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دمةــقـم
أهم تكتس���ب ص���ناعة تكرير النفط أهمية خاص���ة بالنس���بة للدول العربية ��حد� 

المراحل في س��لس��لة الص��ناعات البترولية، و�لك نظراً لدورها في تأمين حاجة الس��و� 

  للطاقة. الهامة المصادر الرئيسية  باعتبارها منالمحلية من المشتقات النفطية 

منذ لمنظمة األقطار العربية المص��درة للبترول (أوابك) حرص��ت األمانة العامة 

، ص�����ناعة التكرير في الدول العربية تطور متابعةعلى  لتأس�����يس�����هاالس�����نوات األولى 

على أهم ، بهد� إلقاء ال��������وء متقاربة وعلى فترات وتحديث البيانات المتعلقة بها،

 ،التي مرت به��ا ص�������ن��اع��ة تكرير النفط في ���ل دول��ة من ال��دول العربي��ة التطورات

منذ المراحل األولى لتأسيسها، مع اإلشارة إلى  ،والصعوبات التي اعترضت مسيرتها

اإلجراءات التي اتخذت لتمكين المص��افي من التكيف مع تلك الص��عوبات، واس��تخ�� 

 فيالقائمين على هذ� الص�����ناعة  في تعزيز خبراتيمكن ا�س�����تفادة منها الدروس التي 

  اختيار الحلول المناسبة لتحسين األداء إلى المستويات العالمية.

  تتناول الدراسة المحاور الرئيسية التالية:

  تاريخية حول أهم لدول  المراحللمحة  ناعة التكرير في ا ها ص������� التي مرت ب

 .العربية في العقود الماضية، والعوامل التي ساهمت في تحديد مسار تطورها

  في الدول العربيةالتحديات التي تواجه صناعة تكرير النفط. 

  اإلجراءات والتدابير والحلول الممكنة للتغلب على التحديات والص�����عوبات التي

  .، وسبل الحد من انعكاساتها السلبيةربيةالع تعترض صناعة التكرير

نقلة نوعية  في الدول العربية قد ش��هدتص��ناعة التكرير إلى أن  تش��ير الدراس��ة

ية، قادتها �ل من دولة اإلمارات العربية المتحدة،  خ�ل الس�������نوات الخمس الماض�������

في دولة والمملكة العربية الس�������عودية، ودولة قطر، و�لك من خ�ل إنش�������اء مص�������فاة 

ية المتحدة ماإل ألف ب/ي،  417بطاقة تكريرية قدرها  غرب"-"الرويس ارات العرب

ألف ب/ي، األولى  400ومص�������فاتين في المملكة العربية الس�������عودية �اقة �ل منهما 
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احملتوياتقائمـة
رقم 

الصفحة  املوضــــــوع    
 مقدمة  1
 قائمة المحتويات 3
 قائمة األشكال 8
 قائمة الجداول 12
 ملخص 14
 Abbreviations المصطلحاتقائمة   17

األول 19  تارخييةحملةالفصل
 : تطورات صناعة تكرير النفط في الدول العربية خالل فترة الستينيات والسبعينيات1-1 22
 : تطورات صناعة تكرير النفط في الدول العربية خالل فترة الثمانينيات (فترة النضوج)1-2 23
 : تطور الطاقة التكريرية في فترة الثمانينيات  1-2-1 24
  : األداء التشغيلي لمصافي النفط في فترة الثمانينيات  1-2-2 26
  : تطور استهالك المنتجات النفطية في فترة الثمانينيات1-2-3 29
  : تطور منتجات مصافي الدول العربية في فترة الثمانينيات1-2-4 30
  : تطورات صناعة تكرير النفط في الدول العربية خالل فترة التسعينيات1-3 33
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  : تطور استهالك المنتجات النفطية في فترة التسعينيات1-3-3 39
  التسعينيات: تطور منتجات مصافي النفط في الدول العربية في فترة 1-3-4 41
  2010-2000: تطورات صناعة تكرير النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-4 43
   2010-2000: تطور الطاقة التكريرية خالل الفترة 1-4-1 43
  2010-2000: األداء التشغيلي لمصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-4-2 46
  2010-2000النفطية خالل الفترة : تطور استهالك المنتجات 1-4-3 48
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  استنتاجات الفصل األولخالصة و: 1-6 61
  مواصفات المنتجات النفطية: تحسين 1-6-1 61
 : تطور هيكل استهالك وإنتاج المنتجات النفطية في الدول العربية 1-6-2 63
  : تطور متوسط الطاقة التكريرية لمصافي النفط في الدول العربية1-6-3 66
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مصفاة "ساتورب"، والثانية مصفاة "ياسرف"، وفي دولة قـ��طـ��ر تم تش�ـ��يل مشـ��روع 

  ألف ب/ي.  146كريرية بمقدار " لرفـع الطـاقة الت2-مصفاة راس لفان "راس لفان

كما يجري حالياً تنفيذ مش����اريع أ�ر� س����يكون لها دور مهم في تعزيز مس����يرة 

تطوير صناعة تكرير النفط في الدول العربية، من أهمها مشروع إنشاء مصفاة الزور 

ألف ب/ي، والتي تص�������نف بأنها  615الجديدة في دولة الكويت بطاقة تكريرية قدرها 

ر في العالم تبنى بمرحلة واحدة من األساس، ومصفاة جازان في المملكة المصفاة األكب

ألف ب/ي، ومص�����فاة الدقم في س�����لطنة  400العربية الس�����عودية بطاقة تكريرية قدرها 

 230عمان، وهي مص���فاة مش���تركة بين الس���لطنة ودولة الكويت تبل� �اقتها التكريرية 

جمهورية العراق. هذا عالوة ألف ب/ي، ومص�����افي أ�ر� في الجمهورية الجزائرية و

على مش���اريع التطوير ورفع الطاقة التكريرية للعديد من المص���افي، كمش���روع مص���فاة 

ألف ب/ي، ومص���فاة الش���رق األوس���ط  360إلى  260"س���ترة" في مملكة البحرين من 

ألف ب/ي، ومص�������ف��اة  160إلى  100"مي��دور" في جمهوري��ة مص�������ر العربي��ة من 

  ألف ب/ي.  187إلى  116"صحار" في سلطنة عمان من 

تس����تعر� الدراس����ة في ال�تا� بع� ا�س����تنتاجات والتوص����يات التي يمكن أن 

تس���اعد في تطوير ص���ناعة تكرير النفط في الدول العربية وتحس���ين قدرتها التنافس���ية، 

مش����اريع تطوير المص����افي يأتي في مقدمة هذ� التوص����يات التأكيد على ض����رورة دعم 

تحس��ين ربحية ص��ناعة التكرير العربية، وإص��ال� الفجوة  نظراً ألهمية ذلك في القائمة،

  النفطية وبين هيكل إنتاج المصافي.  المنتجاتبين هيكل الطلب على 

تعزيز الجهود المبذولة في الدول تأمل األمانة العامة أن تس��اهم هذ� الدراس��ة في 

 تطوير ص�����ناعة تكريراألع������اء في أوابك والدول العربية األ�ر� �ير األع������اء ل

  إلى المستويات المنشودة.النفط والوصول بأدائها 

    ،،وهللا ولي التوفيق
  امـن العـاألمي     

  يـعباس علي النق
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مصفاة "ساتورب"، والثانية مصفاة "ياسرف"، وفي دولة قـ��طـ��ر تم تش�ـ��يل مشـ��روع 

  ألف ب/ي.  146كريرية بمقدار " لرفـع الطـاقة الت2-مصفاة راس لفان "راس لفان

كما يجري حالياً تنفيذ مش����اريع أ�ر� س����يكون لها دور مهم في تعزيز مس����يرة 

تطوير صناعة تكرير النفط في الدول العربية، من أهمها مشروع إنشاء مصفاة الزور 

ألف ب/ي، والتي تص�������نف بأنها  615الجديدة في دولة الكويت بطاقة تكريرية قدرها 

ر في العالم تبنى بمرحلة واحدة من األساس، ومصفاة جازان في المملكة المصفاة األكب

ألف ب/ي، ومص�����فاة الدقم في س�����لطنة  400العربية الس�����عودية بطاقة تكريرية قدرها 

 230عمان، وهي مص���فاة مش���تركة بين الس���لطنة ودولة الكويت تبل� �اقتها التكريرية 

جمهورية العراق. هذا عالوة ألف ب/ي، ومص�����افي أ�ر� في الجمهورية الجزائرية و

على مش���اريع التطوير ورفع الطاقة التكريرية للعديد من المص���افي، كمش���روع مص���فاة 

ألف ب/ي، ومص���فاة الش���رق األوس���ط  360إلى  260"س���ترة" في مملكة البحرين من 

ألف ب/ي، ومص�������ف��اة  160إلى  100"مي��دور" في جمهوري��ة مص�������ر العربي��ة من 

  ألف ب/ي.  187إلى  116"صحار" في سلطنة عمان من 

تس����تعر� الدراس����ة في ال�تا� بع� ا�س����تنتاجات والتوص����يات التي يمكن أن 

تس���اعد في تطوير ص���ناعة تكرير النفط في الدول العربية وتحس���ين قدرتها التنافس���ية، 

مش����اريع تطوير المص����افي يأتي في مقدمة هذ� التوص����يات التأكيد على ض����رورة دعم 

تحس��ين ربحية ص��ناعة التكرير العربية، وإص��ال� الفجوة  نظراً ألهمية ذلك في القائمة،

  النفطية وبين هيكل إنتاج المصافي.  المنتجاتبين هيكل الطلب على 

تعزيز الجهود المبذولة في الدول تأمل األمانة العامة أن تس��اهم هذ� الدراس��ة في 

 تطوير ص�����ناعة تكريراألع������اء في أوابك والدول العربية األ�ر� �ير األع������اء ل

  إلى المستويات المنشودة.النفط والوصول بأدائها 

    ،،وهللا ولي التوفيق
  امـن العـاألمي     

  يـعباس علي النق
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  2016المتحدة عام 
النفط في مص�������افي دولة اإلمارات العربية  طاقة تقطير نس�������بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى: 2-3 79

  2016المتحدة عام 
 2016اإلمارات العربية المتحدة عام  نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة: 2-4 80
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2-5 81
  2016: مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2-6 81
: تطـ��ور الطـ��اقة التكـ��ريرية واستهـ��الك المنتجات النفطية في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 2-7 83

2016-2030   
  2016طاقة تقطير النفط في مصفاة سترة بمملكة البحرين عام : نسبة طاقة عمليات التكرير إلى 3-8 86
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في مملكة البحرين عام 2-9 88
   2016: مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في مملكة البحرين عام 2-10 88
  2030-2016واستهالك المنتجات النفطية في مملكة البحرين خالل الفترة  تطور الطاقة التكريرية: 2-11 89
2016: نسبة طاقة عمليات التكرير إلى طاقة تقطير النفط في مصفاة بنزرت في الجمهورية التونسية عام 2-12 93
 2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في الجمهورية التونسية عام 2-13 94
  2016مقارنة إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية التونسية عام : 2-14 95
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قائمة األشكالتابع
رقم 

الصفحة  كلـــــشـال

 2030-2016: تطـور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية التونسية خالل الفترة 2-15 96
   2016التكريرية في مصافي الجمهورية الجزائرية عام : توزع نسب الطاقة 2-16 97

 2016: نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى تقطير النفط في مصافي الجمهورية الجزائرية عام 2-17 100
 2016 طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي الجمهورية الجزائرية عامنسبة : 2-18 101
  2016: نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي الجزائر عام 2-19 102
  2016: حصة المنتجات النفطية من استهالك الطاقة في الجمهورية الجزائرية عام 2-20 103
   2016: مقارنة إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية الجزائرية عام 2-21 103
  2030تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية الجزائرية حتى عام : 2-22 105
  2016مصافي المملكة العربية السعودية عام في نسب الطاقة التكريرية توزع : 2-23 106

116 
: نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مصافي المملكة العربية السعودية 2-24

  2016عام 

117 
ودية ـ��نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي المملكة العربية السع: 2-25

  2016عام 
  2016العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي السعودية عام نسبة طاقة : 2-26 118
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في المملكة العربية السعودية عام 2-27 119
  2016: ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في المملكة العربية السعودية عام 2-28 119
 2030-2016المملكة العربية السعودية خالل الفترة في  واستهالك المنتجات النفطية: تطور الطاقة التكريرية 3-29 121
  2016: توزع نسب الطاقة التكريرية في مصافي الجمهورية العربية السورية عام 2-30 124

127 
إلى طاقة تقطير النفط في مص������افي الجمهورية العربية  : نس������بة طاقة عمليات تحس������ين الرقم األوكتاني2-31

  2016السورية عام 

128 
: نس�������بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مص�������افي الجمهورية العربية 2-32

  2016السورية عام 
 2016ورية العربية السورية عام : نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي الجمه2-33 129
  2016: نسب استهالك أنواع الطاقة في الجمهورية العربية السورية عام 2-34 130
  2016عام الجمهورية العربية السورية : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-35 131

132 
ورية العربية السورية خالل الفترة ـ����في الجمه يةـ����ات النفطـ����: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتج2-36

2016-2030  
  2016: توزع نسب الطاقة التكريرية في مصافي جمهورية العراق عام 2-37 134
 2016 مصافي جمهورية العراق عام: نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في 2-38 138
 2016 جمهورية العراق عامنسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي : 2-39 139
  2016نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي جمهورية العراق عام : 2-40 140
  2016لعراق عام : حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في جمهورية ا2-41 141
   2016عام العراق : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية 2-42 141
  2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية العراق خالل الفترة 2-43 143
  2016 توزع نسب الطاقة التكريرية في مصافي دولة قطر عام: 2-44 144
  2016: نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة قطر عام 2-45 148
  2016: نسبة طاقة العمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة قطر عام 2-46 149
  2016تقطير النفط في مصافي دولة قطر عام : نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة 2-47 150
   2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في دولة قطر عام 2-48 151
   2016عام قطر : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في دولة 2-49 151
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كالـاألشةـقائم
رقم 

الصفحة  كلـــــشـال

األول  الفصل
 2016-1950: تطور الطاقة التكريرية وعدد مصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-1 22
 1990-1980: تطور طاقة عمليات التكرير في مصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-2 28
 1990-1980خالل الفترة  : تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في الدول العربية1-3 30
 1990-1980: تطور هيكل منتجات مصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-4 32
 2000-1990: تطور طاقة عمليات التكرير في مصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-5 39
 2000-1990فترة : تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في الدول العربية خالل ال1-6 41
  2000-1990: تطور هيكل منتجات مصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-7 43
  2010-2000: تطور طاقة عمليات التكرير في مصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-8 47
   2010-2000: تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في الدول العربية خالل الفترة 1-9 50
 2010-2000: تطـور هيـكل منتجات مصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-10 52
  2016-2010: تطور طاقة عمليات التكرير في مصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-11 56
  2016-2010: تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في الدول العربية خالل الفترة 1-12 58
 2016-2010: تطـور هيـكل منتجات مصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-13 60
2016-1980 طاقة تقطير النفط في الدول العربية خالل الفترة: تطور نسبة طاقة المعالجة الهيدروجينية إلى 1-14 62

63 
: تطور نس��بة طاقة عمليات تحس��ين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-15

1980-2016 
 2016-1980: تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في الدول العربية خالل الفترة 1-16 64
 2016-1980طاقة تقطير النفط في الدول العربية خالل الفترة  : تطور نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى1-17 65
 2016-1980: تطور هيكل المنتجات النفطية في مصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-18 66
  2016-1960: تطور متوسط الطاقة التكريرية لمصافي النفط في الدول العربية خالل الفترة 1-19 67

 الثانيالفصل
  2016عام  توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي دولة اإلمارات العربية المتحدة: 2-1 72
: نس����بة طاقة عمليات تحس����ين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مص����افي دولة اإلمارات العربية 2-2 78

  2016المتحدة عام 
النفط في مص�������افي دولة اإلمارات العربية  طاقة تقطير نس�������بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى: 2-3 79

  2016المتحدة عام 
 2016اإلمارات العربية المتحدة عام  نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة: 2-4 80
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2-5 81
  2016: مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2-6 81
: تطـ��ور الطـ��اقة التكـ��ريرية واستهـ��الك المنتجات النفطية في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 2-7 83

2016-2030   
  2016طاقة تقطير النفط في مصفاة سترة بمملكة البحرين عام : نسبة طاقة عمليات التكرير إلى 3-8 86
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في مملكة البحرين عام 2-9 88
   2016: مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في مملكة البحرين عام 2-10 88
  2030-2016واستهالك المنتجات النفطية في مملكة البحرين خالل الفترة  تطور الطاقة التكريرية: 2-11 89
2016: نسبة طاقة عمليات التكرير إلى طاقة تقطير النفط في مصفاة بنزرت في الجمهورية التونسية عام 2-12 93
 2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في الجمهورية التونسية عام 2-13 94
  2016مقارنة إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية التونسية عام : 2-14 95
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قائمة األشكالتابع
رقم 

الصفحة  كلـــــشـال

  2030-2016تطور استهالك المنتجات النفطية في الجمهورية اللبنانية خالل الفترة : 2-88 211
  2016لمصفاتي النفط العاملتين في المملكة المغربية عام  توزع نسب الطاقة التكريرية: 2-89 213
 2016مصفاتي المملكة المغربية عام : نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في 2-90 215
 2016المغربية عام في مصفاتي المملكة : نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط 2-91 216
  2016: نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصفاتي المملكة المغربية عام 2-92 217
  2016: نسب استهالك الطاقة في المملكة المغربية عام 2-93 218
   2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في المملكة المغربية2-94 218
   2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في المملكة المغربية خالل الفترة 2-95 219
 2016نسبة طاقة عمليات التكرير إلى طاقة تقطير النفط في مصفاة نواذيبو في جمهورية موريتانيا عام : 2-96 221
  2016موريتانيا عام : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية 2-97 222
 2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية موريتانيا خالل الفترة 2-98 223
  2016لمصافي النفط العاملة في الجمهورية اليمنية عام  توزع نسب الطاقة التكريرية: 2-99 224
 2016نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مصافي الجمهورية اليمنية عام : 2-100 226
 2016اليمنية عام نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي الجمهورية : 2-101 227
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في الجمهورية اليمنية عام 2-102 228
  2016عام  : مقارنة بين إنتـاج واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية اليمنية2-103 228
 2030-2016واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية اليمنية خالل الفترة  : تطور الطاقة التكريرية2-104 230
  2016: حصة الدول العربية من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم عام 2-105 231
  2016: حصة الدول األعضاء في أوابك من إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية عام 2-106 232
  2016: توزع نسب الطاقة التكريرية في الدول األعضاء في أوابك عام 2-107 233
  2016: توزع نسب الطاقة التكريرية في الدول غير األعضاء في أوابك عام 2-108 233
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية عام 2-109 234
  2016النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في الدول األعضاء عام : حصة المنتجات 2-110 235
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في الدول غير األعضاء عام 2-111 235
  2016: توزع عدد مصافي النفط في الدول العربية حسب الحجم عام 2-112 237
  2016الدول العربية حسب الحجم عام : توزع نسب مصافي النفط في 2-113 237
  2016: تصنيف مصافي النفط في الدول العربية حسب درجة التعقيد عام 2-114 239
  2016توزع نسب أنواع مصافي النفط في الدول العربية حسب درجة التعقيد عام : 2-115 239
  2016إلى طاقة تقطير النفط في الدول األعضاء عام  : نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني2-116 242
 2016: نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في الدول غير األعضاء عام 2-117 242
  2016المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في الدول األعضاء عام : نسبة طاقة عمليات 2-118 244
  2016المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في الدول غير األعضاء عام : نسبة طاقة عمليات 2-119 244
  2016: مقارنة بين هيكل إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الدول األعضاء عام 2-120 246
  2016األعضاء عام : مقارنة بين هيكل إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الدول غير 2-121 247
  2016: مقارنة بين هيكل إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في إجمالي الدول العربية عام 2-122 248
  2016نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في الدول األعضاء عام : 2-123 249
  2016النفط في الدول غير األعضاء عام نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير : 2-124 250
  2030-2010: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في الدول األعضاء خالل الفترة 2-125 254
 2030-2010خالل الفترة : تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في الدول غير األعضاء 3-126 255
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قائمة األشكالتابع
رقم 

الصفحة  كلـــــشـال

  2030- 2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في دولة قطر خالل الفترة 2-50 152
  2016توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في دولة الكويت عام : 2-51 154
  2016إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة الكويت عام  : نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني2-52 160
  2016: نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة الكويت عام 2-53 161
  2016: نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة الكويت عام 2-54 162
  2016صة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في دولة الكويت عام : ح2-55 163
   2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في دولة الكويت2-56 163
  2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في دولة الكويت خالل الفترة 2-57 165
  2016توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في دولة ليبيا عام : 2-58 167
  2016عام ليبيا : نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة 2-59 171
  2016عام ليبيا : نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة 2-60 172
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في دولة ليبيا عام 2-61 173
  2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في دولة ليبيا2-62 173
  2030-2016واستهالك المنتجات النفطية في دولة ليبيا خالل الفترة  : تطور الطاقة التكريرية2-63 175
  2016توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في جمهورية مصر العربية عام : 2-64 176

181 
ر العربية ���: نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مصافي جمهورية مص2-65

  2016عام 

182 
ية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي جمهورية مصر العربية ���ة الهيدروجين���: نسبة طاقة عمليات المعالج2-66

