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الخالصة:
النفط أحد أهم مصادر الطاقة في العالم يشكل سمعة إستراتجية عالمية ذات قيمةة اقتصةادية عاليةة.
نتن ةةا ل ف ةةي الماح ةةث ا ل م ةةن ه ةةذ ال رق ةةة د ارس ةةة إنت ةةاج ال ةةنفط ال ةةام ف ةةي السة ة دان أن اعة ة
صائص

مناطق إنتاج .

تتنا ل في الماحث الثاني أهم المشتقات أ المنتجات النفطية است داماتها.
أما الماحث الثالث فيتحدث عةن صةائص سة ق الةنفط طةرق تسةعير تقماةات ا سةعار النتةائ
اآلثار المترتاة عمى إرتفاع أسعار النفط الع امل التي تؤدي إلى أرتفاع ا سعار.
الماحث الرااع يشتمل عمى إحصائيات تتنةا ل طةرق نقةل ت ةزين ت زيةع الةنفط ال ةام المشةتقات
النفطية ا

رى.

الماحث ال امس ا
إاافة لمنتائ

ير من ال رقةة يشةتمل عمةى د ارسةة تحميميةة تنةاقش فراةيات الاحةث ا ليةة

الت صيات.

Abstract
Petroleum, which is a global, strategic commodity with high economic
value, is considered one of the most important sources of energy in the
world.
In the first section of this paper, types, properties and specifications of
crude oil production in Sudan the Sudan is discussed.
The second section addresses the most important petroleum products and
their uses.
The third section talks about the properties of International market of
petroleum, methods of pricing, price fluctuation and the impacts of high
petroleum prices beside the factors that lead to increase of oil prices.
The fourth section includes statistics and studies of methods and means
of transportation, storage and distribution of crude oil and other
petroleum products.
The fifth and final section of the paper includes an analytical study
hypotheses are discussed in addition to the initial
research assumptions and recommendations.

مقدمة

إن النهاة الصناعية التي انتظمت العالم اعد الحرب العالمية الثانية جعمت من النفط
ّ

أحد أهم مصادر الطاقة في العالم

فصار سمعة إستراتجية عالمية ذات قيمة اقتصادية عالية.

تتأتى أهمية النفط ال ام من فرت النساية تركيز لمطاقة كفاءت

سه لة نقم

ت زيع

عمى الرغم عن ج د ادائل في نفس مست ى الن عية السعر إال أنها تظل ادائل محد دة
اعاها يعد من أكثر المصادر تم يثاً لمايئة في حين يالقي اآل ر معاراة كايرة اساب التكمفة
العالية

طر اإلشعاعات المناعثة منها.

أدت هذ الع امل مجتمعة إلى إزدياد الطمب عمى النفط اص رة كايرة ماطردة في جميع
أنحاء العالم

اصة الد ل الصناعية الكارى كاليااان ال اليات المتحدة ا مريكية التي تعد

المستهمك ا كار لمنفط منتجات من اين جميع د ل العالم حيث تستهمك حدها نح راع
اإلنتاج العالمي المقدر انح ثمانين ممي ن ارميل ي ميا.
قد ارز الشرق ا سط د ل ال مي العراي تحديداً كمنت أكار لمنفط
العراية السع دية في المرتاة ا لى كأكار امد مصدر لمنفط في العالم

حيث تأتي المممكة
ثاني أكار امد منت

لمنفط في العالم اعد ر سيا.
كغير من الد ل سعي الس دان إلست الص استغالل م ز ن النفطي منذ نح نصف قرن
من الزمان االتعا ن مع اعض الشركات النفطية ا جناية .حيث كان العبء الثقيل الذي يشكم
إستيراد الم اد الاتر لية عمى ميزان المدف عات الس داني الذي أستمر ط يالً

من ا سااب

الرئيسية التي جعمت اإلهتمام اتشجيع اإلستثمار في مجال النفط يامغ ذر ت

الل السن ات

العشر ا

يرة حيث اعت الحك مة النفط امن المرتكزات ا ساسية في إستراتيجيتها

اإلقتصادية فتحت المجال لألستثمار مع عدد من الشركات العالمية ذات ال ارة المتراكمة
الجيدة العاممة في مجال النفط .
السمعة ّ
في هذ ال رقة الاحثية سنتطرق إلى دراسة إنتاج النفط ال ام
إنتاج  .كما سنتطرق كذلك لممشتقات النفطي
النفط

الع امل المؤثرة عمي

أن اع

صائص

مناطق

است داماتها تس يقها .ثم نتعرض لدراسة س ق

طرق التسعير ااإلاافة إلى اآلثار المترتاة عمى إرتفاع أسعار

النفط الع امل المااشرة التي تؤدي إلى هذا اإلرتفاع.

