سبيل ادلثال  ،ىناك د وال اخذت تزيد من استخدام الطاقة النظيفة كبديل دلصارد الطاقة احلالية  ،وىناك دوال اخرى
اصدرت تشريعات مثل ( مبادرة الغاز الصديق للبيئة )  ،وتشريعات اخرى دولية تقيد انبعاث الغازات من السفن
العابرة للقارات  ،كلها امور ينبغي ان توضع يف احلسبان وتؤثر على سوق النفط  ،وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ان
00
يــؤثر استخراج الغ ـ ـ ــاز الطبيعـ ـ ــي ومصادر الطاقة ادلتجددة على حجم الطلب على النفط .
ويف ما يلي جداول نشرهتا  The Economy forecast agencyتتنبا فيو ابسعار النفط للسنوات

القادمة وكما يلي :

23

Close Mo,% Total,%
75.76 -10.8% -10.8%

Low-High
2018
74.62-86.74

Month Open
84.96

Oct

راشد بن دمحم الفوزان  ،مستقبل أسعار النفط عكس التوقعات  ،مقال فً صحٌفة الرٌاض االلكترونٌة فً عددها الصادر فً 8162\61\81
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Kimberly Amaded , mentioned earlier , p9 .
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Nov
Dec

75.76
71.59

70.52-75.76
71.59-77.17

71.59 -5.5% -15.7%
76.03 6.2% -10.5%

Jan 76.03
Feb 71.32
Mar 75.74

2019
70.25-76.03
71.32 -6.2% -16.1%
71.32-76.88
75.74 6.2% -10.9%
75.74-80.78
79.59 5.1% -6.3%

Apr
May
Jun
Jul

79.59-83.40
78.78-82.17
79.98-84.48
83.23-87.80

79.59
82.17
79.98
83.23

82.17
79.98
83.23
86.50

3.2%
-2.7%
4.1%
3.9%

-3.3%
-5.9%
-2.0%
1.8%

86.50
86.50-92.97
91.60
91.60
91.60-98.74
97.28
97.28 97.28-104.86 103.31
103.31 103.31-107.45 105.86
105.86 105.86-113.42 111.74
2020
Jan 111.74 106.97-111.74 108.60
Feb 108.60 104.27-108.60 105.86
Mar 105.86 100.28-105.86 101.81

5.9%
6.2%
6.2%
2.5%
5.6%

7.8%
14.5%
21.6%
24.6%
31.5%

-2.8% 27.8%
-2.5% 24.6%
-3.8% 19.8%

Apr
May
Jun
Jul

-5.0%
-0.4%
-0.3%
6.2%

Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

101.81
96.71
96.32
96.03

95.26-101.81
94.88-97.76
94.59-97.47
96.03-103.51

96.71
96.32
96.03
101.98

13.8%
13.4%
13.0%
20.0%

Aug 101.98 101.98-108.08 106.48 4.4% 25.3%
Sep 106.48 103.33-106.48 104.90 -1.5% 23.5%
Oct 104.90 104.90-111.02 109.38 4.3% 28.7%
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2020 Continuation
109.38-117.90 116.16
107.33-116.16 108.96
2021
107.43-110.71 109.07
109.07-114.23 112.54
112.54-121.31 119.52

Jan 108.96
Feb 109.07
Mar 112.54

49.4%
54.7%
45.1%
36.1%

6.2%
3.5%
-6.2%
-6.2%

126.93
131.42
123.27
115.63

119.52-128.83
126.93-133.39
121.42-131.42
113.90-123.27

119.52
126.93
131.42
123.27

Apr
May
Jun
Jul

27.7%
30.8%
22.7%
27.2%

-6.2%
2.5%
-6.2%
3.7%

108.46
111.13
104.24
108.11

106.83-115.63
108.46-112.80
102.68-111.13
104.24-109.73

115.63
108.46
111.13
104.24

Aug
Sep
Oct
Nov

101.41 -6.2% 19.4%

99.89-108.11
2022
96.88-101.41
95.11-98.36
96.56-104.09
94.75-102.55
96.19-103.68
94.38-102.15
88.53-95.82
83.05-89.88