  2016عام 
  2016: نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي جمهورية مصر العربية عام 2-67 183
  2016إجمالي استهالك الطاقة في جمهورية مصر العربية عام : حصة المنتجات النفطية من 2-68 184
  2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية مصر العربية2-69 184
 2030-2016 خالل الفترة جمهورية مصر العربيةفي  واستهالك المنتجات النفطية: تطور الطاقة التكريرية 2-70 186
  2016نسبة طاقة عمليات التكرير إلى طاقة تقطير النفط في مصفاة الزرقاء عام : 2-71 189
   2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في المملكة األردنية عام 2-72 190
   2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في المملكة األردنية2-73 190
  2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في المملكة األردنية خالل الفترة 2-74 191
  2016: توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في جمهورية السودان عام 2-75 193
 2016 السودان عام مصافي جمهورية نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في: 2-76 195
 2016 مصافي جمهورية السودان عام: نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في 2-77 196
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في جمهورية السودان عام 2-78 197
   2016عام  واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية السودان: مقارنة بين إنتاج 2-79 198
  2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية السودان خالل الفترة 2-80 199
  2016 توزع نسب الطاقة التكريرية لمصفاتي النفط العاملتين في سلطنة عمان عام: 2-81 202
 2016: نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مصفاتي سلطنة عمان عام 2-82 204
  2016عام  : نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصفاتي سلطنة عمان2-83 205
  2016عام  النفط في مصافي سلطنة عمان: نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير 2-84 206
  2016عام  : حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في سلطنة عمان2-85 207
  2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في سلطنة عمان2-86 207
   2030-2016واستهالك المنتجات النفطية في سلطنة عمان خالل الفترة  : تطور الطاقة التكريرية2-87 209
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قائمة األشكالتابع
رقم 

الصفحة  كلـــــشـال

  2030-2016تطور استهالك المنتجات النفطية في الجمهورية اللبنانية خالل الفترة : 2-88 211
  2016لمصفاتي النفط العاملتين في المملكة المغربية عام  توزع نسب الطاقة التكريرية: 2-89 213
 2016مصفاتي المملكة المغربية عام : نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في 2-90 215
 2016المغربية عام في مصفاتي المملكة : نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط 2-91 216
  2016: نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصفاتي المملكة المغربية عام 2-92 217
  2016: نسب استهالك الطاقة في المملكة المغربية عام 2-93 218
   2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في المملكة المغربية2-94 218
   2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في المملكة المغربية خالل الفترة 2-95 219
 2016نسبة طاقة عمليات التكرير إلى طاقة تقطير النفط في مصفاة نواذيبو في جمهورية موريتانيا عام : 2-96 221
  2016موريتانيا عام : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية 2-97 222
 2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية موريتانيا خالل الفترة 2-98 223
  2016لمصافي النفط العاملة في الجمهورية اليمنية عام  توزع نسب الطاقة التكريرية: 2-99 224
 2016نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مصافي الجمهورية اليمنية عام : 2-100 226
 2016اليمنية عام نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي الجمهورية : 2-101 227
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في الجمهورية اليمنية عام 2-102 228
  2016عام  : مقارنة بين إنتـاج واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية اليمنية2-103 228
 2030-2016واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية اليمنية خالل الفترة  : تطور الطاقة التكريرية2-104 230
  2016: حصة الدول العربية من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم عام 2-105 231
  2016: حصة الدول األعضاء في أوابك من إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية عام 2-106 232
  2016: توزع نسب الطاقة التكريرية في الدول األعضاء في أوابك عام 2-107 233
  2016: توزع نسب الطاقة التكريرية في الدول غير األعضاء في أوابك عام 2-108 233
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية عام 2-109 234
  2016النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في الدول األعضاء عام : حصة المنتجات 2-110 235
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في الدول غير األعضاء عام 2-111 235
  2016: توزع عدد مصافي النفط في الدول العربية حسب الحجم عام 2-112 237
  2016الدول العربية حسب الحجم عام : توزع نسب مصافي النفط في 2-113 237
  2016: تصنيف مصافي النفط في الدول العربية حسب درجة التعقيد عام 2-114 239
  2016توزع نسب أنواع مصافي النفط في الدول العربية حسب درجة التعقيد عام : 2-115 239
  2016إلى طاقة تقطير النفط في الدول األعضاء عام  : نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني2-116 242
 2016: نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في الدول غير األعضاء عام 2-117 242
  2016المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في الدول األعضاء عام : نسبة طاقة عمليات 2-118 244
  2016المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في الدول غير األعضاء عام : نسبة طاقة عمليات 2-119 244
  2016: مقارنة بين هيكل إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الدول األعضاء عام 2-120 246
  2016األعضاء عام : مقارنة بين هيكل إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الدول غير 2-121 247
  2016: مقارنة بين هيكل إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في إجمالي الدول العربية عام 2-122 248
  2016نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في الدول األعضاء عام : 2-123 249
  2016النفط في الدول غير األعضاء عام نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير : 2-124 250
  2030-2010: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في الدول األعضاء خالل الفترة 2-125 254
 2030-2010خالل الفترة : تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في الدول غير األعضاء 3-126 255
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قائمة األشكالتابع
رقم 

الصفحة  كلـــــشـال

  2030- 2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في دولة قطر خالل الفترة 2-50 152
  2016توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في دولة الكويت عام : 2-51 154
  2016إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة الكويت عام  : نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني2-52 160
  2016: نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة الكويت عام 2-53 161
  2016: نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة الكويت عام 2-54 162
  2016صة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في دولة الكويت عام : ح2-55 163
   2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في دولة الكويت2-56 163
  2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في دولة الكويت خالل الفترة 2-57 165
  2016توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في دولة ليبيا عام : 2-58 167
  2016عام ليبيا : نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة 2-59 171
  2016عام ليبيا : نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة 2-60 172
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في دولة ليبيا عام 2-61 173
  2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في دولة ليبيا2-62 173
  2030-2016واستهالك المنتجات النفطية في دولة ليبيا خالل الفترة  : تطور الطاقة التكريرية2-63 175
  2016توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في جمهورية مصر العربية عام : 2-64 176

181 
ر العربية ���: نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مصافي جمهورية مص2-65

  2016عام 

182 
ية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي جمهورية مصر العربية ���ة الهيدروجين���: نسبة طاقة عمليات المعالج2-66

  2016عام 
  2016: نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي جمهورية مصر العربية عام 2-67 183
  2016إجمالي استهالك الطاقة في جمهورية مصر العربية عام : حصة المنتجات النفطية من 2-68 184
  2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية مصر العربية2-69 184
 2030-2016 خالل الفترة جمهورية مصر العربيةفي  واستهالك المنتجات النفطية: تطور الطاقة التكريرية 2-70 186
  2016نسبة طاقة عمليات التكرير إلى طاقة تقطير النفط في مصفاة الزرقاء عام : 2-71 189
   2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في المملكة األردنية عام 2-72 190
   2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في المملكة األردنية2-73 190
  2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في المملكة األردنية خالل الفترة 2-74 191
  2016: توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في جمهورية السودان عام 2-75 193
 2016 السودان عام مصافي جمهورية نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في: 2-76 195
 2016 مصافي جمهورية السودان عام: نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في 2-77 196
  2016: حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في جمهورية السودان عام 2-78 197
   2016عام  واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية السودان: مقارنة بين إنتاج 2-79 198
  2030-2016: تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية السودان خالل الفترة 2-80 199
  2016 توزع نسب الطاقة التكريرية لمصفاتي النفط العاملتين في سلطنة عمان عام: 2-81 202
 2016: نسبة طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة تقطير النفط في مصفاتي سلطنة عمان عام 2-82 204
  2016عام  : نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصفاتي سلطنة عمان2-83 205
  2016عام  النفط في مصافي سلطنة عمان: نسبة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير 2-84 206
  2016عام  : حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة في سلطنة عمان2-85 207
  2016عام  : مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في سلطنة عمان2-86 207
   2030-2016واستهالك المنتجات النفطية في سلطنة عمان خالل الفترة  : تطور الطاقة التكريرية2-87 209
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قائمة اجلداولتابع
رقم 

 الـجـــدول الصفحة

   2016: طاقة عمليات التكرير في مصفاة النفط العاملة في المملكة األردنية عام 2-13 188
   2016مصافي النفط العاملة في جمهورية السودان عام طاقة عمليات التكرير في : 2-14 193
  2016التكرير في مصفاتي النفط العاملتين في سلطنة عمان عام : طاقة عمليات 2-15 202
   2016: طاقة عمليات التكرير في المصفاتين العاملتين في المملكة المغربية عام 2-16 213
  2016عام : طاقة عمليات التكرير في مصفاة النفط العاملة في جمهورية موريتانيا 2-17 221
  2016المصفاتين العاملتين في الجمهورية اليمنية عام التكرير في : طاقة عمليات 2-18 225
  2016: طاقة عمليات التكرير في مصافي الدول العربية عام 2-19 240
 2020-2016: تطورات الطاقة التكريرية في مصافي النفط العربية خالل الفترة 2-20 252
  العربية: مشاريع إنشاء المصافي الجديدة في الدول 3-21 253
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اجلداولقائمـة
رقم 

الصفحة  الـجـــدول

األول  الفصل
  1970-1960العربية خالل الفترة  : تطور الطاقة التكريرية في مصافي النفط في الدول1-1 23
 1990-1980ل العربية خالل الفترة : تطور الطاقة التكريرية لمصافي النفط في الدو1-2 25

27 
افي الدول العربية خالل الفترة ـ���في مصالنفط ر ـ���تقطياقة ـ���رير إلى طـ���ليات التكـ���ونسب عم : تطور طاقة1-3
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على الرغم من أهمية التطورات التي خ�������ع� لها مص������افي النفط في الدول و

ع��اني من الع��دي��د من العربي��ة خ�ل العقود الث����ة الس��������ابق��ة، إ� أن معظمه��ا م��ازال ي

التي تؤدي إلى انخفاض ربحيتها وضعف قدرتها التنافسية، كارتفاع تكاليف  الصعوبات

م بمتطلبات المعايير البي�ية الخاص����ة التش�����يل والص����يانة، وض����عف القدرة على ا�لت�ا

ب���نت��اج الوقود النظيف والح��د من طر� الملو���ات إلى البي���ة، ف���������ً عن ع��دم توافق 

تركيبة اإلنتاج مع هيكل الطلب المحلي على المش�������تقات النفطية، وعج�ها عن تلبية 

  الطلب المتنامي على المشتقات النفطية في األسواق المحلية.

التي تؤدي إلى ض��عف أداء ص��ناعة التكرير العربية، قدم  من األس��با� األخر�

معظم المص��افي، وعدم مواكبتها للتقنيات الحديثة، ونقص طاقة العمليات التحويلية التي 

تحول المخلفات الثقيلة إلى مش�������تقات خفيفة مرغوبة في األس�������واق المحلية والدولية، 

لتي تنتجها، كعمليات إض����افة إلى نقص طاقة عمليات تحس����ين مواص����فات المش����تقات ا

  المعالجة الهيدروجينية، وعمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة واأللكلة.

ولمواجهة ا�نعكاس����ات الس����لبية المحتملة من هذ� الص����عوبات أعلن� العديد من 

الدول العربية عن إعداد خطط لتطوير مص������افي النفط القائمة، وإقامة مص������ا� جديدة 

. وعلى الرغم من األهمية البال�ة لهذ� المش������اريع إ� أن معظمها لرفع الطاقة التكريرية

يعاني من ص���عوبات عديدة تحول دون تنفيذها باس���تثناء المش���اريع التي قطع� مرا�ل 

  هامة من عملية اإلنجاز، أو المشاريع التي تتعلق بتحسين أداء المصافي القائمة. 

تس��اهم في تحس��ين  أن في الختام تس��تعرض الدراس��ة أهم التوص��يات التي يمكن

  ، أهمها:العربية الدولأداء صناعة تكرير النفط في 

  ا�س������تمرار في مش������اريع تطوير المص������افي الحالية ب�ية رفع نس������بة العمليات

التحويلية وعمليات المعالجة الهيدروجينية للمش�������تقات النفطية وعمليات تهذيب 

�لك في تحس�������ين ربحية النافثا إلى المس�������تويات المتبعة في العالم نظراً ألهمية 

ص�����ناعة التكرير العربية، وإص������� الفجوة بين هيكل الطلب المس�����تقبلي على 

 المشتقات النفطية وبين هيكل إنتاج المصافي. 
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لخـصمـ

تكتس���ب ص���ناعة تكرير النفط أهمية خاص���ة نظراً لدورها في ت�مين أك�ر الس���لع 

ذي تحصل ، وعلى الرغم من االهتمام الكبير الالوطنيأهمية في تسيير عجلة االقتصاد 

أنها مازالت تواجه العديد من التحديات عليه ص�������ناعة التكرير في الدول العربية إال 

  والصعوبات التي تنعكس سلباً على أدائها وربحيتها. 

تهدف هذه الدراس���ة إلى إلقاء الض���وء على أهم المالمح التي مرت بها ص���ناعة 

، مع اإلشارة إلى في الدول العربيةتكرير النفط، والصعوبات التي اعترضت مسيرتها 

ن المص��������افي من التكي� مع تل��ك الص�������عوب��ات، وذل��ك اإلجراءات التي ات���ذت لتمكي

الس����ت�الص الدرو� والعبر التي تمكن القائمين على هذه الص����ناعة من اس����تش����راف 

مستقبل صناعة التكرير، وتساعدهم على اختيار الحلول المناسبة لمواجهة االنعكاسات 

  مستقبل.السلبية للتحديات والصعوبات التي تعترضها حالياً والمحتمل وقوعها في ال

 اتسمت بها، يتناول الفصل األول أهم المالمح التي فصلينتشتمل الدراسة على 

التغيرات التي طرأت  ص�����ناعة التكرير العربية منذ المراحل األولى لت�س�����يس�����ها، وأهم

وعدد حيث تطور كل من الطاقة التكريرية، ات، وذلك من يعليها منذ فترة الس�������بعين

وعمليات المعالجة الهيدروجينية،  ،يات التحويليةإض�������افة إلى تطور العمل، المص�������افي

العوامل وعمليات األزمرة واأللكلة، مع اإلشارة إلى  وعمليات التهذيب بالعامل الحفاز،

والص����عوبات التي واجهتها إلى أ� وص����لت إلى الوض����ع  ،التي س����اهمت في تطويرها

  الحالي.

تميز ص��ناعة تكرير النفط في  ال�اني أهم ال�ص��ائ� العامة التي يتناول الفص��ل

الدول العربية، والتحديات التي تعترض�����ها حالياً، واألس�����با� التي أدت إلى نش�����وء هذه 

وأفضل السبل الممكنة لتعظيم االستفادة من  ،التحديات، مع اإلشارة إلى الفرص المتاحة

  هذه الفرص في تحسين أداء المصافي وتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات.
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الدول العربية عن إعداد خطط لتطوير مص������افي النفط القائمة، وإقامة مص������ا� جديدة 

. وعلى الرغم من األهمية البال�ة لهذ� المش������اريع إ� أن معظمها لرفع الطاقة التكريرية

يعاني من ص���عوبات عديدة تحول دون تنفيذها باس���تثناء المش���اريع التي قطع� مرا�ل 

  هامة من عملية اإلنجاز، أو المشاريع التي تتعلق بتحسين أداء المصافي القائمة. 

تس��اهم في تحس��ين  أن في الختام تس��تعرض الدراس��ة أهم التوص��يات التي يمكن

  ، أهمها:العربية الدولأداء صناعة تكرير النفط في 

  ا�س������تمرار في مش������اريع تطوير المص������افي الحالية ب�ية رفع نس������بة العمليات

التحويلية وعمليات المعالجة الهيدروجينية للمش�������تقات النفطية وعمليات تهذيب 

�لك في تحس�������ين ربحية النافثا إلى المس�������تويات المتبعة في العالم نظراً ألهمية 

ص�����ناعة التكرير العربية، وإص������� الفجوة بين هيكل الطلب المس�����تقبلي على 

 المشتقات النفطية وبين هيكل إنتاج المصافي. 
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لخـصمـ

تكتس���ب ص���ناعة تكرير النفط أهمية خاص���ة نظراً لدورها في ت�مين أك�ر الس���لع 

ذي تحصل ، وعلى الرغم من االهتمام الكبير الالوطنيأهمية في تسيير عجلة االقتصاد 

أنها مازالت تواجه العديد من التحديات عليه ص�������ناعة التكرير في الدول العربية إال 

  والصعوبات التي تنعكس سلباً على أدائها وربحيتها. 

تهدف هذه الدراس���ة إلى إلقاء الض���وء على أهم المالمح التي مرت بها ص���ناعة 

، مع اإلشارة إلى في الدول العربيةتكرير النفط، والصعوبات التي اعترضت مسيرتها 

ن المص��������افي من التكي� مع تل��ك الص�������عوب��ات، وذل��ك اإلجراءات التي ات���ذت لتمكي

الس����ت�الص الدرو� والعبر التي تمكن القائمين على هذه الص����ناعة من اس����تش����راف 

مستقبل صناعة التكرير، وتساعدهم على اختيار الحلول المناسبة لمواجهة االنعكاسات 

  مستقبل.السلبية للتحديات والصعوبات التي تعترضها حالياً والمحتمل وقوعها في ال

 اتسمت بها، يتناول الفصل األول أهم المالمح التي فصلينتشتمل الدراسة على 

التغيرات التي طرأت  ص�����ناعة التكرير العربية منذ المراحل األولى لت�س�����يس�����ها، وأهم

وعدد حيث تطور كل من الطاقة التكريرية، ات، وذلك من يعليها منذ فترة الس�������بعين

وعمليات المعالجة الهيدروجينية،  ،يات التحويليةإض�������افة إلى تطور العمل، المص�������افي

العوامل وعمليات األزمرة واأللكلة، مع اإلشارة إلى  وعمليات التهذيب بالعامل الحفاز،

والص����عوبات التي واجهتها إلى أ� وص����لت إلى الوض����ع  ،التي س����اهمت في تطويرها

  الحالي.

تميز ص��ناعة تكرير النفط في  ال�اني أهم ال�ص��ائ� العامة التي يتناول الفص��ل

الدول العربية، والتحديات التي تعترض�����ها حالياً، واألس�����با� التي أدت إلى نش�����وء هذه 

وأفضل السبل الممكنة لتعظيم االستفادة من  ،التحديات، مع اإلشارة إلى الفرص المتاحة

  هذه الفرص في تحسين أداء المصافي وتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات.
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املصطلحات  Abbreviationsقائمة

  أزمرةIsomerization: ثا والب ناف كال فة  وتان يتحس�������ين الرقم األوكتاني للقطفات الخفي
  إلنتاج مكونات للمزج مع منتج الغازولين.

  ���ا���������رج��ا� الك�ريSulphur Recovery:  تحوي��ل الغ��ازات الكبريتي��ة الن��اتج��ة عن
  .Fuel Gasالمعالجة الهيدروجينية للقطفات النفطية إلى كبريت حر، وإلى وقود غازي 

  ألكلةAlkylation: .إنتاج مكونات عالية الرقم األوكتاني للمزج مع منتج الغازولين  

  تفحي� م�ج��لDelayed Coking:  عملي��ة تكس�������ير حراري لتحوي��ل مخلف��ات التقطير
  .Cokeالفراغي الثقيلة إلى مكونات خفيفة كالنافثا وزيت الغاز، وإلى فحم بترولي 

  تقطير جويAtmospheric Distillation:  عملي�ة فص��������ل النفط الخ�ام فيزيائي�اً إلى
بترولية أولية، وهي غاز البترول المس�����ال، ونافثا، وكيروس�����ين وزيت غاز وزيت  قطفات
  وقود.

  تقطير فراغيVacuum Distillation:  فص�����ل مخلفات التقطير الجوي إلى زيت غاز
ساس المستخدمة في تحضير زيوت التزييت، األفراغي يستخدم لقيم لوحدات إنتاج زيوت 

  للوحدات التحويلية، كالتفحيم وكسر اللزوجة. كما ينتج عن العملية أسفلت ولقائم

  عامل الحفاز بال تاج  :Catalytic Reformingتهذيب  ثا إلن ناف رفع الرقم األوكتاني لل
  الغازولين.

  تك��������ير �را�يThermal Cracking: فة من خالل  تحويل القطفات لة إلى خفي الثقي
تكسير الجزيئات الكبيرة إلى صغيرة وتقصير السالسل الهيدروكربونية الطويلة، بالتسخين 

  لرفع نسبة إنتاج المصفاة من المنتجات الثمينة.

  تك��������ير بالعامل الحفازCatalytic Cracking:  تحويل القطفات الثقيلة إلى خفيفة من
  كربونية الطويلة بوجود عامل حفاز.خالل تقصير السالسل الهيدرو

  ��تك��������ير بالعامل الحفاز ال�اFluidized Catalytic Cracking:  تحويل القطفات
الثقيلة إلى خفيفة من خالل تقص���ير الس���الس���ل الهيدروكربونية الطويلة بوجود عامل حفاز 

  على شكل مائع.

  ال�ك��������ير الهي���جي�يCatalytic Hydrocracking: لة إلى تحويل القطف ات الثقي
مفاعل  فيخفيفة من خالل تكس�������ير الجزيئات الكبيرة إلى ص�������غيرة بوجود الهيدروجين 

  يحتوي على عامل حفاز.
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 تا�ة فرص���ة  النفطية التوس���ع في إنش���ا� ����بكات خطو� أنابي� نقل المش���تقات�

محطات بين الدول العربية، وتطوير موان� التص������دير، وإنش������ا�  الفائضتبادل 

 إلى األسواق الخارجية.  الفائضتحميل وتفريغ لتتمكن من تصدير 

  ض�������رورة تع�ي� التعاو� بين ��������ر�ات تكرير النفط ومعا�د األبحا� العلمية

العربية لتطوير تقنيات عمليات التكرير، وخاص�����ة العمليات التحويلية وعمليات 

ية ـ����قات نفطـ����ج مشتالمعالجة الهيدروجينية التي تمكن المصافي العربية من إنتا

 .معاييـر البيئية المحلية والدوليةة مع الـمتوافق

 �العمل على تحس�������ين قدرة المص�������افي على تكرير أنوا� مختلفة من النفط الخا 

 ، وخاصة الحاوية على نسبة عالية من الكبريت.الثقيل
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األول الفصــل
تارخيـيـــة  حملــــة

  

  اتيات والسبعينيالستين فترةالعربية خالل في الدول  النفط تكرير: تطورات صناعة 1-1

  (فترة النضوج) اتيالثمانين فترة العربية خاللفي الدول النفط  تكرير: تطورات صناعة 1-2

  اتيالعربية خالل فترة التسعين في الدول النفط تكرير: تطورات صناعة 1-3

  2010-2000 الفترة خاللالعربية  في الدول النفط تكرير: تطورات صناعة 1-4

  2016-2010 الفترة خاللالعربية  في الدول النفط تكريرتطورات صناعة  :1-5

  الفصل األول استنتاجاتخالصة و: 1-6
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املصطلحات قائمة  Abbreviationsيتبع

  ر و�ي���ل ���ييبثالثي مي�ي���لMethyl Tertiary Butyl Ether (MTBE):  أح���د
تمز� م� ال���ازولين لرف� الرق� األوكت��ا�ي للمنت� الن���ائي في  المركب��ات األوكس��������يني��ة

  المصفاة.

 ��ز� ال��ر���� ب���ل�����ج��ة  /ةم����ل���ة �ي�����جي�ي�Hydrodesulphurization:  لنزع
  المركبات الكبريتية من القطفات النفطية بوجود عامل حفاز وهيدروجين.

  :برميل في اليوم"ب/ي"Barrel Per day   وحدة قياس الطاقة التكريرية.  

 في المليون جزء" :ج.ف.م "Part Per Million .قياس الشوائب في النفط والمشتقات   
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األولالفصل
تارخيية حملة

األع�����ا� ف����ي منظم����ة األقط����ار  ال����دولانطلق����� ص����ناعة تكري����ر ال����نفط ف����ي 

مص���ر �م�وري���ة م���� �ن����ا� أول مص���فاة ف���ي  "أواب���ك"العربي���ة المص���درة للبت���رول 

ع���ا� ف���ي الع���را�  �م�وري���ة، تبعت����ا مص���فاة أخ���ر� ف���ي 1913ع���ا� العربي���ة ف���ي 

 المملك����ة العربي����ة ، وبع����دها ف����ي1936ع����ا� ف����ي البح����ري�  مملك����ة ، ������ ف����ي1927

، وق���د ����اه� ف���ي بن���ا� 1949ع���ا� ف���ي  �ول���ة الكوي����و، 1945ع���ا� ف���ي الس���عو�ية 

   هذه المصافي شركات نفطية عالمية.

مص���ا� لحس���اب�ا  ب�ن����ا�ات ب���دأت الحكوم���ات العربي���ة يوف���ي عق���د ال�مس���ين

لمتن����امي عل����� الم�����تقات ال�����ا� أو م����� ش����ريك أ�نب����ي، و�ل����ك لتلبي����ة الطل����� ا

النفطي����ة ف����ي األ�����وا� المحلي����ة. وا�����تمرت ص����ناعة التكري����ر ب����النمو خ����الل عق����د 

ات لتواك����� التط����ورات ا�قتص����ا�ية الس����ريعة الت����ي ش�����دت�ا يات والس����بعينيالس����تين

وخاص�����ة ف�����ي �ول ال�ل�����ي� العرب�����ي المص�����درة  ،ال�����دول العربي�����ة ف�����ي تل�����ك الفت�����رة

ال����دول للبت����رول، �ي����� وص����ل مع����دل ال�ي����ا�ة ف����ي ��م����الي الطاق����ة التكريري����ة ف����ي 

%، ������� ان�ف������� وتي�����رة 135.02ات �ل������ ������والي يخ�����الل عق�����د الس�����تين العربي�����ة

%، وا��������تمرت خ�������الل 76.11ات �ل�������� نس�������بة يال�ي�������ا�ة خ�������الل عق�������د الس�������بعين

ات �� ������والي يل������ ترتف������ خ�����الل التس�����عين �� أن������ا ،%61.86ات بنس�����بة ي�����الثمانين

 ،والع����ري� الح���ا��%، لكن����ا تحس���ن� خ���الل الس���نوات األول���� م���� الق���ر� 10.13

عم����ا كان����� % 15.70 �ل����� �����والي 2010ع����ا�  ن�اي����ةف����ي فوص����ل� نس����بة ال�ي����ا�ة 

 %.15.12بمع������دل  2016-2010وارتفع������� خ������الل الفت������رة  ،2000علي������� ع������ا� 

ف�����ي ال�����دول  ال�����نفط التكريري�����ة وع�����د� مص�����افيتط�����ور الطاق�����ة  1-1ال������كل يب�����ي� 

  .2016-1950العربية خالل الفترة 
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الدول �. �ما ارتفع عدد المص��افي في 135.02بزيادة نس��بتها ، أي 1970عام 

غير في الدول  4أوابك + في الدول األعض���اء في  11مص���فاة ( 15 من العربية

الدول في  6+  عض��اءالدول األفي  20مص��فاة ( 26إلى  1960) عام األعض��اء

 .1970) عام األعضاء رغي

  61.86من  ةالعربيالنفط في الدول  الطاقة التكريرية لمص���افي متوس���طتحس���ن 

شاء مصاف 1970ألف ب/ي عام  83.88 إلى 1960ألف ب/ي عام  ، نتيجة إن

 جديدة ذات طاقة تكريرية عالية.

 بتأثير النهضة  ،تقات النفطية في األسواق المحليةالنمو السريع للطلب على المش

  عالمية.االقتصادية واالجتماعية، وارتفاع أسعار النفط في األسواق ال

تطور الطاقة التكريرية في مص�������افي النفط في الدول العربية  1-1الجدول يبين 

  ات من القرن المنصرم.يات والسبعينيخالل الستين

   العربيةفي الدول  تطور الطاقة التكريرية في مصافي النفط :1-1لجدول ا
   1970-1960 خالل الفترة

  (ألف ب/ي)

  1960  1970  

  دولال
  عضاءاأل

  دولال
 عضاءاألغير 

  إجمالي
  الدول العربية

  دولال
  عضاءاأل

  دولال
  عضاءاألغير 

  إجمالي
  الدول العربية

  2181  337  1844  928  141  787  الطاقة التكريرية 
  26  6  20  15  4  11  عدد المصافي

  83.88  56.16  92.2  61.87  35.25  71.54  متوسط طاقة المصافي

  تكرير القاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك

  

ات يالثمانينفترة العربية خالل  في الدولالنفط  تكرير: تطورات ���ناعة 1-2
  (فترة النضوج)

ات من يخالل عقد الثمانين���هدت ص��ناعة التكرير في الدول العربية نقلة نوعية 

في  تفي ص����ناعة التكرير العالمية، س����ا�م مهمةجعلتها تحتل مكانة القرن المنص����رم، 

بزوغها عدة عوامل على المس��تو� الدولي وا�قليمي، و�ان من أ�� معال� ��� النهض��ة 

	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
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   في الدول العربيةالنفط  تطور الطاقة التكريرية وعدد مصافي: 1-1الشكل 
  2016-1950خالل الفترة 

  (ألف ب/ي)

  
  تقرير األمين العام السنوي -المصدر: أوابك          

ات يالس���تين فترةالعربية خالل النفط في الدول تكرير : تطورات ����ناعة 1-1
  اتيوالسبعين

ات من يات والسبعينيخالل فترة الستين ةالعربي الدولشهدت صناعة التكرير في 

على تأمين حاجة  اتعزيز قدرتهب دولةكل  تملحوظاً، حيث بدأ القرن المنص�������رم نمواً 

كانت تعاني في تلك الفترة السوق المحلية من المشتقات النفطية. إال أن معظم المصافي 

 لدول الخليجمجلس التعاون ، باستثناء دول االبتدائيمن اعتمادها على عمليات التقطير 

 ،والجمهورية العربية السورية ،، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربيةالعربية

تمتلك عمليات تحويلية. وفيما يلي أهم الخص���ائ� التي تميزت بها ص���ناعة  كانت التي

   :اتيات والسبعينيالتكرير العربية في عقدي الستين

 �في ال��دول الكبير في مع��دل نمو الط��اق��ة التكريري��ة لمص��������افي النفط  االرتف��ا

ية، حيث ارتفعت من  ب/ي  ألف 2181إلى  1960ألف ب/ي عام  928العرب
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تطور الطاقة التكريرية وعدد المص�����افي في �ل من الدول األعض�����اء في  2-1الجدول 

   .العشرينات من القرن يغير األعضاء خالل فترة الثمانينوأوابك 

  1990-1980 خالل الفترة العربيةفي الدول  مصافي النفطلتطور الطاقة التكريرية : 2-1لجدول ا
  (ألف ب/ي)

1990 1980 
  عدد  الدولة

 المصافي
الطاقة 
 التكريرية

  عدد
 المصافي

الطاقة 
 التكريرية

 اإلمارات   15 1 195 2
 البحرين 280 1 280 1
 تونس 34 1 34 1
 الجزائر 518 5 518 5
 السعودية  760 5 1914 9
 سورية 240 2 240 2
 العراق 352 8 684 9
 قطر  12 1 62 1
 الكويت 563 3 670 3
 ليبيا 127 2 380 5
 مصر  390 6 605 7
 إجمالي أوابك  3291 35 5582 45

  متوسط طاقة مصافي أوابك 94.02 124.04
 األردن 98 1 107 1
 السودان 30 1 27 1
 لبنان 52 2 52 2
 عمان  0 0 62 1
 الصومال 10 1 10 1
 المغرب 170 2 170 2
 موريتانيا 0 0 25 1
 اليمن 190 1 200 2
 إجمالي الدول العربية غير األعضاء 550 8 637 11

 متوسط طاقة مصافي الدول غير األعضاء 68.75 59.36
 إجمالي الدول العربية 3841 43 6217 56

  مصافي الدول العربية طاقة متوسط 89.33 111.02

  تكرير القاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك
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وتوس��يع المص��افي القائمة بحيث أص��ب�  ،العربية ببناء مص��اف جديدة الدولقيام بعض 

يفوق معدل الطلب في األس��واق المحلية بمقدار الض��عف، مما  النفطية المنتجاتإجمالي 

  إلى األسواق الخارجية.  للمنتجات ةإلى مصدر الدوله أدى إلى تحول العديد من هذ

التوجه إلى زيادة  فيتطوراً نوعياً  في الدول العربية ص�������ناعة التكريرحققت 

لمصافي القائمة، من خالل إنشاء عمليات تحويلية جديدة، وعمليات ل التكنولوجي تعقيدال

، وتحس����ين خص����ائص معالجة هيدروجينية، وذلك لرفع معدل إنتاج المش����تقات الخفيفة

نضوج صناعة التكرير  فترةالمنتجات النهائية، وقد أطلق المحللون على هذا العقد بأنه 

تمكنت في تلك الفترة من  التيمص�������افي العديد من الإنش�������اء  العربية، حيث تم خالله

وفيما يلي أهم  .منافسة مصافي العالم بسبب أدائها المتميز وحداثتها ومرونتها التشغيلية

  ات:يصناعة التكرير العربية خالل فترة الثمانين ميزتالتي  الخصائص

    اتيالثمانينفترة في  التكريرية تطور الطاقة: 1-2-1

 3.841لمص�������افي الدول العربية في هذه الفترة من ارتفعت الطاقة التكريرية 

بة ب ،1990عام في مليون ب/ي  6.217إلى  1980عام في مليون ب/ي  زيادة نس�������

. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة تش�������غيل المص�������افي العمالقة التي بدأ %61.86قدرها 

في المملكة  "الجبيل"و "ينبع"ات، وهي مص�����فاتي يالعمل في إنش�����ائها أواخر الس�����بعين

في جمهورية العراق  )ص���ال� الدين( "بيجي"، ومص���فاة 1985العربية الس���عودية عام 

في  "الرويس"، ومص������فاة 1985 عام دولة ليبيافي  "راس النوف"، ومص������فاة 1982

ص���ناعة التكرير ألول  انطالق، إض���افة إلى 1981 عام مارات العربية المتحدةدولة اإل

عام في ، والجمهورية الموريتانية 1982عام في  جديدة مثل س��لطنة عمان دولمرة في 

1987 .  

 89.33العربية من  في الدول لمص�����افي النفطالتكريرية  طاقةال متوس�����طارتفع 

، وذلك نتيجة دخول 1990عام في ألف ب/ي  111.02إلى  1980عام في  ألف ب/ي

لك الفترة.  ية مرحلة العمل في ت عال قة التكريرية ال طا يبين المص��������افي الجديدة ذات ال
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المس����تو� ال�ي كانت علي� في  تقريباً عن أض����عا� ثالثةالمعالجة الهيدروجينية بمعدل 

% من طاقة تقطير 13.42ألف ب/ي بنسبة  513.17 من ارتفعت فقدات، يعقد السبعين

% من طاقة تقطير 21.11لف ب/ي بنس�������بة أ 1312.2إلى  1980عام في النفط الخام 

تحس�������ين الرقم األوكتاني التي كما ارتفعت طاقة عمليات  .1990عام  النفط الخام في

وعملي��ات  Catalytic Reformingز الحف��االته���ي��� ب��الع��ام��ل تتكون من عملي��ات 

تقطير % من طاقة 10.11ة ببنس������ ألف ب/ي 386.63من  Isomerizationاألزمرة 

 ،1990في عام النفط تقطير % من طاقة 10.76ألف ب/ي بنس����بة  669.18إلى النفط 

الزيادة لم ، إال أن مركبات الرص���ا� إلزاحة في إطار ����عي المص���افي العربية وذلك

 ن التخلي عن ا�����تخدامممعظم المص����افي العربية ن إلى المس����تو� ال�ي يمكّ  تكن كافية

 الرقم األوكتاني لتحس����ينكمادة م�����افة  Tetra Ethyl Leadثيل الرص����ا� رابع إ

من  فقد ارتفعفي الدول العربية إجمالي طاقة العمليات التحويلية أما  .لغازولين المنتجل

 625.15إلى  1980% من طاقة تقطير النفط عام 8.37ألف ب/ي بنس�������بة  320.15

 3-1الج��دول ن يبي. 1990من ط��اق��ة تقطير النفط ع��ام  %10.05ألف ب/ي ونس�������ب��ة 
العربية  الدول في مص�����افيالنفط  تقطيرإلى طاقة  عمليات التكريرونس�����بة  ةتطور طاق

  .1990-1980 فترةالخالل 

 العربية الدول مصافيفي النفط إلى طاقة تقطير  عمليات التكريرونسب  ةطاقتطور : 3-1لجدول ا
 1990-1980 خالل الفترة

  (ألف ب/ي)

  العمليات
1980  1990  

  دولال
  عضاءاأل

  دولال
 عضاءاأل غير

  إجمالي
  الدول العربية

  دولال
  عضاءاأل

  دولال
  عضاءاألغير 

  إجمالي
  الدول العربية

  625.15  21.05  604.1  320.15  21.05  299.1  طاقة العمليات التحويلية
  %10.05  %3.30 %10.82  %8.37  3.93%  %9.09  نسبة العمليات التحويلية/التقطير 

  1312.2  41.7  1270.5  513.17  33.2  479.97  الهيدروجينيةطاقة المعالجة 
  %21.11  %6.55 %22.76  %13.42  %6.04 %14.58 نسبة المعالجة الهيدروجينية/التقطير 

  669.18  49.3  619.88  386.63  31.3  355.33  طاقة تحسين الغازولين
  %10.76  %7.55 %11.10  %10.11  %5.86  %10.8  نسبة تحسين الغازولين/التقطير 

  المصدر: أوابك: قاعدة بيانات صناعة التكرير

	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
 

	الفصل األول                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
26 

في فترة  تعود األس������با� الر�يس������ية الرتفا� الطاقة التكريرية في الدول العربية

  يلي: إلى ما الثمانينيات

  في تص���نيع  على الذات االعتماد ا����تراتي�يةرغبة الحكومات العربية في تنفيذ

  النفط الخام من البئر حتى محطات التوزيع إلى المستهلك.

 وتحس��ن االعتماد على م� ال�برة العملية لكوادر التش��غيل والص��يانة  اال���تفادة

العمالة العربية المدربة التي أص�������بحت قادرة على التعامل مع تقنيات التكرير 

تحول طبيع��ة عم��ل المتطورة وإدارة المص��������افي بكف��ا�ة ع��الي��ة، مم��ا أد� إلى 

 الشركات األجنبية إلى التركيز أكثر على تقديم الخدمات االستشارية.

  من خالل تحويله إلى منتجات بدالً من تص���دير� تح����ي� ال�يمة الم����افة للنفط

 كمادة خام.

 من االعتماد الكلي على تص���دير النفط الخام،  بدالً  تنو�� مص���ادر ال��ل ال�ومي

النفطية من إجمالي الصادرات النفطية من  نتجاتالمحيث ارتفعت نسبة تصدير 

، على الر�م من تراجع الطل��ب على 1990� ع��ام 23إلى  1980� ع��ام 7

النفطية في األس�������واق العالمية خالل تلك الفترة. كما توجهت بع�  المنتجات

امتال� منش��������ت تكرير ونقل  نحو الكويتا�مارات والس�������عودية ومثل  الدول

، ل��������ما� أس�������واق وتوزيع في أس�������واق أوروبا والواليات المتحدة األمريكية

 .البترولية والمنتجاتمن النفط الخام  خارجية لمنتجاتها

 تح��������ي� مرونة مص�������افي النفط لتكر�ر النفو� الث�يلة ب�الً م� تص���������ر�ا ،

 خلي� العربي���ة،ل���دول الوتركزت ������ الح���ال���ة أكثر في دول مجل� التع���او� 

 .ومصر ،وسورية، والعراق

    اتيالثمانين فترةاألداء التشغيلي لمصافي النفط في : 1-2-2

خالل فترة �������هدت مص������افي النفط العربية تحس������ناً مهماً في األدا� التش�������يلي 

لتواكب متطلبات مواص��فات المنتجات النفطية  تحس��ينالحاجة إلى مدفوعة ب اتيالثمانين

التص��دير إلى أس��واق أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، حيث ارتفعت طاقة عمليات 
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 ن التخلي عن ا�����تخدامممعظم المص����افي العربية ن إلى المس����تو� ال�ي يمكّ  تكن كافية

 الرقم األوكتاني لتحس����ينكمادة م�����افة  Tetra Ethyl Leadثيل الرص����ا� رابع إ

من  فقد ارتفعفي الدول العربية إجمالي طاقة العمليات التحويلية أما  .لغازولين المنتجل

 625.15إلى  1980% من طاقة تقطير النفط عام 8.37ألف ب/ي بنس�������بة  320.15

 3-1الج��دول ن يبي. 1990من ط��اق��ة تقطير النفط ع��ام  %10.05ألف ب/ي ونس�������ب��ة 
العربية  الدول في مص�����افيالنفط  تقطيرإلى طاقة  عمليات التكريرونس�����بة  ةتطور طاق

  .1990-1980 فترةالخالل 

 العربية الدول مصافيفي النفط إلى طاقة تقطير  عمليات التكريرونسب  ةطاقتطور : 3-1لجدول ا
 1990-1980 خالل الفترة

  (ألف ب/ي)

  العمليات
1980  1990  

  دولال
  عضاءاأل

  دولال
 عضاءاأل غير

  إجمالي
  الدول العربية

  دولال
  عضاءاأل

  دولال
  عضاءاألغير 

  إجمالي
  الدول العربية

  625.15  21.05  604.1  320.15  21.05  299.1  طاقة العمليات التحويلية
  %10.05  %3.30 %10.82  %8.37  3.93%  %9.09  نسبة العمليات التحويلية/التقطير 

  1312.2  41.7  1270.5  513.17  33.2  479.97  الهيدروجينيةطاقة المعالجة 
  %21.11  %6.55 %22.76  %13.42  %6.04 %14.58 نسبة المعالجة الهيدروجينية/التقطير 

  669.18  49.3  619.88  386.63  31.3  355.33  طاقة تحسين الغازولين
  %10.76  %7.55 %11.10  %10.11  %5.86  %10.8  نسبة تحسين الغازولين/التقطير 

  المصدر: أوابك: قاعدة بيانات صناعة التكرير
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في فترة  تعود األس������با� الر�يس������ية الرتفا� الطاقة التكريرية في الدول العربية

  يلي: إلى ما الثمانينيات

  في تص���نيع  على الذات االعتماد ا����تراتي�يةرغبة الحكومات العربية في تنفيذ

  النفط الخام من البئر حتى محطات التوزيع إلى المستهلك.

 وتحس��ن االعتماد على م� ال�برة العملية لكوادر التش��غيل والص��يانة  اال���تفادة

العمالة العربية المدربة التي أص�������بحت قادرة على التعامل مع تقنيات التكرير 

تحول طبيع��ة عم��ل المتطورة وإدارة المص��������افي بكف��ا�ة ع��الي��ة، مم��ا أد� إلى 

 الشركات األجنبية إلى التركيز أكثر على تقديم الخدمات االستشارية.

  من خالل تحويله إلى منتجات بدالً من تص���دير� تح����ي� ال�يمة الم����افة للنفط

 كمادة خام.