Dec 108.11

79.08 -6.2% -6.9%
74.18 -6.2% -12.7%
72.20 -2.7% -15.0%

77.89-84.31
73.07-79.08
71.12-74.18

6.2% 36.7%
-6.2% 28.2%
0.1% 28.4%
3.2% 32.5%
6.2% 40.7%

النتائج
من

15.8%
13.7%
20.7%
13.2%
20.2%
12.8%
5.8%
-0.8%

من ادلصادر اليت ربدثت
ربريكو صعودا ونزوال ،
النقاط التالية :
 -0الديكن
أبسعار

-3.0%
-1.8%
6.2%
-6.2%
6.2%
-6.2%
-6.2%
-6.2%

98.36
96.56
102.55
96.19
102.15
95.82
89.88
84.31

Nov 109.38
Dec 116.16

101.41
98.36
96.56
102.55
96.19
102.15
95.82
89.88

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug

Sep 84.31
Oct 79.08
Nov 74.18

والتوصيات :
خالل مراجعتنا لكثري
عن سوق النفط وكيفية
ديكننا ان نتوصل اىل

لفًتة طويلة
مادة
لتقلبات السوق ونسبة العرض والطلب ومعدل النمو االقتصادي والتغريات اجليوسياسية .

التنبؤ
النفط
 ،فهي
خاضعو

 -2النفط كسلعة ذبارية تنطبق عليها ضوابط السوق  ،فاذا ما ارتفع السعر كثريا فانو يعين حدوث تضخم
وابلتايل زبمة يف ادلعروض شلا يؤدي حتما اىل كساد اقتصادي ويًتاجع الطلب عليو ردبا بشكل كبري كما
حصل يف  2888و . 2804
 -3اسعار النفط ادلتدنية ال تشجع الشركات على البحث والتنقيب النو يكلف مئات ادلليارات من
الدوالرات وىذه ال تستحق العناء اذا كان السوق ال يليب احلاجة واالسعار منخفضة وابلتايل العملية
ليست مشجعة .
الباحث  :مصطفى دمحم الحٌدري
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 -4من ادلرجح ان تبقى االسعار من  98-88دوالرا للربميل خالل ادلتبقي من السنة احلالية والسنة القادمة
 ،وردبا ترتفع اكثر اذا ما استمرت العقوابت على ايران .
 -5احلروب التجارية بني الصني والوالايت ادلتحدة ذلا أتثري يف سوق النفط  ،خاصة اذا ما علمنا ان الصني
تشًتي  %04من النفط ادلنتج عادليا .
 -6كل االزمات اجليوسياسية كاليت مع ايران او فنزويال من احملتمل ان تنتهي  ،وىذا يعين حدوث تغيري يف
سوق النفط واسعار ادلشتقات .
انتهى

املصادر :

 -2راش د بن دمحم الفوزان  ،مستقبل أسعار النفط عكس التوقعات  ،مقال فً صحٌفة الرٌاض االلكترونٌة
فً عددها الصادر فً  ، 0202\02\02للمزٌد انظر :
http://www.alriyadh.com/1676703

 -3تقرٌر بعنوان " عقوبات اٌران ترفع رهان النفط الى  022دوالر  ،سكاي نٌوز عربٌة ،
0202/02/4
https://www.skynewsarabia.com/business/1187961%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-100%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1

الباحث  :مصطفى دمحم الحٌدري
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 نقال عن،  تقرٌر لصحٌفة الحٌاة، 0202  و0202 ً توقعات ببقاء اسعار النفط مرتفعه عام-4
روٌترز
http://www.alhayat.com/article/4589597/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5
%D8%A7%D8%AF/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%AA%D9%88
%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A-2018-%D9%882019

0202/5/06 ،  ورد فً صفحة سكاي نٌوز عربٌة، ً تقرٌر مصرف مورغان ستانل-5

Oil market report , international energy agency , 12/10/2018 -6
https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic
/
Kimberly Amadeo , Oil price forcast 2018-2020 . 28/9/2018 , the -7
balance.com
https://www.thebalance.com/oil-price-forecast-3306219

Tsvetana Paraskova , The key oil Price Driver By 2020 , Oil Price.com , -8
5\8\2018
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https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-Key-Oil-Price-Driver-By2020.html
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