 من االعتماد الكلي على تص���دير النفط الخام،  بدالً  تنو�� مص���ادر ال��ل ال�ومي

النفطية من إجمالي الصادرات النفطية من  نتجاتالمحيث ارتفعت نسبة تصدير 

، على الر�م من تراجع الطل��ب على 1990� ع��ام 23إلى  1980� ع��ام 7

النفطية في األس�������واق العالمية خالل تلك الفترة. كما توجهت بع�  المنتجات

امتال� منش��������ت تكرير ونقل  نحو الكويتا�مارات والس�������عودية ومثل  الدول

، ل��������ما� أس�������واق وتوزيع في أس�������واق أوروبا والواليات المتحدة األمريكية

 .البترولية والمنتجاتمن النفط الخام  خارجية لمنتجاتها

 تح��������ي� مرونة مص�������افي النفط لتكر�ر النفو� الث�يلة ب�الً م� تص���������ر�ا ،

 خلي� العربي���ة،ل���دول الوتركزت ������ الح���ال���ة أكثر في دول مجل� التع���او� 

 .ومصر ،وسورية، والعراق

    اتيالثمانين فترةاألداء التشغيلي لمصافي النفط في : 1-2-2

خالل فترة �������هدت مص������افي النفط العربية تحس������ناً مهماً في األدا� التش�������يلي 

لتواكب متطلبات مواص��فات المنتجات النفطية  تحس��ينالحاجة إلى مدفوعة ب اتيالثمانين

التص��دير إلى أس��واق أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، حيث ارتفعت طاقة عمليات 
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  الثمانينياتفترة في  النفطية المنتجات استهالك تطور :1-2-3

في الدول  النفطية المنتجاتات تص�������اعد الطلب المحلي على يفي بداية الثمانين

ارتفاع عدد المركبات وتحس���ن الطر� الس���ريعة، مت�ثرة بفعاليات التنمية نتيجة  العربية

 ات، حيث ارتفعيالس��بعين أواخر نتجت عن الطفرة النفطية التي حدثت فيالواس��عة التي 

إلى  1980ألف ب/ي في ع���ام  1908.4المنتج���ات النفطي���ة من  اس�������ت�ال� إجم���الي

من  ، فارتفعالزيادة في منتج الغازولين توتركز. 1990 ألف ب/ي في عام 2837.6

النفطية في  المنتجات% من إجمالي الطلب على 15.73 ةنس�������بألف ب/ي و 300.19

الطلب كما ارتفع  .1990% عام 17.43 ألف ب/ي ونس��بة 494.64 الدول العربية إلى

 إلى 1980% عام 3.24 ألف ب/ي ونس�������بة 61.86 على غاز البترول المس�������ال من

عام من إجمالي الطلب على المنتجات النفطية % 4.25 ألف ب/ي ونس�������بة 120.61

المنتجات النفطية في الدول  اس�������ت�ال�تطور كمية ونس�������ب  4-1الجدول  يبين .1990

 المنتجات اس�����ت�ال�هيكل  تطور 3-1 ال������كلالثمانينيات. كما يبين  فترةخالل  العربية

  .تلك الفترةخالل العربية النفطية في الدول 

   النفطية في الدول العربية كمية ونسب استهالك المنتجاتتطور : 4-1لجدول ا
  1990-1980 خالل الفترة

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك

ات
تج

لمن
ا

  

1980  1990  

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

 النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ب/ي ألف

LPG 52.48 3.20 9.37 3.50 61.86 3.24 101.10 4.10 19.51 5.26 120.61 4.25 

 17.43 494.64 20.14 74.65 17.02 419.97 15.73 300.19 18.20 48.80 15.33 251.39  غازولين

 8.74 248.13 8.32 30.84 8.81 217.29 11.23 214.41 11.72 31.43 11.16 182.98  كيروسين

 30.62 868.90 33.53 124.24 30.18 744.66 33.09 631.43 32.23 86.43 33.23 545.06  زيت غاز

 33.03 937.14 30.65 113.58 33.38 823.56 32.05 611.55 32.07 86.02 32.04 525.54  زيت وقود

 5.93 168.19 2.09 7.76 6.50 160.43 4.54 88.91 2.29 6.13 5.05 82.78  أخرى

 100 2837.61 100 393.85 100 2467.02 100 1908.41 100 277.9 100 1640.24  اإلجمالي

	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
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ترك�����ت ال�ي����ادة ف����ي �اق����ة عملي����ات التكري����ر ف����ي ال����دول األعض����اء� �ي����� 

% 9.09أل����ف ب/ي ونس����بة  299.1ارتف����� �جم����الي �اق����ة العملي����ات التحويلي����ة م����ن 

اقة ـ% م����ن �����10.82بة ـس����ـون 604.1�ل�����  1980ع����ا� ال����نفط ر ـتقطي����م����ن �اق����ة 

ارتفع����� �اق����ة عملي����ات المعالج����ة ال�يدروجيني����ة م����ن  . كم����ا1990ر ع����ا� ـالتقطي����

�ل�������  1980% م������ن �اق������ة التقطي������ر ع������ا� 14.58أل������ف ب/ي ونس������بة  479.97

. أم����ا �اق����ة 1990% م����ن �اق����ة التقطي����ر ع����ا� 22.76أل����ف ب/ي ونس����بة  1270.5

أل����ف ب/ي ونس����بة  355.33عملي����ات تحس����ين ال����رقم األوكت����اني فق����د ارتفع����� م����ن 

 نس�������بةوأل�������ف ب/ي  619.88�ل��������  1980ر ع�������ا� % م�������ن �اق�������ة التقطي�������10.8

التكري�����ر ف�����ي عملي�����ات  ةتط�����ور �اق����� 2-1 ال������كلب�����ين ي. 1990ع�����ا� % 11.10

  .1990-1980 الفترةخالل  الدول العربية مصافي

  الدول العربية النفط في  التكرير في مصافيعمليات  ةتطور طاق :2-1 الشكل
  1990-1980 الفترة خالل

  (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -أوابكالمصدر:           
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 ات، حيث ارتفعيالس��بعين أواخر نتجت عن الطفرة النفطية التي حدثت فيالواس��عة التي 

إلى  1980ألف ب/ي في ع���ام  1908.4المنتج���ات النفطي���ة من  اس�������ت�ال� إجم���الي

من  ، فارتفعالزيادة في منتج الغازولين توتركز. 1990 ألف ب/ي في عام 2837.6

النفطية في  المنتجات% من إجمالي الطلب على 15.73 ةنس�������بألف ب/ي و 300.19
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عام من إجمالي الطلب على المنتجات النفطية % 4.25 ألف ب/ي ونس�������بة 120.61
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  الدول العربية
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  إجمالي 
  الدول العربية
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% 9.09أل����ف ب/ي ونس����بة  299.1ارتف����� �جم����الي �اق����ة العملي����ات التحويلي����ة م����ن 

اقة ـ% م����ن �����10.82بة ـس����ـون 604.1�ل�����  1980ع����ا� ال����نفط ر ـتقطي����م����ن �اق����ة 

ارتفع����� �اق����ة عملي����ات المعالج����ة ال�يدروجيني����ة م����ن  . كم����ا1990ر ع����ا� ـالتقطي����

�ل�������  1980% م������ن �اق������ة التقطي������ر ع������ا� 14.58أل������ف ب/ي ونس������بة  479.97

. أم����ا �اق����ة 1990% م����ن �اق����ة التقطي����ر ع����ا� 22.76أل����ف ب/ي ونس����بة  1270.5

أل����ف ب/ي ونس����بة  355.33عملي����ات تحس����ين ال����رقم األوكت����اني فق����د ارتفع����� م����ن 

 نس�������بةوأل�������ف ب/ي  619.88�ل��������  1980ر ع�������ا� % م�������ن �اق�������ة التقطي�������10.8

التكري�����ر ف�����ي عملي�����ات  ةتط�����ور �اق����� 2-1 ال������كلب�����ين ي. 1990ع�����ا� % 11.10

  .1990-1980 الفترةخالل  الدول العربية مصافي
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ال�فيف�����ة (غ�����از  المنتج�����ا�إ�م�����الي إنت�����ا� حص�����ة  % إال أن4.3 غي�����ر األع������ا�

ارتفع�����ت البت�����رول المس�����ال، وال������ازولين، والكيروس�����ين، وزي�����ت ال������از وال�����دي�ل) 

إل����  1980ع���ا� م���ن إ�م���الي منتج���ا� المص���افي ف���ي ال���دول العربي���ة % 53.78م���ن 

، ف���ي الوق���ت ال����ي ان�ف����ت في���� حص���ة إنت���ا� زي���ت الوق���ود 1990% ع���ا� 50.83

 1990% ع�����ا� 36.94إل������  1980% ع�����ا� 42.56 م�����ن المص�����افي العربي�����ة م�����ن

خ���الل نف���س الفت���رة. وك���ان ه����ا الت�يي���ر الن���وعي ف���ي هيك���ل اإلنت���ا� واض���حاً ب����كل 

، حي��� ت��� ت�ف��ي� نس��بة إنت��ا� زي��ت ف��ي أواب��ك األع���ا� دولال��أكب��ر ف��ي مص��افي 

% 36.75إل�����  1980ع����ا� م����ن إ�م����الي المنتج����ا� النفطي����ة % 42.6الوق����ود م����ن 

% إل���� 42.86ال���دول غي���ر األع����ا� ان�ف����ت النس���بة م���ن ف���ي  بينم���ا، 1990 ع���ا�

  . خالل نفس الفترة% 39.23

منتجا� مص���افي النفط في الدول العربية  نس����وتطور كمية  5-1الجدول  بيني

 منتجا� مص����افي النفطتطور هيكل  4-1 ال�����كل كما يبين .1990-1980 خالل الفترة

   .1990-1980 خالل الفترة في الدول العربية

   في الدول العربية لنفطمصافي ا كمية ونسب منتجاتتطور : 5-1 لجدولا
  1990-1980 خالل الفترة

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك

ات
تج

لمن
ا

  

1980  1990  

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

 النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ب/ي ألف

LPG 25 1.01 7.20 2.59 32.20 1.17 66.59 1.35 11.13 2.83 77.72 1.46 

 11.26 600.25 14.28 56.26 11.01 543.99 9.93 273.00 13.17 36.60 9.57 236.4  غازولين

 10.40 554.78 8.92 35.12 10.52 519.66 10.56 290.20 11.51 32.00 10.45 258.2  كيروسين

 27.71 1478.00 26.60 104.76 27.80 1373.24 24.12 663.00 25.44 70.70 23.97 592.3  زيت غاز

 36.94 1969.89 39.23 154.51 36.75 1815.38 42.56 1170.10 42.86 119.10 42.53 1051  زيت وقود

 12.23 652.47 8.14 32.07 12.56 620.40 11.66 320.60 4.43 12.30 12.48 308.30  أخرى

 100 5333.11 100 393.85 100 4939.26 100 2749.10 100 277.90 100 2471.20  اإلجمالي

	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
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   العربيةفي الدول  النفطية المنتجات استهالكتطور هيكل : 3-1الشكل 
  1990-1980 خالل الفترة

(%)  

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          

  
  اتيالثمانينفترة في العربية  الدول منتجات مصافي : تطور1-2-4

تعقي�����د�ا  درج�����ةالت�����ي تمي������ت بارتف�����ا� إن������اء المص�����افي الجدي�����دة  س�����ا�م

المنتج���ات النفطي���ة الص���الحة للتص���دير بع���� ت���وفير ف���ائ� ف���ي  ف���ي *لتكنول���وجيا

إنت����ا� المص����افي م����ن زي����ت  نس����بة تخف����ي�فض�����ً ع����ن  ،إل����ى األس����وا� الخارجي����ة

القطف���ات  تح���ولالت���ي  التحويلي���ةالتوس���� ف���ي طاق���ة العملي���ات نتيج���ة  ،الوق���ود الثقي���ل

رتف���ا� مع���دل النم���و خفيف���ة عالي���ة القيم���ة. فعل���ى ال���رغم م���ن ا منتج���اتإل���ى  الثقيل���ة

العربي���ة  ال���دول ات ف���ي مص���افيي���الثمانينفت���رة خ����ل ال���نفط تقطي���ر الس���نو� لطاق���ة 

ل����دول اب% مقارن����ة 9.3%، وك����ا� ف����ي ال����دول األعض����اء ف����ي أواب����ك 8.6بمق����دار 

                                           
للتعبير عن قدرة المصفاة على تحويل القطفات الثقيلة إلى منتجات  Complexity Index "درجة التعقيد التكنولوجي"يستخدم مصطلح  *

قطير خفيفة عالية القيمة، ويعبر عنها بنسبة إجمالي طاقة العمليات التحويلية والمعالجة والهيدروجينية وتحسين الرقم األوكتاني إلى طاقة ت
  النفط   
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النفطية على مس��توى العالم، وخاص��ة م�  المنتجاتالطلب على  انخفاضبس��بب 

وبدء تدهور أسعار النفط في األسواق  ،العالمي االقتصادالركود في  أزمةبزوغ 

 ات. يثاني من عقد الثمانينالعالمية في النصف ال

  ال�نت���ات�ي��ا� �لي��ات تفعي��ل الت���ا�ل الت���ار� بي� ال��دول العربي��ة في ����ال 
في بعض  المنتجات، على الرغم من وجود فائض في أنواع محددة من النفطية

دول مجلس كانت األخرى. فعلى س��بيل المثال،  للدولتمثل نقص��اً بالنس��بة  الدول

 ك��ان��ت بعضبينم��ا  ،زي��ت ال���از فيف��ائض  وجود ة تع��اني منالتع��اون الخليجي��

تس��تورد زيت ال�از وغاز البترول  ،مثل س��ورية وتونس ومص��راألخرى  الدول

خذ قرار إنشاء دولة تت، وهذا ما جعل كل من مصادر أخرى غير عربية المسال

إمكانية التكامل  إلىدون النظر المحلية،  االمص�����افي الجديدة اعتمادا على ر�يته

  .افيما بينه

  التسعينيات فترةالعربية خالل  في الدولالنفط  تكرير: تطورات صناعة 1-3

ات م���ن يالتس���عين فت���رة خ���اللالعربي���ة ف���ي ال���دول  واجه���ت ص���ناعة التكري���ر

ت����دهور أس����عار ال����نفط  الت����ي نتج����ت ع����ن الص����عوباتالق����رن المنص����ر� العدي����د م����ن 

ات، وانح���دار الطل���ب عل���ى المش���تقات ي���الثمانين فت���رةالخ���ا� ف���ي النص���ف الث���اني م���ن 

النفطي���ة ف���ي األس���واق العالمي���ة، مم���ا انعك���س عل���ى مع���دل نم���و الطاق���ة التكريري���ة، 

ف����ي ك����ل م����ن دول����ة  الزي����ادة ت� فق����ط، وترك����ز10.13ت نس����بة الزي����ادة �ي����� بل�����

م����  ،أل���ف ��� 77بطاق���ة  "الفجي���رة"ب�نش���اء مص���فاة  ،م���ارات العربي���ة المتح���دةاإل

ف���ي وأل���ف ���.  10بمق���دار  "أ� الن���ار" أب���و �ب���يمص���فاة رف���� الطاق���ة التكريري���ة ل

 18إجم����الي �اقته����ا التكريري����ة  ة يبل�����إنش����اء �����ال� مص����ا� ص�����يرت����م الس����ودان 

، أل����ف ��� 27�اقته����ا  "الص����ينية"وف����ي جمهوري����ة الع����راق مص����فاة  .أل����ف ���

 6-1الج�����دول . يب�����ين أل�����ف ��� 10متنقل�����ة �اق�����ة ك�����ل منه�����ا  و������ال� مص�����ا�

  .التسعينيات فترةخالل المصافي التي أنشئت في الدول العربية 

	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
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  1990-1980 خالل الفترة منتجات مصافي النفط في الدول العربيةهيكل : تطور 4-1الشكل 
)%( 

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك         

  

عق��د ص�������ن��اع��ة تكرير النفط العربي��ة خ�ل  ميزتالتطورات األخرى التي من 

  يلي: ات من القرن الماضي مايالثمانين

 متط����ورة تحت����و� عل����ى  م����ن خ�����ل إن�����اء مص����ا� تحس����ن ��اء ال�ص����افي

 ،نس����بة أعل�����ى م����ن العملي�����ات التحويلي�����ة وعملي����ات المعالج�����ة ال�يدروجيني�����ة

تخف���ي� الفاق���د وتر����يد اس���ت��� الطاق���ة، و�ل���ك تطبي���� ب���رام� إض���افة إل���ى 

م���ن خ����ل اس���ت��ل غ���ازات ال����علة، وتحس���ين كف���اءة التب���ادل الح���رار� ف���ي 

 الوحدات اإلنتاجية.

  74من  †ءالدول األعضامصافي  ية فيتكريرالطاقة الاستخدام  معدلتحسن %

ستخدام الطاقة ، على الرغم م1990% عام 90إلى  1980عام  سبة ا ن تدهور ن

يابان،  التكريرية للمص��������افي في كل من أوروبا ال�ربية والو�يات المتحدة وال

                                           
  هي نسبة الطاقة التكريرية الفعلية إلى الطاقة التصميمية للمصافي   :Capacity Utilizationنسبة استخدام الطاقة التكريرية    †
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  .افيما بينه

  التسعينيات فترةالعربية خالل  في الدولالنفط  تكرير: تطورات صناعة 1-3

ات م���ن يالتس���عين فت���رة خ���اللالعربي���ة ف���ي ال���دول  واجه���ت ص���ناعة التكري���ر

ت����دهور أس����عار ال����نفط  الت����ي نتج����ت ع����ن الص����عوباتالق����رن المنص����ر� العدي����د م����ن 

ات، وانح���دار الطل���ب عل���ى المش���تقات ي���الثمانين فت���رةالخ���ا� ف���ي النص���ف الث���اني م���ن 

النفطي���ة ف���ي األس���واق العالمي���ة، مم���ا انعك���س عل���ى مع���دل نم���و الطاق���ة التكريري���ة، 

ف����ي ك����ل م����ن دول����ة  الزي����ادة ت� فق����ط، وترك����ز10.13ت نس����بة الزي����ادة �ي����� بل�����

م����  ،أل���ف ��� 77بطاق���ة  "الفجي���رة"ب�نش���اء مص���فاة  ،م���ارات العربي���ة المتح���دةاإل

ف���ي وأل���ف ���.  10بمق���دار  "أ� الن���ار" أب���و �ب���يمص���فاة رف���� الطاق���ة التكريري���ة ل

 18إجم����الي �اقته����ا التكريري����ة  ة يبل�����إنش����اء �����ال� مص����ا� ص�����يرت����م الس����ودان 

، أل����ف ��� 27�اقته����ا  "الص����ينية"وف����ي جمهوري����ة الع����راق مص����فاة  .أل����ف ���

 6-1الج�����دول . يب�����ين أل�����ف ��� 10متنقل�����ة �اق�����ة ك�����ل منه�����ا  و������ال� مص�����ا�

  .التسعينيات فترةخالل المصافي التي أنشئت في الدول العربية 
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  1990-1980 خالل الفترة منتجات مصافي النفط في الدول العربيةهيكل : تطور 4-1الشكل 
)%( 

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك         

  

عق��د ص�������ن��اع��ة تكرير النفط العربي��ة خ�ل  ميزتالتطورات األخرى التي من 

  يلي: ات من القرن الماضي مايالثمانين

 متط����ورة تحت����و� عل����ى  م����ن خ�����ل إن�����اء مص����ا� تحس����ن ��اء ال�ص����افي

 ،نس����بة أعل�����ى م����ن العملي�����ات التحويلي�����ة وعملي����ات المعالج�����ة ال�يدروجيني�����ة

تخف���ي� الفاق���د وتر����يد اس���ت��� الطاق���ة، و�ل���ك تطبي���� ب���رام� إض���افة إل���ى 

م���ن خ����ل اس���ت��ل غ���ازات ال����علة، وتحس���ين كف���اءة التب���ادل الح���رار� ف���ي 

 الوحدات اإلنتاجية.

  74من  †ءالدول األعضامصافي  ية فيتكريرالطاقة الاستخدام  معدلتحسن %

ستخدام الطاقة ، على الرغم م1990% عام 90إلى  1980عام  سبة ا ن تدهور ن

يابان،  التكريرية للمص��������افي في كل من أوروبا ال�ربية والو�يات المتحدة وال

                                           
  هي نسبة الطاقة التكريرية الفعلية إلى الطاقة التصميمية للمصافي   :Capacity Utilizationنسبة استخدام الطاقة التكريرية    †
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 التكنول���و�ي تعقي���دالبالتو����� نح���و تع�ي���� در����ة ات يالتس���عينتمي����ت فت���رة 

، و�ل����ك ب�����دف تحس����ي� األداء، ي����ةعملي����ات التحويلاللمص����افي م����� خ����الل تط����وير ل

وتعظ���ي� الربحي���ة، وتع���ديل هيك���ل إنت���ا� المش���تقات بم���ا يتواف���� م���� التغي���ر ف���ي هيك���ل 

الطل����ب ف����ي �����ل م����� األ�����وا� المحلي����ة والعالمي����ة، وتحس����ي� ا�لت�����ا� بمتطلب����ات 

وت�ف����ي�  ،التش����ريعات البي�ي����ة ال�اص����ة بالح����د م����� �����ر� الملوث����ات إل����� البي�����ة

نس���ب الش���وا�ب ف���ي المش���تقات النفطي���ة. وفيم���ا يل���ي أه���� التط���ورات الت���ي ����دث� ف���ي 

  صناعة التكرير العربية خالل هذه الفترة:

  في فترة التسعينيات اقة التكريرية: تطور الط1-3-1

 أل������ 6235ارتف������ إ�م�����الي الطاق�����ة التكريري�����ة ف�����ي ال�����دول العربي�����ة م������ 

، بنس����بة �ي����ادة ق����درها 2000ف����ي ع����ا�  ب/ي أل����� 6847إل�����  1990ب/ي ع����ا� 

م������ األع������اء ال�����دول  لمص�����افيالطاق�����ة التكريري�����ة  متو������طارتف������ %، و10.13

، نتي������ة 2000 ع�����ا�أل������ ب/ي  143.95إل������  1990 ع�����ا� أل������ ب/ي 124.04

�اق����ة مص����افي  متو�����ط ان�ف������م����ا . إ�����ال� بع����� المص����افي الص����غيرة الح������

، أل����� ب/ي 46.65أل����� ب/ي إل�����  57.91�ي����ر األع�����اء م�����  العربي����ة ال����دول

   .صغيرة في السودانمصاف ثالث بسبب إنشاء 

 11دول أع�����اء� 45مص����فاة ( 56ان�ف����� إ�م����الي ع����دد المص����افي م����� 

دول  11دول أع�������اء� 44مص������فاة ( 55إل�������  1990ع������ا� أع�������اء) دول �ي������ر 

 تط���ور الطاق���ة التكريري���ة ف���ي 8-1ال����دول يب���ي� . 2000ف���ي ع���ا�  )�ي���ر أع����اء

  .2000-1990الفترة  خاللالعربية الدول  مصافي
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  2000-1990 خالل الفترةمصافي النفط الجديدة في الدول العربية  :6-1لجدول ا

  تاريخ اإلنشاء
  الطاقة التكريرية

  الدولة المصفاة اسم (ألف ب/ي)

  الدول  ماراتاإل فجيرةال 77 1996
 العراق متنقلةالصينية ومصافي  57 1992  األعضاء

 السودان أبو جابرة 2 1995
  الدول 

 السودان األبيض 10 1996  غير األعضاء

 السودان الشجرة 6 1191

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك

  
العربي���ة �����الق ع���دد م���ن المص���افي الص���غيرة �ات  ال���دولس���جل ف���ي بع���ض 

مين�����اء "و "الخفج�����ي"وف�����ي الجزا������ر،  "أمين�����اس"األداء الم�����نخفض، م������ل مص�����فاة 

 "ط������رابلس"، والع������راقف������ي  "الحباني������ة"و "الون������د"وف������ي الس������عودية،  "س������عود

 7-1الج����دول يب����ين  ف����ي الص����ومال. "ص����وما-ع����راق"و ،لبن����ا� ف����ي "الزهران����ي"و

  .2000-1990خالل الفترة  العربيةفي الدول المغلقة المصافي 

  2000-1990 خالل الفترةفي الدول العربية  : المصافي المغلقة7-1لجدول ا

 التوقفتاريخ 
  الطاقة التكريرية

 الدولة المصفاة اسم )ألف ب/ي(

  الوند 10 1993
  العراق

  الحبانية 10 1994

 طرابلس 35 1993
 لبنان

 الزهراني 17 1993

 الجزائر عين أميناس 7 1990

 الخفجي 30 1990
 السعودية

 ميناء سعود 50 1990

 الصومال  صوما-عراق 10 1993

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

35

	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
 

	الفصل األول                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
35 

 التكنول���و�ي تعقي���دالبالتو����� نح���و تع�ي���� در����ة ات يالتس���عينتمي����ت فت���رة 

، و�ل����ك ب�����دف تحس����ي� األداء، ي����ةعملي����ات التحويلاللمص����افي م����� خ����الل تط����وير ل

وتعظ���ي� الربحي���ة، وتع���ديل هيك���ل إنت���ا� المش���تقات بم���ا يتواف���� م���� التغي���ر ف���ي هيك���ل 

الطل����ب ف����ي �����ل م����� األ�����وا� المحلي����ة والعالمي����ة، وتحس����ي� ا�لت�����ا� بمتطلب����ات 

وت�ف����ي�  ،التش����ريعات البي�ي����ة ال�اص����ة بالح����د م����� �����ر� الملوث����ات إل����� البي�����ة

نس���ب الش���وا�ب ف���ي المش���تقات النفطي���ة. وفيم���ا يل���ي أه���� التط���ورات الت���ي ����دث� ف���ي 

  صناعة التكرير العربية خالل هذه الفترة:

  في فترة التسعينيات اقة التكريرية: تطور الط1-3-1

 أل������ 6235ارتف������ إ�م�����الي الطاق�����ة التكريري�����ة ف�����ي ال�����دول العربي�����ة م������ 

، بنس����بة �ي����ادة ق����درها 2000ف����ي ع����ا�  ب/ي أل����� 6847إل�����  1990ب/ي ع����ا� 

م������ األع������اء ال�����دول  لمص�����افيالطاق�����ة التكريري�����ة  متو������طارتف������ %، و10.13

، نتي������ة 2000 ع�����ا�أل������ ب/ي  143.95إل������  1990 ع�����ا� أل������ ب/ي 124.04

�اق����ة مص����افي  متو�����ط ان�ف������م����ا . إ�����ال� بع����� المص����افي الص����غيرة الح������

، أل����� ب/ي 46.65أل����� ب/ي إل�����  57.91�ي����ر األع�����اء م�����  العربي����ة ال����دول

   .صغيرة في السودانمصاف ثالث بسبب إنشاء 

 11دول أع�����اء� 45مص����فاة ( 56ان�ف����� إ�م����الي ع����دد المص����افي م����� 

دول  11دول أع�������اء� 44مص������فاة ( 55إل�������  1990ع������ا� أع�������اء) دول �ي������ر 

 تط���ور الطاق���ة التكريري���ة ف���ي 8-1ال����دول يب���ي� . 2000ف���ي ع���ا�  )�ي���ر أع����اء

  .2000-1990الفترة  خاللالعربية الدول  مصافي
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  2000-1990 خالل الفترةمصافي النفط الجديدة في الدول العربية  :6-1لجدول ا

  تاريخ اإلنشاء
  الطاقة التكريرية

  الدولة المصفاة اسم (ألف ب/ي)

  الدول  ماراتاإل فجيرةال 77 1996
 العراق متنقلةالصينية ومصافي  57 1992  األعضاء

 السودان أبو جابرة 2 1995
  الدول 

 السودان األبيض 10 1996  غير األعضاء

 السودان الشجرة 6 1191

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك

  
العربي���ة �����الق ع���دد م���ن المص���افي الص���غيرة �ات  ال���دولس���جل ف���ي بع���ض 

مين�����اء "و "الخفج�����ي"وف�����ي الجزا������ر،  "أمين�����اس"األداء الم�����نخفض، م������ل مص�����فاة 

 "ط������رابلس"، والع������راقف������ي  "الحباني������ة"و "الون������د"وف������ي الس������عودية،  "س������عود

 7-1الج����دول يب����ين  ف����ي الص����ومال. "ص����وما-ع����راق"و ،لبن����ا� ف����ي "الزهران����ي"و

  .2000-1990خالل الفترة  العربيةفي الدول المغلقة المصافي 

  2000-1990 خالل الفترةفي الدول العربية  : المصافي المغلقة7-1لجدول ا

 التوقفتاريخ 
  الطاقة التكريرية

 الدولة المصفاة اسم )ألف ب/ي(

  الوند 10 1993
  العراق

  الحبانية 10 1994

 طرابلس 35 1993
 لبنان

 الزهراني 17 1993

 الجزائر عين أميناس 7 1990

 الخفجي 30 1990
 السعودية

 ميناء سعود 50 1990

 الصومال  صوما-عراق 10 1993

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك
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  اتيالتسعين فترة العربية في في الدول التشغيلي لمصافي النفطاألداء : 1-3-2

ات عدة تطورات تناولت تحسين يالعربية في فترة التسعيندول مصافي ال شهدت

، إض��افة درجة التعقيد التكنولوجي، وإدخال تقنيات متطورة تس��اعد على تحس��ين األداء

كما أدخلت عمليات جديدة مثل األزمرة واأللكلة، وذلك . تو��������يع الطاقة التكريرية إلى

لرفع الرقم األوكتاني لل�ازولين وتحس�����ين مواص�����فاته، وتعويض النق� ال�ي نت� عن 

 لتعزيزا���تخدام مركبات الرص��ا� التي تض��اف إلى ال�ازولين  تطبيق خطط تخفيض

  الرقم األوكتاني. 

في رفع طاقة  بيةالدول العر��������ا�مت التطورات التي أدخلت على مص�������افي 

ية التي تتكون من ع يات التحويل فات العمل يات التكس�������ير الحراري لمخل النفط تقطير مل

لزوجة)، وعمليات التكسير الهيدروجيني، وعمليات التكسير بالعامل التفحيم، وكسر ال(

 604.1 من. تركزت الزيادة في الدول األعض�������اء حيث ارتفعت FCCالحفاز المائع 

ألف ب/ي  884.1 إلى 1990عام  النفط طاقة تقطير من %10.82 نس�����بةوألف ب/ي 

العربية دول إال أنها تراجعت في ال .2000عام النفط تقطير من طاقة % 13.96 بنس���بة

ألف  14.89 إلىمن طاقة التقطير % 3.3 نسبةوألف ب/ي  21.05من غير األعضاء 

  . لبنانالنفط في  بسبب توقيف مصفاتي، وذلك 2000% في عام 2.89 نسبةوب/ي 

 عمليات طاقةتحس������ن  ات ا�������تمراريفي فترة التس������عينب�������كل عام  لوحظكما 

وذلك بهدف مواكبة التوجه على مس�������تو� الدول العربية ككل،  المعالجة الهيدروجينية

العالمي في تحس����ين مواص����فات المنتجات النفطية وخفض نس����بة الكبريت وال�����وائب 

ث ارتفعت طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية حياألخر� التي تس�������بب تلو� البي�ة، 

من  %22.76 نس���بةوألف ب/ي  1330.5 في مص���افي الدول األعض���اء في أوابك من

قة تقطير النفط بةوألف ب/ي  1619.5 إلى 1990عام  طا قة % 25.57 نس������� من طا

 ألف ب/ي بنس���بة 41.7 غير األعض���اء من ، كما ارتفعت في الدول2000عام التقطير 

 اقةـمن ط %10.13 بةـنسوألف ب/ي  52 إلى 1990عام  يرـمن طاقة التقط 6.55%

  . 2000عام  التقطير
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   العربية الدولالنفط في تطور الطاقة التكريرية في مصافي : 8-1لجدول ا
   2000-1990 خالل الفترة

  (ألف ب/ي)

2000 1990 
  عدد  الدولة

 المصافي
  الطاقة

 التكريرية
  عدد

 المصافي
  الطاقة

 التكريرية

 اإلمارات   195 2 430 3

 البحرين 280 1 267 1

 تونس 34 1 34 1

 الجزائر 518 5 570 4

 السعودية 1914 9 1952 7

 سورية 240 2 240 2

 العراق 684 9 790 10

 قطر  62 1 65 1

 الكويت 670 3 936 3

 ليبيا 380 5 380 5

 مصر  605 7 669.8 7

 إجمالي أوابك  5582 45 6333.8 44

   افي أوابكمصطاقة متوسط  124.04 143.95

 األردن 98 1 90.4 1

 السودان 25 1 41 4

 لبنان 52 2 0 0

 عمان 50 1 62 1

 الصومال 10 1 0 0

 المغرب 75 2 154.7 2

 موريتانيا 25 1 25 1

 اليمن 200 2 140 2

11 13.15  إجمالي الدول العربية غير األعضاء 635 11 

 متوسط طاقة مصافي الدول غير األعضاء 57.91 46.65

55 46.986  65  إجمالي الدول العربية 6235 

49124.   متوسط طاقة مصافي الدول العربية 111.05 

  تكرير القاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل
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  اتيالتسعين فترة العربية في في الدول التشغيلي لمصافي النفطاألداء : 1-3-2

ات عدة تطورات تناولت تحسين يالعربية في فترة التسعيندول مصافي ال شهدت

، إض��افة درجة التعقيد التكنولوجي، وإدخال تقنيات متطورة تس��اعد على تحس��ين األداء

كما أدخلت عمليات جديدة مثل األزمرة واأللكلة، وذلك . تو��������يع الطاقة التكريرية إلى

لرفع الرقم األوكتاني لل�ازولين وتحس�����ين مواص�����فاته، وتعويض النق� ال�ي نت� عن 

 لتعزيزا���تخدام مركبات الرص��ا� التي تض��اف إلى ال�ازولين  تطبيق خطط تخفيض

  الرقم األوكتاني. 

في رفع طاقة  بيةالدول العر��������ا�مت التطورات التي أدخلت على مص�������افي 

ية التي تتكون من ع يات التحويل فات العمل يات التكس�������ير الحراري لمخل النفط تقطير مل

لزوجة)، وعمليات التكسير الهيدروجيني، وعمليات التكسير بالعامل التفحيم، وكسر ال(

 604.1 من. تركزت الزيادة في الدول األعض�������اء حيث ارتفعت FCCالحفاز المائع 

ألف ب/ي  884.1 إلى 1990عام  النفط طاقة تقطير من %10.82 نس�����بةوألف ب/ي 

العربية دول إال أنها تراجعت في ال .2000عام النفط تقطير من طاقة % 13.96 بنس���بة

ألف  14.89 إلىمن طاقة التقطير % 3.3 نسبةوألف ب/ي  21.05من غير األعضاء 

  . لبنانالنفط في  بسبب توقيف مصفاتي، وذلك 2000% في عام 2.89 نسبةوب/ي 

 عمليات طاقةتحس������ن  ات ا�������تمراريفي فترة التس������عينب�������كل عام  لوحظكما 

وذلك بهدف مواكبة التوجه على مس�������تو� الدول العربية ككل،  المعالجة الهيدروجينية

العالمي في تحس����ين مواص����فات المنتجات النفطية وخفض نس����بة الكبريت وال�����وائب 

ث ارتفعت طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية حياألخر� التي تس�������بب تلو� البي�ة، 

من  %22.76 نس���بةوألف ب/ي  1330.5 في مص���افي الدول األعض���اء في أوابك من

قة تقطير النفط بةوألف ب/ي  1619.5 إلى 1990عام  طا قة % 25.57 نس������� من طا

 ألف ب/ي بنس���بة 41.7 غير األعض���اء من ، كما ارتفعت في الدول2000عام التقطير 

 اقةـمن ط %10.13 بةـنسوألف ب/ي  52 إلى 1990عام  يرـمن طاقة التقط 6.55%

  . 2000عام  التقطير
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   العربية الدولالنفط في تطور الطاقة التكريرية في مصافي : 8-1لجدول ا
   2000-1990 خالل الفترة
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 لبنان 52 2 0 0
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 اليمن 200 2 140 2

11 13.15  إجمالي الدول العربية غير األعضاء 635 11 

 متوسط طاقة مصافي الدول غير األعضاء 57.91 46.65

55 46.986  65  إجمالي الدول العربية 6235 

49124.   متوسط طاقة مصافي الدول العربية 111.05 

  تكرير القاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل
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   الدول العربيةالنفط في  في مصافي عمليات التكرير طاقة: تطور 5-1الشكل 
  2000-1990 خالل الفترة

 (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  
  اتيالتسعينفترة في النفطية  المنتجات استهالكتطور : 1-3-3

ال�����ي  مس����ار� ف����ي ال����دول العربي����ة المنتج����ات النفطي����ة ا�����ت���مع����دل ت����اب� 

متواف���� م���� المنح���� الس���ا�د  ات م���ن الق���ر� الماض���ي باتج���ا�يب���دأ� من���� عق���د الس���بعين

أل����ف  2837.6المنتج����ات النفطي���ة م����ن �جم����الي ا����ت��� �ي���� ارتف����� ف���ي الع����الم� 

وترك���������ت ال�ي��������ادة ف��������ي من��������ت� . أل��������ف ب/ي 3216�ل���������  1990ب/ي ع��������ا� 

أل�����ف  494.64م�����ن  ال�����دول العربي�����ة �جم�����الي ا������ت��� ارتف�������ي������ ال������ا�ولين� 

. %21.58أل�������ف ب/ي ونس�������بة  694�ل��������  1990% ع�������ا� 17.43ب/ي ونس�������بة 

أل�����ف ب/ي ونس�����بة  120.61ارتف������ الطل������ عل������ غ�����ا� البت�����رول المس�����ال م�����ن و

م�����ن �جم�����الي الطل������ % 8.86أل�����ف ب/ي ونس�����بة  285�ل������ 1990ع�����ا� % 4.25

 868.9 ال����ا� م���نارتف���� ا����ت��� �ي����  كم���ا .2000عل���� المنتج���ات النفطي���ة ع���ا� 

 أل��������ف ب/ي ونس��������بة 1051 �ل��������� 1990% ع��������ا� 30.62 أل��������ف ب/ي ونس��������بة
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 مص������افيفي ارتفعت فقد تحس������ين الرقم األوكتاني للغازولين طاقة عمليات أما 

 ،األزمرة واأللكلة مثلعمليات جديدة  وأدخلت ،خالل عقد التس�������عينياتالعربية  الدول

التي تس����اعد المص����افي على تلبية متطلبات المعايير الخاص����ة بمواص����فات الغازولين، 

عن إض��افة مركبات الرص��ا�  التوقفانطالق برنامج بوخاص��ة بعد القرار الذي اتخذ 

الخطيرة على ص����حة ا�نس����ا�  نعكا�����اتهاال اً إلى الغازولين لرفع الرقم األوكتاني نظر

من  المكونةغازولين (للحس�������ين الرقم األوكتاني . حيث ارتفعت طاقة عمليات توالبيئة

من  األع��������ا� الدولمص�������افي في عمليات تهذيب النافثا وعمليات األزمرة واأللكلة) 

ألف  750.68 إلى 1990طاقة التقطير عام من % 11.1نس�������بة ألف ب/ي ب 619.88

 �ير األع������ا� الدولوفي . 2000عام من طاقة تقطير النفط % 11.85ب/ي بنس�����بة 

 55.3 إلى 1990عام من طاقة التقطير % 7.54نس������بة ألف ب/ي ب 49.3من ارتفعت 

   .2000عام  من طاقة التقطير% 10.78 ألف ب/ي بنسبة

في تقطير النفط  إلى طاقة عمليات التكريرونسب تطور طاقة  9-1الجدول يبين 

 ةطاقتطور  5-1ال��������كل يبين كما  ات.يفترة التس�������عين خاللالعربية الدول مص�������افي 

   . تلك الفترةالدول العربية في  مصافي في عمليات التكرير

  الدول العربية مصافيفي النفط إلى طاقة تقطير  عمليات التكريرونسب  ةطاقتطور : 9-1لجدول ا
   2000-1990خالل الفترة 

  (ألف ب/ي)

  
  العمليات

1990  2000  

  دول 
عضاءاأل

  دول
 عضاءاألغير 

  إجمالي 
 الدول العربية

  دول
 عضاءاأل 

  دول 
 عضاءاأل غير

  إجمالي 
 الدول العربية

  898.95  14.89  884.1  625.15  21.05  604.1  طاقة العمليات التحويلية

  %13.13  %2.89 %13.96  %10.05  %3.30  %10.8  العمليات التحويلية/التقطير نسبة 

  1655.5  52  1619.5  1372.2  41.7 1330.5  طاقة المعالجة الهيدروجينية

  %24.41  %10.13 %25.57  %21.10  %6.55  %22.8 تقطير الهيدروجينية/المعالجة نسبة ال

  805.98  55.3  750.68  669.18  619.8849.3  تحسين الغازولينطاقة عمليات 

  %11.77  %10.78 %11.85  %10.76  %7.54  %11.1  التقطير /نسبة تحسين الغازولين

  المصدر: أوابك: قاعدة بيانات صناعة التكرير



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل
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   الدول العربيةالنفط في  في مصافي عمليات التكرير طاقة: تطور 5-1الشكل 
  2000-1990 خالل الفترة

 (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  
  اتيالتسعينفترة في النفطية  المنتجات استهالكتطور : 1-3-3

ال�����ي  مس����ار� ف����ي ال����دول العربي����ة المنتج����ات النفطي����ة ا�����ت���مع����دل ت����اب� 

متواف���� م���� المنح���� الس���ا�د  ات م���ن الق���ر� الماض���ي باتج���ا�يب���دأ� من���� عق���د الس���بعين

أل����ف  2837.6المنتج����ات النفطي���ة م����ن �جم����الي ا����ت��� �ي���� ارتف����� ف���ي الع����الم� 

وترك���������ت ال�ي��������ادة ف��������ي من��������ت� . أل��������ف ب/ي 3216�ل���������  1990ب/ي ع��������ا� 

أل�����ف  494.64م�����ن  ال�����دول العربي�����ة �جم�����الي ا������ت��� ارتف�������ي������ ال������ا�ولين� 

. %21.58أل�������ف ب/ي ونس�������بة  694�ل��������  1990% ع�������ا� 17.43ب/ي ونس�������بة 

أل�����ف ب/ي ونس�����بة  120.61ارتف������ الطل������ عل������ غ�����ا� البت�����رول المس�����ال م�����ن و

م�����ن �جم�����الي الطل������ % 8.86أل�����ف ب/ي ونس�����بة  285�ل������ 1990ع�����ا� % 4.25

 868.9 ال����ا� م���نارتف���� ا����ت��� �ي����  كم���ا .2000عل���� المنتج���ات النفطي���ة ع���ا� 

 أل��������ف ب/ي ونس��������بة 1051 �ل��������� 1990% ع��������ا� 30.62 أل��������ف ب/ي ونس��������بة
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 مص������افيفي ارتفعت فقد تحس������ين الرقم األوكتاني للغازولين طاقة عمليات أما 

 ،األزمرة واأللكلة مثلعمليات جديدة  وأدخلت ،خالل عقد التس�������عينياتالعربية  الدول

التي تس����اعد المص����افي على تلبية متطلبات المعايير الخاص����ة بمواص����فات الغازولين، 

عن إض��افة مركبات الرص��ا�  التوقفانطالق برنامج بوخاص��ة بعد القرار الذي اتخذ 

الخطيرة على ص����حة ا�نس����ا�  نعكا�����اتهاال اً إلى الغازولين لرفع الرقم األوكتاني نظر

من  المكونةغازولين (للحس�������ين الرقم األوكتاني . حيث ارتفعت طاقة عمليات توالبيئة

من  األع��������ا� الدولمص�������افي في عمليات تهذيب النافثا وعمليات األزمرة واأللكلة) 

ألف  750.68 إلى 1990طاقة التقطير عام من % 11.1نس�������بة ألف ب/ي ب 619.88

 �ير األع������ا� الدولوفي . 2000عام من طاقة تقطير النفط % 11.85ب/ي بنس�����بة 

 55.3 إلى 1990عام من طاقة التقطير % 7.54نس������بة ألف ب/ي ب 49.3من ارتفعت 

   .2000عام  من طاقة التقطير% 10.78 ألف ب/ي بنسبة

في تقطير النفط  إلى طاقة عمليات التكريرونسب تطور طاقة  9-1الجدول يبين 

 ةطاقتطور  5-1ال��������كل يبين كما  ات.يفترة التس�������عين خاللالعربية الدول مص�������افي 

   . تلك الفترةالدول العربية في  مصافي في عمليات التكرير

  الدول العربية مصافيفي النفط إلى طاقة تقطير  عمليات التكريرونسب  ةطاقتطور : 9-1لجدول ا
   2000-1990خالل الفترة 

  (ألف ب/ي)

  
  العمليات

1990  2000  

  دول 
عضاءاأل

  دول
 عضاءاألغير 

  إجمالي 
 الدول العربية

  دول
 عضاءاأل 

  دول 
 عضاءاأل غير

  إجمالي 
 الدول العربية

  898.95  14.89  884.1  625.15  21.05  604.1  طاقة العمليات التحويلية

  %13.13  %2.89 %13.96  %10.05  %3.30  %10.8  العمليات التحويلية/التقطير نسبة 

  1655.5  52  1619.5  1372.2  41.7 1330.5  طاقة المعالجة الهيدروجينية

  %24.41  %10.13 %25.57  %21.10  %6.55  %22.8 تقطير الهيدروجينية/المعالجة نسبة ال

  805.98  55.3  750.68  669.18  619.8849.3  تحسين الغازولينطاقة عمليات 

  %11.77  %10.78 %11.85  %10.76  %7.54  %11.1  التقطير /نسبة تحسين الغازولين

  المصدر: أوابك: قاعدة بيانات صناعة التكرير



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل
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  2000-1990الفترة  خاللالعربية  الدول النفطية في المنتجات استهالكتطور هيكل : 6-1الشكل 
)%( 

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          

  
  اتيالتسعينفترة الدول العربية في النفط في مصافي  منتجاتتطور : 1-3-4

م�����اريع ات العديد من يفي عقد التس����عينالعربية  الدول مص����افيبعض  �����هدت

هيكل المنتجات النفطية بما يتناس�������� وتغيرات هيكل  تهدف إلى تعديلالتي تطوير ال

 ،وذلك من خ�ل إن���اء عمليات تحويلية إض��افية، الطل� في األس��وا� المحلية والعالمية

إن������اء مص�����اف ، ولتحويل زيت الوقود والقطفات الثقيلة األخرى إلى م������تقات خفيفة

(نس�������بة �اقة العمليات التحويلية إلى �اقة عمليات تكنولوجي جديدة ذات درجة تعقيد 

وقد أدت  ات.يعقد الثمانين فيتقطير النفط الخام) أعلى من المعدالت التي كانت متبعة 

 1373.24 من األعضاء الدول تاج زيت الغاز في مصافيهذه اإلجراءات إلى ارتفاع إن

 1550.3 إلى 1990عام من إجمالي منتجات المص����افي % 27.80 ألف ب/ي ونس����بة

ألف ب/ي  544 الغازولين من إنتاج ارتفع. و2000% عام 27.92 ألف ب/ي ونس�����بة

% من إجمالي 13.42ألف ب/ي ونس�������بة  745.4 إلى 1990% عام 11.01 ونس�������بة
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	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
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ف�����ي ال�����دول فق�����د ان�ف������ زي�����ت الوق�����ود أم�����ا اس�����ت�ال� . 2000% ع�����ام 32.68

أل�������ف ب/ي  575 �ل�������� 1990% ع�������ام 33.38 ونس�������بة 823.6 م�������ن األع��������ا�

اس�����ت�دام ال������از الطبيع�����ي  بس�����بب التو������� نح�����و ،2000% ع�����ام 21.16 ونس�����بة

متطلب����ات المع����ايير البي�ي����ة  ط����ات تولي����د الطاق����ة الك�ربائي����ة، وتلبي����ةمح كوق����ود ف����ي

 ال���دول غي���ر األع����ا�ف���ي نم���ا ارتف���� الح���د م���ن التل���و�، بيلتحس���ين ����ودة ال����وا� و

 أل��������ف ب/ي ونس��������بة 131 �ل��������� 1990% ع��������ام 30.65 ونس��������بة 113.6 م��������ن

  . ، بسبب نمو المنشآت الصناعية2000% عام 26.36

النفطي���ة ف���ي  المنتج���ات اس���ت�ال�تط���ور كمي���ة ونس���ب  10-1 ولالج���ديب���ين  

 اس���ت�ال�تط���ور �يك���ل  6-1الش���كل يب���ين كم���ا  .ف���ي فت���رة التس���عينياتال���دول العربي���ة 

  .تلك الفترةخالل النفطية في الدول العربية  المنتجات

   العربيةالدول  النفطية في المنتجات كمية ونسب استهالكتطور : 10-1لجدول ا
  2000-1990خالل الفترة 

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك

  

  

  

ات
تج

لمن
ا

  

1990  2000  

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

 النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ب/ي ألف

LPG 101.10 4.10 19.51 5.26 120.61 4.25 234.00 8.61 51.00 10.26 285.00 8.86 

 21.58 694.00 21.13 105.00 21.63 588.00 17.43 494.64 20.14 74.65 17.02 419.97  غازولين

 8.33 268 7.24 36 8.54 232 8.74 248.13 8.32 30.84 8.81 217.29  كيروسين

 32.68 1051.00 33.60 167.00 32.52 884.00 30.62 868.90 33.53 124.24 30.18 744.66  زيت غاز

 21.95 706.00 26.36 131.00 21.16 575.00 33.03 937.14 30.65 113.58 33.38 823.56  زيت وقود

 6.59 212.00 1.41 7.00 7.54 205.00 5.93 168.19 2.09 7.76 6.50 160.43  أخرى

 100.00 3216.00 100.00 497.00 100.00 2718.00 100 2837.61 100 393.85 100 2467.02  اإلجمالي



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل
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  2000-1990الفترة  خاللالعربية  الدول النفطية في المنتجات استهالكتطور هيكل : 6-1الشكل 
)%( 

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          

  
  اتيالتسعينفترة الدول العربية في النفط في مصافي  منتجاتتطور : 1-3-4
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إن������اء مص�����اف ، ولتحويل زيت الوقود والقطفات الثقيلة األخرى إلى م������تقات خفيفة

(نس�������بة �اقة العمليات التحويلية إلى �اقة عمليات تكنولوجي جديدة ذات درجة تعقيد 

وقد أدت  ات.يعقد الثمانين فيتقطير النفط الخام) أعلى من المعدالت التي كانت متبعة 

 1373.24 من األعضاء الدول تاج زيت الغاز في مصافيهذه اإلجراءات إلى ارتفاع إن

 1550.3 إلى 1990عام من إجمالي منتجات المص����افي % 27.80 ألف ب/ي ونس����بة

ألف ب/ي  544 الغازولين من إنتاج ارتفع. و2000% عام 27.92 ألف ب/ي ونس�����بة

% من إجمالي 13.42ألف ب/ي ونس�������بة  745.4 إلى 1990% عام 11.01 ونس�������بة
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ف�����ي ال�����دول فق�����د ان�ف������ زي�����ت الوق�����ود أم�����ا اس�����ت�ال� . 2000% ع�����ام 32.68

أل�������ف ب/ي  575 �ل�������� 1990% ع�������ام 33.38 ونس�������بة 823.6 م�������ن األع��������ا�

اس�����ت�دام ال������از الطبيع�����ي  بس�����بب التو������� نح�����و ،2000% ع�����ام 21.16 ونس�����بة

متطلب����ات المع����ايير البي�ي����ة  ط����ات تولي����د الطاق����ة الك�ربائي����ة، وتلبي����ةمح كوق����ود ف����ي

 ال���دول غي���ر األع����ا�ف���ي نم���ا ارتف���� الح���د م���ن التل���و�، بيلتحس���ين ����ودة ال����وا� و

 أل��������ف ب/ي ونس��������بة 131 �ل��������� 1990% ع��������ام 30.65 ونس��������بة 113.6 م��������ن

  . ، بسبب نمو المنشآت الصناعية2000% عام 26.36

النفطي���ة ف���ي  المنتج���ات اس���ت�ال�تط���ور كمي���ة ونس���ب  10-1 ولالج���ديب���ين  

 اس���ت�ال�تط���ور �يك���ل  6-1الش���كل يب���ين كم���ا  .ف���ي فت���رة التس���عينياتال���دول العربي���ة 

  .تلك الفترةخالل النفطية في الدول العربية  المنتجات

   العربيةالدول  النفطية في المنتجات كمية ونسب استهالكتطور : 10-1لجدول ا
  2000-1990خالل الفترة 

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك

  

  

  

ات
تج

لمن
ا

  

1990  2000  

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

 النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ب/ي ألف

LPG 101.10 4.10 19.51 5.26 120.61 4.25 234.00 8.61 51.00 10.26 285.00 8.86 

 21.58 694.00 21.13 105.00 21.63 588.00 17.43 494.64 20.14 74.65 17.02 419.97  غازولين

 8.33 268 7.24 36 8.54 232 8.74 248.13 8.32 30.84 8.81 217.29  كيروسين

 32.68 1051.00 33.60 167.00 32.52 884.00 30.62 868.90 33.53 124.24 30.18 744.66  زيت غاز

 21.95 706.00 26.36 131.00 21.16 575.00 33.03 937.14 30.65 113.58 33.38 823.56  زيت وقود

 6.59 212.00 1.41 7.00 7.54 205.00 5.93 168.19 2.09 7.76 6.50 160.43  أخرى

 100.00 3216.00 100.00 497.00 100.00 2718.00 100 2837.61 100 393.85 100 2467.02  اإلجمالي



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل
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	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
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  2000-1990الفترة  خاللالدول العربية النفط في منتجات مصافي تطور هيكل : 7-1الشكل 
(%) 

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          

  

  2010-2000 الفترة خاللالعربية  في الدولالنفط  تكرير: تطورات صناعة 1-4

 الحادي والعش��رينمن القرن العقد األول ص��ناعة التكرير العربية في  اس��تمرت

تحس���ين األداء التش����يلي و نحو اإلعالن عن مش���اريع توس���يع الطاقة التكريرية بالتوجه

للمصافي القائمة من خالل رفع طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية لتحسين مواصفات 

طاقة العمليات التحويلية لتحس����ين قدرة المص����افي على إنتا� مش����تقات  ورفعالمنتجات 

خفيفة عالية القيمة على حس������اب المنتجات ال�قيلة غير المرغوبة في األس������وا� المحلية 

  . ، وتعزيز إمكانية تكرير أنواع ثقيلة من النفط الخاموالخارجية

   2010-2000الفترة  خالل : تطور الطاقة التكريرية1-4-1

خالل العق���د األول من القرن الح���ادي  الط���اق���ة التكريري���ة تركزت تطورات

 120بطاقة  "دبي"مارات العربية المتحدة بإنشاء مصفاة في كل من دولة اإل والعشرين

وفي ألف ب/ي.  280بمقدار  "الرويس"مع رفع الطاقة التكريرية لمص��فاة  ،ألف ب/ي

مصفاة  أنشئت وفي دولة قطر .ب/يألف  12.9بطاقة  "أدرار"جزائر أنشئت مصفاة ال
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ألف  1815.38 زيت الوقود من انخفض إنتاج بينما .2000 عاممنتجات المص�������افي 

  .2000عام  %29.01ألف ب/ي ونسبة  1611إلى 1990عام % 36.75 ب/ي ونسبة

أل����ف  104.8 إنت����اج زي����ت ال�����از م����ن ارتف����� ف����ي ال����دول غي����ر األع�����ا�و

% 29.61 أل�������ف ب/ي ونس�������بة 148.9 إل�������ى 1990% ع�������ام 26.6ب/ي ونس�������بة 

% 14.28 أل����ف ب/ي ونس����بة 56.26 إنت����اج ال�����ازولين م����نوارتف����� ، 2000ع����ام 

 ارتف������كم�����ا  .2000% ع�����ام 14.77 أل�����ف ب/ي ونس�����بة 74.3 إل�����ى 1990ع�����ام 

 إل����ى 1990ع����ام % 39.23 أل����ف ب/ي ونس����بة 154.51 إنت����اج زي����ت الوق����ود م����ن

   .2000عام  %36.77 ألف ب/ي ونسبة 184.9

الدول العربية النفط في  مصافي منتجاتتطور كمية ونسب  11-1 لالجدويبين 

النفط في  منتجات مص����افيتطور هيكل  7-1ال�����كل يبين  . كمااتيخالل فترة التس����عين

  .تلك الفترةخالل  العربيةالدول 

  العربيةالدول النفط في منتجات مصافي كمية ونسب تطور : 11-1لجدول ا
  2000-1990خالل الفترة  

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك

  

ات
تج

لمن
ا

  

1990  2000  

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

 النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ب/ي ألف

LPG 66.59 1.35 11.13 2.83 77.72 1.46 141.20 2.54 22.90 4.55 164.10 2.71 

 13.54 819.70 14.77 74.30 13.42 745.40 11.26 600.25 14.28 56.26 11.01 543.99  غازولين

 11.88 719.20 9.15 46 12.12 673.2 10.40 554.78 8.92 35.12 10.52 519.66  كيروسين

 28.06 1699.20 29.61 148.90 27.92 1550.30 27.71 1478.00 26.60 104.76 27.80 1373.24  زيت غاز

 29.66 1795.90 36.77 184.90 29.01 1611.00 36.94 1969.89 39.23 154.51 36.75 1815.38  زيت وقود

 14.16 857.20 5.15 25.90 14.97 831.30 12.23 652.47 8.14 32.07 12.56 620.40  أخرى

 100 6055.30 100 502.90 100 5552.40 100 5333.11 100 393.85 100 4939.26  اإلجمالي



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل
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(%) 
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ألف  1815.38 زيت الوقود من انخفض إنتاج بينما .2000 عاممنتجات المص�������افي 
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% 29.61 أل�������ف ب/ي ونس�������بة 148.9 إل�������ى 1990% ع�������ام 26.6ب/ي ونس�������بة 

% 14.28 أل����ف ب/ي ونس����بة 56.26 إنت����اج ال�����ازولين م����نوارتف����� ، 2000ع����ام 

 ارتف������كم�����ا  .2000% ع�����ام 14.77 أل�����ف ب/ي ونس�����بة 74.3 إل�����ى 1990ع�����ام 

 إل����ى 1990ع����ام % 39.23 أل����ف ب/ي ونس����بة 154.51 إنت����اج زي����ت الوق����ود م����ن

   .2000عام  %36.77 ألف ب/ي ونسبة 184.9

الدول العربية النفط في  مصافي منتجاتتطور كمية ونسب  11-1 لالجدويبين 

النفط في  منتجات مص����افيتطور هيكل  7-1ال�����كل يبين  . كمااتيخالل فترة التس����عين

  .تلك الفترةخالل  العربيةالدول 

  العربيةالدول النفط في منتجات مصافي كمية ونسب تطور : 11-1لجدول ا
  2000-1990خالل الفترة  

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك
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 28.06 1699.20 29.61 148.90 27.92 1550.30 27.71 1478.00 26.60 104.76 27.80 1373.24  زيت غاز

 29.66 1795.90 36.77 184.90 29.01 1611.00 36.94 1969.89 39.23 154.51 36.75 1815.38  زيت وقود

 14.16 857.20 5.15 25.90 14.97 831.30 12.23 652.47 8.14 32.07 12.56 620.40  أخرى

 100 6055.30 100 502.90 100 5552.40 100 5333.11 100 393.85 100 4939.26  اإلجمالي
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في  العربي��ةتطور الط��اق�ة التكريري�ة في ال�دول  13-1الج��دول  يبين. العراق والجزائر

  .2010-2000الفترة 

   العربية الدولالنفط في تطور الطاقة التكريرية في مصافي : 13-1لجدول ا
  2010-2000 خالل الفترة

  (ألف ب/ي)

2010 2000 
  عدد   الدولة

 المصافي
  الطاقة

 التكريرية 
  عدد 

 المصافي
  الطاقة

 التكريرية 
 اإلمارات   430 3 690 4
 البحرين 267 1 267 1
 تونس 34 1 34 1
 الجزائر 570 4 582.9 5
 السعودية 1952 7 2107 7
 سورية 240 2 240 2
 العراق 790 10 860 12
 قطر  65 1 283 2
 الكويت 936 3 936 3
 ليبيا 380 5 380 5
 مصر  669.8 7 769.8 8
 إجمالي أوابك  6333.8 44 7149.7 50

   متوسط طاقة المصافي في الدول األعضاء 143.95 142.99
 األردن 90.4 1 90.4 1
 السودان 41 4 140 3
 لبنان 0 0 0 0
 عمان 62 1 222 2
 الصومال 0 0 0 0
 المغرب 154.7 2 154.7 2
 موريتانيا 25 1 25 1
 اليمن 140 2 140 2
 إجمالي الدول العربية غير األعضاء 513.1 11 772.1 11

 متوسط طاقة المصافي في الدول غير األعضاء 46.65 70.19
 إجمالي الدول العربية 6846.9 55 7921.8 61

 متوسط طاقة المصافي في الدول العربية 124.62 129.87

   تكريرالقاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك
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فان" قة  "راس ل طا �� وفي العراق ، ألف ب/ي 146ب فاأنش������� األولى في  ،تانمص�������

قة  "أربي�ل"وال��اني�ة في ألف ب/ي،  30  "النجف" ألف ب/ي، وفي مص�������ر  40بط�ا

مصفاة وفي السودان تم إنشاء ألف ب/ي.  100بطاقة  "ميدور" الشرق األوسط مصفاة

. إض���افة إلى توس���يع طاقة بع� المص���افي القا�مة ،ألف ب/ي 100بطاقة  "الخرطوم"

على إنتاج مشتقات متوافقة  ة معظمهاتميزت هذه المصافي بارتفاع درجة تعقيدها وقدر

أبو "و "الش���جرة"ما س���جل توقيف مص���فاتين في الس���ودان، هما كمع المعايير الدولية. 

األول عقد ال الدول العربي خالل المص��افي التي أنش���� في 12-1الجدول يبين . "جابرة

  .من القرن الحادي والعشرين

  مصافي النفط الجديدة في العقد األول من القرن الحادي والعشرين : 12-1لجدول ا

  الطاقة التكريرية 
 (ألف ب/ي)

   اسم
  الدولة المصفاة

  ماراتاإل  مصفاة دبي 120

الدول 
  األعضاء

 الجزائر أدرار 12.9
 قطر راس لفان 146
  النجف 30

  العراق
  أربيل 40
 مصر )ميدورالشرق األوسط ( 100
  الدول السودان الخرطوم 100

 عمان  صحار 116 غير األعضاء
  تكرير القاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك          

  

محدوداً، حيث  الدول العربية لمص�������افيالطاقة التكريرية  متوس�������طكان ارتفاع 

. تركز 2010ألف ب/ي عام  129.87إلى  2000عام  ألف ب/ي 124.62من  ارتفع

ألف  70.19إلى  2000ألف ب/ي عام  46.65في الدول �ير األع������اء من  االرتفاع

توقيف وفي الس����ودان  "الخرطوم"تش�����يل مص����فاة  جة�����������وذلك نتي ،2010عام  ب/ي

لكنها انخف���� في ، "ص��حار"نتيجة تش���يل مص��فاة عمان في و مص��فاتين ص���يرتين،

ألف ب/ي ع�ام  142.99إلى  2000ألف ب/ي ع�ام  143.95ال�دول األع���������اء من 

، وذلك بس���ب� تش����يل عدد من المص���افي ذات الطاقة التكريرية المنخف����ة في 2010
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قة  "أربي�ل"وال��اني�ة في ألف ب/ي،  30  "النجف" ألف ب/ي، وفي مص�������ر  40بط�ا

مصفاة وفي السودان تم إنشاء ألف ب/ي.  100بطاقة  "ميدور" الشرق األوسط مصفاة

. إض���افة إلى توس���يع طاقة بع� المص���افي القا�مة ،ألف ب/ي 100بطاقة  "الخرطوم"

على إنتاج مشتقات متوافقة  ة معظمهاتميزت هذه المصافي بارتفاع درجة تعقيدها وقدر

أبو "و "الش���جرة"ما س���جل توقيف مص���فاتين في الس���ودان، هما كمع المعايير الدولية. 

األول عقد ال الدول العربي خالل المص��افي التي أنش���� في 12-1الجدول يبين . "جابرة

  .من القرن الحادي والعشرين

  مصافي النفط الجديدة في العقد األول من القرن الحادي والعشرين : 12-1لجدول ا

  الطاقة التكريرية 
 (ألف ب/ي)

   اسم
  الدولة المصفاة

  ماراتاإل  مصفاة دبي 120

الدول 
  األعضاء

 الجزائر أدرار 12.9
 قطر راس لفان 146
  النجف 30

  العراق
  أربيل 40

 مصر )ميدورالشرق األوسط ( 100
  الدول السودان الخرطوم 100

 عمان  صحار 116 غير األعضاء
  تكرير القاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك          

  

محدوداً، حيث  الدول العربية لمص�������افيالطاقة التكريرية  متوس�������طكان ارتفاع 

. تركز 2010ألف ب/ي عام  129.87إلى  2000عام  ألف ب/ي 124.62من  ارتفع

ألف  70.19إلى  2000ألف ب/ي عام  46.65في الدول �ير األع������اء من  االرتفاع

توقيف وفي الس����ودان  "الخرطوم"تش�����يل مص����فاة  جة�����������وذلك نتي ،2010عام  ب/ي

لكنها انخف���� في ، "ص��حار"نتيجة تش���يل مص��فاة عمان في و مص��فاتين ص���يرتين،
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م����ن �اق����ة % 13.08 أل����ف ب/ي ونس����بة 935.48 �ل����� 2000ع����ام تقطي����ر ال����نفط 

أل����ف ب/ي  55.3م����ن  غي����ر األعض����اء وارتفع����� ف����ي ال����دول. 2010ع����ام  التقطي����ر

م����ن �اق����ة % 14.42 أل����ف ب/ي بنس����بة 111.3 �ل����� 2000ع����ام  %10.78 بنس����بة

   .2010عام  التقطير

ال�����دول مص�����افي التكري�����ر ف�����ي تط�����ور �اق�����ة عملي�����ات  8-1ال������كل يب�����ين 

تط�����ور �اق�����ة  14-1 الج�����دوليب�����ين كم�����ا  .2010-2000الفت�����رة  �������لالعربي�����ة 

نف���� ف���ي العربي���ة  ال���دول ف���ي مص���افي�ل���� �اق���ة التقطي���ر عملي���ات التكري���ر ونس���بة 

  .الفترة

  الدول العربية النفط في  مصافيالتكرير في طاقة عمليات تطور  :8-1الشكل 
  2010-2000 خالل الفترة

  (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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  2010-2000 الفترة خاللالعربية  الدولالنفط في األداء التشغيلي لمصافي : 1-4-2

العق���د األول م���ن  العربي���ة ف���ي فت���رة ف���ي ال���دول مص���افي ال���نفطمعظ���م  �����دت

تناول������� تو�������ي� الطاق������ة  ،تط������وراتال العدي������د م������ن الق������ر� الح������ا�ي والع�������رين

التكريري�����ة، وتحس�����ين �ر������ة التعقي�����د التكنول�����و�ي، وإ�������ال التقني�����ات المتط�����ورة 

وذل������ك لرف������� ال������رقم األوكت������اني للغ������ازولين  ،الت������ي تس������اعد عل������ى تحس������ين األ�ا�

وق����ف ع����ن ا�����ت�دام وتحس����ين مواص����فات�، وتع����وي� ال����نق� ال�����ي ن����ت� ع����ن الت

  مركبات الرصاص التي تضاف إلى الغازولين لتحسين الرقم األوكتاني.

�اق�����ة العملي�����ات التحويلي�����ة الت�����ي تتك�����و� م�����ن عملي�����ات التكس�����ير ارتفع������ 

ل�و������ة)، وعملي�����ات التكس�����ير التفح�����يم، وكس�����ر الالح�����راري لم�لف�����ات التقطي�����ر (

ف�����ي مص�����افي ، FCCال�ي�����درو�يني، وعملي�����ات التكس�����ير بالعام�����ل الحف�����از الم�����ا�� 

 ال���نفط �اق���ة تقطي���ر م���ن %13.96نس���بة أل���ف ب/ي ب 884.1م���ن ال���دول األعض���ا� 

ال����نفط  تقطي����رم����ن �اق����ة  %19.72 أل����ف ب/ي بنس����بة 1409.9 إل����ى 2000ع����ام 

أل���ف ب/ي  14.47م���ن  أم���ا ف���ي ال���دول �ي���ر األعض���ا� فق���د ارتفع���� .2010ع���ام 

  . 2010في عام  %16.3ألف ب/ي بنسبة  125.85إلى  %2.89نسبة ب

عل����ى مس����تو�  المعال�����ة ال�يدرو�يني����ة عملي����ات ا�����تمر تحس����ن �اق����ةكم����ا 

 1619.5م���ن ف���ي مص���افي ال���دول األعض���ا� ال���دول العربي���ة كك���ل، �ي���� ارتفع���� 

 إل�����ى 2000�اق�����ة تقطي�����ر ال�����نفط ال������ام ع�����ام م�����ن % 25.57نس�����بة أل�����ف ب/ي ب

، كم����ا 2010ع����ام م����ن �اق����ة تقطي����ر ال����نفط  %32.44 أل����ف ب/ي ونس����بة 2319.5

% ع�����ام 10.13 أل����ف ب/ي بنس����بة 52 ال����دول �ي����ر األعض�����ا� م����نارتفع����� ف����ي 

ع����ام ف����ي م����ن �اق����ة تقطي����ر ال����نفط  %19.82 أل����ف ب/ي ونس����بة 153 إل����ى 2000

2010 .  

ف����ي ارتفع�����  فق����د تحس����ين ال����رقم األوكت����اني للغ����ازولين�اق����ة عملي����ات أم����ا 

م����ن �اق����ة % 11.85 أل����ف ب/ي ونس����بة 750.68 م����ن األعض����ا� ال����دول مص����افي
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م����ن �اق����ة % 13.08 أل����ف ب/ي ونس����بة 935.48 �ل����� 2000ع����ام تقطي����ر ال����نفط 
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  2010-2000 الفترة خاللالعربية  الدولالنفط في األداء التشغيلي لمصافي : 1-4-2
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  مركبات الرصاص التي تضاف إلى الغازولين لتحسين الرقم األوكتاني.

�اق�����ة العملي�����ات التحويلي�����ة الت�����ي تتك�����و� م�����ن عملي�����ات التكس�����ير ارتفع������ 

ل�و������ة)، وعملي�����ات التكس�����ير التفح�����يم، وكس�����ر الالح�����راري لم�لف�����ات التقطي�����ر (
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 1619.5م���ن ف���ي مص���افي ال���دول األعض���ا� ال���دول العربي���ة كك���ل، �ي���� ارتفع���� 

 إل�����ى 2000�اق�����ة تقطي�����ر ال�����نفط ال������ام ع�����ام م�����ن % 25.57نس�����بة أل�����ف ب/ي ب
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ف����ي ارتفع�����  فق����د تحس����ين ال����رقم األوكت����اني للغ����ازولين�اق����ة عملي����ات أم����ا 
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أل���ف  131م���ن  زي���ت الوق���وداس���تهالك  ف���ي ال���دول غي���ر األع����ا� ا��ف����

 إل���� 2000النفطي���ة ع���ام  المنتج���ات اس���تهالكم���ن إجم���الي % 26.36و�س���بة  ب/ي

زي�����ت ا��ف������ اس�����تهالك  كم�����ا .2010% ع�����ام 19.42 أل�����ف ب/ي و�س�����بة 86.4

أل����ف ب/ي  161.7 إل����� 2000% ع����ام 33.6 أل����ف ب/ي و�س����بة 167 ال�����از م����ن

ل����ف أ 105 م����نال�����ازولين  اس����تهالكارتف�����  بينم����ا. 2010% ع����ام 36.35 و�س����بة

 %27.38 أل������ف ب/ي و�س������بة 121.8 إل������� 2000% ع������ام 21.13 ب/ي و�س������بة

   .2010عام من إجمالي استهالك المنتجات 

تطور كمية و�س������� اس������تهالك المنتجات النفطية في الدول  15-1الجدول يبين 

اس�������تهالك �يك��ل تطور  9-1ال��������ك��ل يبين . كم��ا 2010-2000العربي��ة خالل الفترة 

  المنتجات النفطية في الدول العربية في تلك الفترة. 

  العربيةالدول  النفطية فياستهالك المنتجات كمية ونسب تطور : 15-1لجدول ا
  2010-2000 خالل الفترة

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك

  
  
 

ات
تج

لمن
ا

  

2000  2010  

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  األعضاءغير 

  إجمالي 
  الدول العربية

 النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ب/ي ألف

LPG 234 8.61 51 10.26 285 8.86 326.2 7.39 42.9 9.64 369.1 7.59 

 22.56 1096.9 27.38 121.8 22.09 975.1 21.58 694 21.13 105 21.63 588  غازولين

 6.90 335.3 5.57 24.8 7.03 310.5 8.33 268 7.24 36 8.54 232  كيروسين

 34.85 1694.1 36.35 161.7 34.70 1532 32.68 1051 33.60 167 32.52 884  زيت غاز

 24.57 1194.2 19.42 86.4 25.07 1107 21.95 706 26.36 131 21.16 575  زيت وقود

 3.53 171.70 1.64 7.30 3.72 164.40 6.59 212 1.41 7 7.54 205  أخرى

 100 4861.30 100 444.9 100 4415.20 100 3216 100 497 100 2718  اإلجمالي
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  النفط تقطير  ة ونسب عمليات التكرير إلى طاقةطاق تطور: 14-1لجدول ا
   2010-2000الدول العربية خالل الفترة مصافي  في               

  (ألف ب/ي)      

  العمليات
2000  2010  

  دول ال
 عضاءاأل

  دولال
عضاءاألغير 

  إجمالي 
الدول العربية

  دولال
عضاءاأل 

  دول ال
عضاءاأل غير

  إجمالي 
 الدول العربية

  1535.75  125.85  1409.9  898.95  14.47  884.1  طاقة العمليات التحويلية

  %19.39  %16.30 %19.72  %13.13  %2.89 %13.96  العمليات التحويلية/التقطير نسبة 

  2472.5  153  2319.5  1655.5  52  1619.5  طاقة المعالجة الهيدروجينية

  %31.21  %19.82 %32.44  %24.41  %10.13 %25.57  تقطير الهيدروجينية/المعالجة نسبة ال

  1046.78  111.3  935.48  805.98  55.3  750.68  تحسين الغازولينطاقة عمليات 

  %13.21  %14.42 %13.08  %11.77  %10.78  %11.9  التقطير /نسبة تحسين الغازولين

  التكريرالمصدر: أوابك: قاعدة بيانات صناعة 

  
  2010-2000الفترة  خاللالنفطية  استهالك المنتجات: تطور 1-4-3

، في الدول العربية مس������ار� المتص������اعدالنفطية  المنتجاتتابع نمو الطلب على 

ألف ب/ي عام  2718في الدول األع����ا� من المنتجات  ا����ته��حيث ارتفع إجمالي 

من  انخفض. وفي الدول �ير األع���������ا� 2010ألف ب/ي عام  4415.2إلى  2000

  . ألف ب/ي 444.9ألف ب/ي إلى  497

أل����ف ب/ي  575 م����نف����ي ال����دول األع�����ا� زي����� الوق����و�  ا�����ته�� ارتف����ع

 إل����ى 2000النفطي����ة ع����ام  المنتج����اتإجم����الي الطل����ب عل����ى  % م����ن21.16ونس����بة 

ع�������د�  و�ل�������ك بس�������بب نم�������و ،2010% ع�������ام 25.07 ونس�������بة ب/يأل�������ف  1107

 أل���ف ب/ي ونس���بة 884 ارتف���ع ا����ته�� زي���� الغ���از م���ن �م���ا. المن�����ت الص���ناعية

. 2010% ع��������ام 34.7 أل��������ف ب/ي ونس��������بة 1532 إل��������ى 2000% ع��������ام 32.52

 2000% ع����ام 21.63 أل����ف ب/ي ونس����بة 588 م����نالغ����ازولين  ا�����ته�� ارتف����عو

   .2010عام  %22.09 ألف ب/ي ونسبة 975.1 إلى
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	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
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 فق���د ان�ف���� م���نإنت���ا� زي���ت الوق���ود  أم���ا. الطاق���ة التكريري���ة لمص���فاة مين���ا الفح���ل

 أل����ف ب/ي ونس����بة 131.3 إل����ى 2000ع����ام  %36.77 س����بةأل����ف ب/ي ون 184.9

ونس������بة  148.9 م������ن زي������ت ال�������ازإنت������ا�  ارتف�������كم������ا  ،2010% ع������ام 19.93

  . 2010% عام 33.29ونسبة  195.5 إلى 2000% عام 29.61

كمي���ة ونس���� منت����ا� مص���افي ال���دول العربي���ة تط���ور  16-1ال����دول يب���ين 

 منت������ا�تط�����ور �يك�����ل  10-1 ال������كل . كم�����ا يب�����ين2010-2000خ������ل الفت�����رة 

 الفترة.  تلك الدول العربية فيمصافي 

   الدول العربيةالنفط في كمية ونسب منتجات مصافي تطور : 16-1لجدول ا
  2010-2000 خالل الفترة

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك

  

  

  

  

  

  

  

ات
تج

لمن
ا

  

2000  2010  

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

 النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ب/ي ألف

LPG 141.2 2.54 22.9 4.55 164.1 2.71 273.4 4.93 27 4.60 300.4 4.90 

 13.89 852.1 24.47 143.7 12.77 708.4 13.54 819.7 14.77 74.3 13.42 745.4  غازولين

 12.35 757.9 10.27 60.3 12.57 697.6 11.88 719.2 9.15 46 12.12 673.2  كيروسين

 28.39 1742 33.29 195.5 27.87 1546.5 28.06 1699.2 29.61 148.9 27.92 1550.3  زيت غاز

 23.87 1464.8 22.36 131.3 24.03 1333.5 29.66 1795.9 36.77 184.9 29.01 1611.0  زيت وقود

 16.61 1019.5 5.02 29.5 17.84 990.0 14.16 857.2 5.15 25.9 14.97 831.30  أخرى

 100 6136.7 100 587.3 100 5549.4 100 6055.3 100 502.9 100 5552.4  اإلجمالي

	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
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   2010-2000 العربية خالل الفترةالدول في  النفطية استهالك المنتجاتهيكل تطور  :9-1الشكل 
)%( 

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          

  
  2010-2000الفترة  خاللالدول العربية النفط في  منتجات مصافيتطور : 1-4-4

أل������ ���  745.4 م�����ن ال�����دول األعض�����اءف�����ي  ال������ازولين ان�ف������ انت�����ا�

أل�����  708.4 إل����� 2000ع����ام  م����ن إجم����الي المنتج����ات النفطي����ة% 13.42 ونس����بة

 1611 إنت����ا� زي����ت الوق����ود م����نكم����ا ان�ف����� ، 2010ع����ام  %12.9��� ونس����بة 

 أل�������� ��� ونس�������بة 1333.5 إل�������� 2000ع�������ام  %29.01 أل�������� ��� ونس�������بة

  . 2010% عام 23.3

 74.3م�����نغي�����ر األعض�����اء ارتف������ إنت�����ا� ال������ازولين  العربي�����ة ال�����دولف�����ي 

م�������ن إجم�������الي % 21.81 ونس�������بة 143.7 إل�������� 2000% ع�������ام 14.77 ونس�������بة

إل����� ت������يل  ا�رتف����ا�ويع����ود الس����ب� ف����ي ������ا ، 2010ع����ام منتج����ات المص����افي 

وتحت���و�  ،�ف���اتالت���ي تعتم���د عل���� تكري���ر المتك ف���ي س���لطنة عم���ا� مص���فاة ص���حار

، إض���افة إل���� تط���وير ورف���� عل���� وح���دات ت�����ي� وأزم���رة �ات �اق���ة إنتاجي���ة عالي���ة

7.54 3.72 1.41 1.64 6.59 3.53

21.16 25.07 26.36
19.42

21.96 24.57

32.52 34.70 33.60
36.35

32.69 34.85

8.54 7.03 7.24
5.57

8.34 6.90

21.63 22.09 21.13 27.38
21.59 22.56

8.61 7.39 10.26 9.64 8.86 7.59
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 فق���د ان�ف���� م���نإنت���ا� زي���ت الوق���ود  أم���ا. الطاق���ة التكريري���ة لمص���فاة مين���ا الفح���ل

 أل����ف ب/ي ونس����بة 131.3 إل����ى 2000ع����ام  %36.77 س����بةأل����ف ب/ي ون 184.9

ونس������بة  148.9 م������ن زي������ت ال�������ازإنت������ا�  ارتف�������كم������ا  ،2010% ع������ام 19.93

  . 2010% عام 33.29ونسبة  195.5 إلى 2000% عام 29.61

كمي���ة ونس���� منت����ا� مص���افي ال���دول العربي���ة تط���ور  16-1ال����دول يب���ين 

 منت������ا�تط�����ور �يك�����ل  10-1 ال������كل . كم�����ا يب�����ين2010-2000خ������ل الفت�����رة 

 الفترة.  تلك الدول العربية فيمصافي 

   الدول العربيةالنفط في كمية ونسب منتجات مصافي تطور : 16-1لجدول ا
  2010-2000 خالل الفترة

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك
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2000  2010  

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

 النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ب/ي ألف

LPG 141.2 2.54 22.9 4.55 164.1 2.71 273.4 4.93 27 4.60 300.4 4.90 

 13.89 852.1 24.47 143.7 12.77 708.4 13.54 819.7 14.77 74.3 13.42 745.4  غازولين

 12.35 757.9 10.27 60.3 12.57 697.6 11.88 719.2 9.15 46 12.12 673.2  كيروسين

 28.39 1742 33.29 195.5 27.87 1546.5 28.06 1699.2 29.61 148.9 27.92 1550.3  زيت غاز

 23.87 1464.8 22.36 131.3 24.03 1333.5 29.66 1795.9 36.77 184.9 29.01 1611.0  زيت وقود

 16.61 1019.5 5.02 29.5 17.84 990.0 14.16 857.2 5.15 25.9 14.97 831.30  أخرى

 100 6136.7 100 587.3 100 5549.4 100 6055.3 100 502.9 100 5552.4  اإلجمالي

	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
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   2010-2000 العربية خالل الفترةالدول في  النفطية استهالك المنتجاتهيكل تطور  :9-1الشكل 
)%( 

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          

  
  2010-2000الفترة  خاللالدول العربية النفط في  منتجات مصافيتطور : 1-4-4

أل������ ���  745.4 م�����ن ال�����دول األعض�����اءف�����ي  ال������ازولين ان�ف������ انت�����ا�

أل�����  708.4 إل����� 2000ع����ام  م����ن إجم����الي المنتج����ات النفطي����ة% 13.42 ونس����بة

 1611 إنت����ا� زي����ت الوق����ود م����نكم����ا ان�ف����� ، 2010ع����ام  %12.9��� ونس����بة 

 أل�������� ��� ونس�������بة 1333.5 إل�������� 2000ع�������ام  %29.01 أل�������� ��� ونس�������بة

  . 2010% عام 23.3

 74.3م�����نغي�����ر األعض�����اء ارتف������ إنت�����ا� ال������ازولين  العربي�����ة ال�����دولف�����ي 

م�������ن إجم�������الي % 21.81 ونس�������بة 143.7 إل�������� 2000% ع�������ام 14.77 ونس�������بة

إل����� ت������يل  ا�رتف����ا�ويع����ود الس����ب� ف����ي ������ا ، 2010ع����ام منتج����ات المص����افي 

وتحت���و�  ،�ف���اتالت���ي تعتم���د عل���� تكري���ر المتك ف���ي س���لطنة عم���ا� مص���فاة ص���حار

، إض���افة إل���� تط���وير ورف���� عل���� وح���دات ت�����ي� وأزم���رة �ات �اق���ة إنتاجي���ة عالي���ة

7.54 3.72 1.41 1.64 6.59 3.53

21.16 25.07 26.36
19.42

21.96 24.57

32.52 34.70 33.60
36.35

32.69 34.85
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	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
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 80�ل�����  40 م����نأل����ف ب/ي، وال�اني����ة ف����ي أربي����ل   210�ل�����  140البص����رة م����ن 

ار الن���ات� ع���ن ـللدم��� رضهما ـب� تع���ـاتين بس���ـف مصف���ـتوقي��� مـما ت���ـ، ����أل���ف ب/ي

ة ـأل����ف ب/ي، وال�اني����� 310�اقته����ا  "بيج����ي"ألعم����ال الحربي����ة، األول����� مص�����فاة ا

روع ـيل م����ـر ت���م ت�����ـط���ـوف���ي �ول���ة ق. أل���ف ب/ي 14�اقته���ا  "ارةـالقي���"فاة ـمص���

أل����ف  146بمق����دار  "2-را� لف����ان"اقة التكريري����ة لمص����فاة را� لف����ان ـ� الط����ـرف����

ف������ي ال������دول األع�������ا� ئت ـ�������ـافي الت������ي أنـالمص������ 17-1 الج������دولن ـبي������ـيي. ب/

  .2016-2010رة ـتـالف اللـخ

  : مصـافي النفـط الجديدة في الدول العربية األعضاء وغير األعضاء17-1لجدول ا
  2016-2010الفترة  خالل

  الطاقة التكريرية 
 الدولة المصفاة اسم (ألف ب/ي)

  ماراتاإل  الرويس (غرب)مصفاة  417

  العراق  زيانبا 34

 ساتورب 400
 السعودية

 ياسرف 400

  تكرير القاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك          

  

ال�����دول  ��م�����الي ف�����يال�����نفط  افيالطاق�����ة التكريري�����ة لمص����� متوس�����ط ارتف������

أل������ف ب/ي ع������ا�  144.76�ل�������  2010ع������ا�  أل������ف ب/ي 129.87العربي������ة م������ن 

أل�����ف ب/ي ع�����ا�  142.99. تر������� ا�رتف�����اع ف�����ي ال�����دول األع������ا� م�����ن 2016

المص�����افي ت�������يل  جةـو�ل�����ك نتي�����، 2016أل�����ف ب/ي ع�����ا�  160.53�ل������  2010

العمالق����ة ف����ي ا�م����ارات والس����عو�ية. أم����ا ف����ي ال����دول العربي����ة غي����ر األع�����ا� فق����د 

تط�����ور  18-1الج�����دول  يب�����ين أل�����ف ب/ي. 70.19������اف� عل������ مس�����توا� بمق�����دار 

  .2016-2010الفترة  خالل العربيةالطاقة التكريرية في الدول 

  

	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
 

	الفصل األول                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
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  2010-2000الدول العربية خالل الفترة النفط في منتجات مصافي كل ـهيور ـتط: 10-1الشكل 
(%)   

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك         

  
  2016-2010 الفترة خاللالعربية في الدول النفط  تكرير: تطورات صناعة 1-5

نقلة نوعية  2016-2010الفترة  في الدول العربية خاللصناعة التكرير  شهدت

ودولة قطر،  ،والمملكة العربية السعودية، قادتها كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة

  .، وتطوير بعض المصافي القائمةمتطورة من خالل إنشاء مصاف جديدة وذلك

   2016-2010 الفترة خالل: تطور الطاقة التكريرية 1-5-1

ف������ي  2016-2010خ������الل الفت������رة  الطاق������ة التكريري������ة ترك������زت تط������ورات

 أل����� ���. 400ين �اق����ة ك����ل منهم����ا تافالمملك����ة العربي����ة الس����عودية ب�نش����اء مص����

م����ارات ف����ي دول����ة اإل. و"ياس����رف"وال�اني����ة مص����فاة  ،"س����اتور�"األول����� مص����فاة 

بطاق����ة تكريري����ة ق����در�ا  غ����ر�"- ال����روي�"إنش����اء مص����فاة ت����� العربي����ة المتح����دة 

أل����  34�اقته���ا  "بازي���ا�"ة جدي���دة مص���فاأنش����ت وف���ي الع���را� ، أل���� ��� 417

األول����� ف����ي  ،ورفع����ت الطاق����ة التكريري����ة لمص����فاتين، ��� ف����ي إقل����ي� كردس����تا�
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 80�ل�����  40 م����نأل����ف ب/ي، وال�اني����ة ف����ي أربي����ل   210�ل�����  140البص����رة م����ن 

ار الن���ات� ع���ن ـللدم��� رضهما ـب� تع���ـاتين بس���ـف مصف���ـتوقي��� مـما ت���ـ، ����أل���ف ب/ي

ة ـأل����ف ب/ي، وال�اني����� 310�اقته����ا  "بيج����ي"ألعم����ال الحربي����ة، األول����� مص�����فاة ا

روع ـيل م����ـر ت���م ت�����ـط���ـوف���ي �ول���ة ق. أل���ف ب/ي 14�اقته���ا  "ارةـالقي���"فاة ـمص���

أل����ف  146بمق����دار  "2-را� لف����ان"اقة التكريري����ة لمص����فاة را� لف����ان ـ� الط����ـرف����

ف������ي ال������دول األع�������ا� ئت ـ�������ـافي الت������ي أنـالمص������ 17-1 الج������دولن ـبي������ـيي. ب/

  .2016-2010رة ـتـالف اللـخ

  : مصـافي النفـط الجديدة في الدول العربية األعضاء وغير األعضاء17-1لجدول ا
  2016-2010الفترة  خالل

  الطاقة التكريرية 
 الدولة المصفاة اسم (ألف ب/ي)

  ماراتاإل  الرويس (غرب)مصفاة  417

  العراق  زيانبا 34

 ساتورب 400
 السعودية

 ياسرف 400

  تكرير القاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك          

  

ال�����دول  ��م�����الي ف�����يال�����نفط  افيالطاق�����ة التكريري�����ة لمص����� متوس�����ط ارتف������

أل������ف ب/ي ع������ا�  144.76�ل�������  2010ع������ا�  أل������ف ب/ي 129.87العربي������ة م������ن 

أل�����ف ب/ي ع�����ا�  142.99. تر������� ا�رتف�����اع ف�����ي ال�����دول األع������ا� م�����ن 2016

المص�����افي ت�������يل  جةـو�ل�����ك نتي�����، 2016أل�����ف ب/ي ع�����ا�  160.53�ل������  2010
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تط�����ور  18-1الج�����دول  يب�����ين أل�����ف ب/ي. 70.19������اف� عل������ مس�����توا� بمق�����دار 

  .2016-2010الفترة  خالل العربيةالطاقة التكريرية في الدول 
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  2010-2000الدول العربية خالل الفترة النفط في منتجات مصافي كل ـهيور ـتط: 10-1الشكل 
(%)   

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك         
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   2016-2010 الفترة خالل: تطور الطاقة التكريرية 1-5-1
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  2016-2010 الفترة خاللالعربية  الدولالنفط في األداء التشغيلي لمصافي : 1-5-2

عقدين الس��ابقين التي بدأت في المص��افي النفط العربية ا���تمرت مس��يرة تطوير 

وترك� التطور في مص������افي الدول األع�������اء في أوابك، ، 2016-2010لفترة خالل ا

تو�������ي� الطاقة التكريرية، وتحس������ين درجة التعقيد التكنولوجي، وإدخال والتي تناولت 

  التشغيلي. تساعد على تحسين األداءالتقنيات المتطورة التي 

ية التي تتكون من ع ارتفعت يات التحويل قة العمل يات التكس�������ير الحراري طا مل

ل�وجة)، وعمليات التكس�������ير الهيدروجيني، التفحي�، وكس�������ر ال( النفط تقطيرلمخلفات 

من في مص�������افي الدول األع��������اء ، FCCوعمليات التكس�������ير بالعامل الحفا� الما�� 

 2128.9إلى  2010عام  النفط طاقة تقطير من% 19.72نس�����بة ي ب/ألف ب 1409.9

أما في الدول �ير األع�����اء  .2016% من طاقة التقطير عام 25.5ألف ب/ي بنس����بة 

  . بقيت دون تغييرفقد 

مص���افي الدول األع����اء  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية فيارتفعت كما 

إلى  2010عام طاقة تقطير النفط الخام من  %32.44 نس������بةألف ب/ي ب 2319.5من 

سبة  3426 بشكل  ارتفعتو .2016% من طاقة تقطير النفط عام 41.04ألف ب/ي ون

% من طاقة تقطير 19.82ألف ب/ي ونس��بة  153 في الدول �ير األع���اء من طفيف

. وفي إجمالي 2016% عام 20.26 ألف ب/ي بنس�������بة 156.44إلى  2010النفط عام 

إلى  2016ع��ام  %31.21ألف ب/ي بنس�������ب��ة  2472.5رتفع��ت من ال��دول العربي��ة ا

  . 2016% من طاقة التقطير عام 39.28 ألف ب/ي بنسبة 3582.16

 في مص������افيارتفعت  فقد تحس������ين الرق� األوكتاني للغا�ولينطاقة عمليات أما 

% من طاقة التقطير عام 13.08ألف ب/ي ونس�������بة  935.48 من األع��������اء الدول

في و. 2016% من طاقة التقطير عام 13.44ألف ب/ي ونس������بة  1121.6إلى  2010

َ فقد  �ير األع��������اءالدول العربية  نس�������بة وألف ب/ي  111.3من  كان االرتفاع طفيفا

% من 14.89نس��بة وألف ب/ي  114.96إلى  2010% من طاقة التقطير عام 14.42

   .2016طاقة التقطير عام 
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  2016-2010 خالل الفترة العربيةفي الدول  مصافي النفطلتطور الطاقة التكريرية : 18-1لجدول ا
  (ألف ب/ي)

2016 2010 
  عدد  الدولة

 المصافي
  الطاقة

 التكريرية
  عدد

 المصافي
الطاقة 
 التكريرية

 اإلمارات   690 4 1119 5

 البحرين 267 1 260 1

 تونس 34 1 34 1

 الجزائر 582.9 5 650.9 6

 السعودية 2107 7 2907 9

 سورية 240 2 240 2

 العراق 860 12 622 10

 قطر  283 2 429 2

 الكويت 936 3 936 3

 ليبيا 380 5 380 5

 مصر  769.8 8 769.8 8

 إجمالي أوابك  7149.7 50 8347.8 52

   متوسط طاقة المصافي في الدول األعضاء 142.99 160.53

 األردن 90.4 1 90.4 1

 السودان 140 3 140 3

 لبنان 0 0 0 0

 عمان 222 2 222 2

 الصومال 0 0 0 0

 المغرب 154.7 2 154.7 2

 موريتانيا 25 1 25 1

 اليمن 140 2 140 2

 األعضاءإجمالي الدول العربية غير  772.1 11 772.1 11

 متوسط طاقة المصافي في الدول غير األعضاء 70.19 70.19

 إجمالي الدول العربية 7921.8 61 9119.9 63

 متوسط طاقة المصافي في الدول العربية 129.87 144.76

  تكرير القاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك
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  2016-2010 الفترة خاللالعربية  الدولالنفط في األداء التشغيلي لمصافي : 1-5-2

عقدين الس��ابقين التي بدأت في المص��افي النفط العربية ا���تمرت مس��يرة تطوير 

وترك� التطور في مص������افي الدول األع�������اء في أوابك، ، 2016-2010لفترة خالل ا

تو�������ي� الطاقة التكريرية، وتحس������ين درجة التعقيد التكنولوجي، وإدخال والتي تناولت 

  التشغيلي. تساعد على تحسين األداءالتقنيات المتطورة التي 

ية التي تتكون من ع ارتفعت يات التحويل قة العمل يات التكس�������ير الحراري طا مل

ل�وجة)، وعمليات التكس�������ير الهيدروجيني، التفحي�، وكس�������ر ال( النفط تقطيرلمخلفات 

من في مص�������افي الدول األع��������اء ، FCCوعمليات التكس�������ير بالعامل الحفا� الما�� 

 2128.9إلى  2010عام  النفط طاقة تقطير من% 19.72نس�����بة ي ب/ألف ب 1409.9

أما في الدول �ير األع�����اء  .2016% من طاقة التقطير عام 25.5ألف ب/ي بنس����بة 

  . بقيت دون تغييرفقد 

مص���افي الدول األع����اء  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية فيارتفعت كما 

إلى  2010عام طاقة تقطير النفط الخام من  %32.44 نس������بةألف ب/ي ب 2319.5من 

سبة  3426 بشكل  ارتفعتو .2016% من طاقة تقطير النفط عام 41.04ألف ب/ي ون

% من طاقة تقطير 19.82ألف ب/ي ونس��بة  153 في الدول �ير األع���اء من طفيف

. وفي إجمالي 2016% عام 20.26 ألف ب/ي بنس�������بة 156.44إلى  2010النفط عام 

إلى  2016ع��ام  %31.21ألف ب/ي بنس�������ب��ة  2472.5رتفع��ت من ال��دول العربي��ة ا

  . 2016% من طاقة التقطير عام 39.28 ألف ب/ي بنسبة 3582.16

 في مص������افيارتفعت  فقد تحس������ين الرق� األوكتاني للغا�ولينطاقة عمليات أما 
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  2016-2010 خالل الفترة العربيةفي الدول  مصافي النفطلتطور الطاقة التكريرية : 18-1لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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  2016-2010الفترة  خاللالنفطية  استهالك المنتجات: تطور 1-5-3

النفطي�����ة ف�����ي ال�����دول األعض�����اء م�����ن  المنتج�����اتاس�����تهالك ارتف�����ع إ�م�����الي 

. وف������ي 2016أل������ف ب/ي ع������ام  5063.7إل������ى  2010أل������ف ب/ي ع������ام  4415.2

  ألف ب/ي.  854.2ألف ب/ي إلى  444.9من  ارتفعالدول غير األعضاء 

أل�����ف  1107 م�����نف�����ي ال�����دول األعض�����اء �ي������ الوق�����و�  اس�����تهالك ان�ف������

 2010ع����ام النفطي����ة  المنتج����اتم����ن إ�م����الي الطل����� عل����ى % 25.07 ب/ي ونس����بة

بس������ب� تلبي������ة متطلب������ات  ،2016ع������ام  %19.5 أل������ف ب/ي ونس������بة 988.8 إل������ى

الت����ريعات البي�ي���ة الت���ي تمن���ع ����ر� �ي���� الوق���و� الح���اوي عل���ى نس���بة مرتفع���ة م���ن 

 أل������ف ب/ي ونس������بة 1532 ارتف������ع اس������تهالك �ي������� ال�������ا� م������ن �م������ا الكبري�������.

. 2016% ع�������ام 36.1 أل�������ف ب/ي ونس�������بة 1828.7 إل�������ى 2010% ع�������ام 34.7

 إل����ى 2010% ع����ام 22.09 ونس����بة 975.1 م����نال�����ا�ولين �م����ا ارتف����ع اس����تهالك 

   .2016% عام 26.09 ألف ب/ي ونسبة 1354.5

أل���ف  86.4م���ن �ي���� الوق���و� اس���تهالك  ارتف���عف���ي ال���دول غي���ر األعض���اء و

% 18.8 أل�������ف ب/ي ونس�������بة 160.2 إل�������ى 2010% ع�������ام 19.42 ب/ي ونس�������بة

 أل������ف ب/ي ونس������بة 161.7 اس������تهالك �ي������� ال�������ا� م������ن وارتف������ع .2016ع������ام 

 ف������عارت �م������ا. 2016% ع������ام 35.2 ونس������بة 300.1 إل������ى 2010% ع������ام 36.35

 إل�����ى 2010% ع�����ام 27.38 أل�����ف ب/ي ونس�����بة 121.8م�����ن  ال������ا�وليناس�����تهالك 

   .2016عام % 18.5 ألف ب/ي ونسبة 158.3

تط����ور �مي����ة ونس����� اس����تهالك المنتج����ات النفطي����ة ف����ي  20-1الج����دول يب����ين 

 �يك���ل تط���ور 12-1ال����كل يب���ين . �م���ا 2016-2010����الل الفت���رة  ال���دول العربي���ة

  استهالك المنتجات النفطية في الدول العربية في تلك الفترة. 
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الفترة في الدول العربية في  التكريرتطور طاقة عمليات  11-1 ال��������كليبين 

عملي��ات التكرير في ونس���������  تطور ط��اق��ة 19-1الج��دول يبين كم��ا . 2010-2016

  تلك الفترة.في المصافي العربية 

  الدول العربية مصافي النفط في تطور طاقة عمليات التكرير في : 11-1الشكل 
  2016-2010الفترة  خالل

  (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  النفط تقطير  ة ونسب عمليات التكرير إلى طاقةطاق تطور: 19-1لجدول ا
   2016-2010خالل الفترة  الدول العربية مصافي في               

  (ألف ب/ي)       

  
  العمليات

2010  2016  

  دول ال
 عضاءاأل

  دولال
 عضاءاألغير 

  إجمالي 
 الدول العربية

  دولال
 عضاءاأل

  دول ال
 عضاءاأل غير

  إجمالي 
 الدول العربية

  2254.5  125.85  2128.9  1535.75  125.85  1409.9  طاقة العمليات التحويلية

  %24.72  %16.3  %25.5  %19.39  %16.30  %19.72  العمليات التحويلية/التقطير نسبة 

  3582.16  153  3426  2472.5  153  2319.5  طاقة المعالجة الهيدروجينية

  %39.28  %19.82 %41.04  %31.21  %19.82  %32.44  تقطير الهيدروجينية/المعالجة نسبة ال

  1236.56  114.96  1121.6  1046.78  111.3  935.48  تحسين الغازولينطاقة 

  %13.56  %14.89 %13.44  %13.21  %14.42  %13.08  التقطير /نسبة تحسين الغازولين

  التكريرالمصدر: أوابك: قاعدة بيانات صناعة 
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  2016-2010الفترة  خاللالنفطية  استهالك المنتجات: تطور 1-5-3

النفطي�����ة ف�����ي ال�����دول األعض�����اء م�����ن  المنتج�����اتاس�����تهالك ارتف�����ع إ�م�����الي 

. وف������ي 2016أل������ف ب/ي ع������ام  5063.7إل������ى  2010أل������ف ب/ي ع������ام  4415.2

  ألف ب/ي.  854.2ألف ب/ي إلى  444.9من  ارتفعالدول غير األعضاء 

أل�����ف  1107 م�����نف�����ي ال�����دول األعض�����اء �ي������ الوق�����و�  اس�����تهالك ان�ف������

 2010ع����ام النفطي����ة  المنتج����اتم����ن إ�م����الي الطل����� عل����ى % 25.07 ب/ي ونس����بة

بس������ب� تلبي������ة متطلب������ات  ،2016ع������ام  %19.5 أل������ف ب/ي ونس������بة 988.8 إل������ى

الت����ريعات البي�ي���ة الت���ي تمن���ع ����ر� �ي���� الوق���و� الح���اوي عل���ى نس���بة مرتفع���ة م���ن 

 أل������ف ب/ي ونس������بة 1532 ارتف������ع اس������تهالك �ي������� ال�������ا� م������ن �م������ا الكبري�������.

. 2016% ع�������ام 36.1 أل�������ف ب/ي ونس�������بة 1828.7 إل�������ى 2010% ع�������ام 34.7

 إل����ى 2010% ع����ام 22.09 ونس����بة 975.1 م����نال�����ا�ولين �م����ا ارتف����ع اس����تهالك 

   .2016% عام 26.09 ألف ب/ي ونسبة 1354.5

أل���ف  86.4م���ن �ي���� الوق���و� اس���تهالك  ارتف���عف���ي ال���دول غي���ر األعض���اء و

% 18.8 أل�������ف ب/ي ونس�������بة 160.2 إل�������ى 2010% ع�������ام 19.42 ب/ي ونس�������بة

 أل������ف ب/ي ونس������بة 161.7 اس������تهالك �ي������� ال�������ا� م������ن وارتف������ع .2016ع������ام 

 ف������عارت �م������ا. 2016% ع������ام 35.2 ونس������بة 300.1 إل������ى 2010% ع������ام 36.35

 إل�����ى 2010% ع�����ام 27.38 أل�����ف ب/ي ونس�����بة 121.8م�����ن  ال������ا�وليناس�����تهالك 

   .2016عام % 18.5 ألف ب/ي ونسبة 158.3

تط����ور �مي����ة ونس����� اس����تهالك المنتج����ات النفطي����ة ف����ي  20-1الج����دول يب����ين 

 �يك���ل تط���ور 12-1ال����كل يب���ين . �م���ا 2016-2010����الل الفت���رة  ال���دول العربي���ة

  استهالك المنتجات النفطية في الدول العربية في تلك الفترة. 
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الفترة في الدول العربية في  التكريرتطور طاقة عمليات  11-1 ال��������كليبين 

عملي��ات التكرير في ونس���������  تطور ط��اق��ة 19-1الج��دول يبين كم��ا . 2010-2016

  تلك الفترة.في المصافي العربية 

  الدول العربية مصافي النفط في تطور طاقة عمليات التكرير في : 11-1الشكل 
  2016-2010الفترة  خالل

  (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  النفط تقطير  ة ونسب عمليات التكرير إلى طاقةطاق تطور: 19-1لجدول ا
   2016-2010خالل الفترة  الدول العربية مصافي في               

  (ألف ب/ي)       

  
  العمليات

2010  2016  

  دول ال
 عضاءاأل

  دولال
 عضاءاألغير 

  إجمالي 
 الدول العربية

  دولال
 عضاءاأل

  دول ال
 عضاءاأل غير

  إجمالي 
 الدول العربية

  2254.5  125.85  2128.9  1535.75  125.85  1409.9  طاقة العمليات التحويلية

  %24.72  %16.3  %25.5  %19.39  %16.30  %19.72  العمليات التحويلية/التقطير نسبة 

  3582.16  153  3426  2472.5  153  2319.5  طاقة المعالجة الهيدروجينية

  %39.28  %19.82 %41.04  %31.21  %19.82  %32.44  تقطير الهيدروجينية/المعالجة نسبة ال

  1236.56  114.96  1121.6  1046.78  111.3  935.48  تحسين الغازولينطاقة 

  %13.56  %14.89 %13.44  %13.21  %14.42  %13.08  التقطير /نسبة تحسين الغازولين

  التكريرالمصدر: أوابك: قاعدة بيانات صناعة 
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  2016-2010الفترة  خاللالدول العربية النفط في  منتجات مصافيتطور : 1-5-4

أل������ ���  708.4 م�����ن ال�����دول األع������ا�ف�����ي  ال������ا�ولينإ�ت�����ا�  ارتف������

أل�����  1295 إل����ى 2010ع����ا�  م����ن إ�م����الي المنت�����ات النفطي����ة %12.77و�س����بة 

أل����  1546.5 م���ن �ي���� ال����ا�إ�ت���ا�  وارتف����، 2016% ع���ا� 16.5 ��� و�س���بة

% ع����ا� 26.6 أل����� ��� و�س����بة 1981.4إل����ى 2010% ع����ا� 28.1 ��� و�س����بة

ع����ا�  %24.2و�س����بة  1333.5 إ�ت����ا� �ي����� الوق����ود م����نبينم����ا ا��ف����ض  . 2016

ويع������ود الس������ب� . 2016ع������ا�  % 20.1أل������� ��� و�س������بة  1331.4 إل������ى 2010

������ التط���ورات إل���ى ت�����يل المص���افي العالي���ة التعقي���د التكنول���و�ي ف���ي ك���ل م���ن  ف���ي

  ملكة العربية السعودية.دولة اإلمارات العربية المتحدة والم

 143.7 م����نإ�ت����ا� ال�����ا�ولين  ا��ف����ضال����دول العربي����ة �ي����ر األع�����ا� ف����ي 

 إل�����ى 2010ع�����ا� م�����ن إ�م�����الي منت������ات المص�����افي  %24.47أل������ ��� و�س�����بة 

إ�ت������ا� �ي������� . كم������ا ا��ف������ض 2016ع������ا�  %21.9أل������� ��� و�س������بة  120.81

أل������  86.62 إل�����ى 2010ع�����ا�  %22.36 أل������ ��� و�س�����بة 131.3 م�����نالوق�����ود 

 195.5 م����ن�ي����� ال�����ا� إ�ت����ا� ا��ف����ض كم����ا  ،2016% ع����ا� 15.7��� و�س����بة 

% 28.7أل����� ��� و�س����بة  158.21 إل����ى 2010ع����ا�  33.29و�س����بة  أل����� ���

وتع���ود أ����با� ا��ف���ا� المنت����ات ف���ي ال���دول العربي���ة �ي���ر األع����ا� . 2016ع���ا� 

  كل من اليمن والسودان.إلى التوقفات المتكررة لبعض مصافي النفط في 

تط���ور كمي���ة و�س���� منت����ات مص���افي ال���دول العربي���ة  21-1ال����دول يب���ين 

منت������ات تط�����ور �يك�����ل  13-1ال������كل يب�����ين . كم�����ا 2016-2010خ�����الل الفت�����رة 

  تلك الفترة. خاللالدول العربية مصافي 
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   الدول العربيةفي  المنتجات النفطيةاستهالك كمية ونسب تطور : 20-1لجدول ا
  2016-2010 خالل الفترة

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك
  

  العربيةالدول في  النفطية استهالك المنتجاتهيكل تطور  :12-1الشكل 
  2016-2010خالل الفترة 

(%)  

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          
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2010  2016  

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

 النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ب/ي ألف

LPG 326.2 7.39 42.9 9.64 369.1 7.59 339.6 6.7 117.1 13.7 456.7 7.72 

 25.56 1512.9 18.5 158.3 26.8 1354.6 22.56 1096.9 27.38 121.8 22.09 975.1  غازولين

 6.69 396.1 3.9 33.3 7.2 362.8 6.90 335.3 5.57 24.8 7.03 310.5  كيروسين

 35.98 2129 35.2 300.3 36.1 1828.7 34.85 1694.1 36.35 161.7 34.70 1532  زيت غاز

 19.42 1149 18.8 160.2 19.5 988.8 24.57 1194.2 19.42 86.4 25.07 1107  زيت وقود

 4.63 274.20 9.95 85.00 3.74 189.20 3.53 171.70 1.64 7.30 3.72 164.4  أخرى

 100 5917.9 100 854.2 100 5063.7 100 4861.30 100 444.9 100 4415.2  اإلجمالي
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  2016-2010الفترة  خاللالدول العربية النفط في  منتجات مصافيتطور : 1-5-4

أل������ ���  708.4 م�����ن ال�����دول األع������ا�ف�����ي  ال������ا�ولينإ�ت�����ا�  ارتف������

أل�����  1295 إل����ى 2010ع����ا�  م����ن إ�م����الي المنت�����ات النفطي����ة %12.77و�س����بة 

أل����  1546.5 م���ن �ي���� ال����ا�إ�ت���ا�  وارتف����، 2016% ع���ا� 16.5 ��� و�س���بة

% ع����ا� 26.6 أل����� ��� و�س����بة 1981.4إل����ى 2010% ع����ا� 28.1 ��� و�س����بة

ع����ا�  %24.2و�س����بة  1333.5 إ�ت����ا� �ي����� الوق����ود م����نبينم����ا ا��ف����ض  . 2016

ويع������ود الس������ب� . 2016ع������ا�  % 20.1أل������� ��� و�س������بة  1331.4 إل������ى 2010

������ التط���ورات إل���ى ت�����يل المص���افي العالي���ة التعقي���د التكنول���و�ي ف���ي ك���ل م���ن  ف���ي

  ملكة العربية السعودية.دولة اإلمارات العربية المتحدة والم

 143.7 م����نإ�ت����ا� ال�����ا�ولين  ا��ف����ضال����دول العربي����ة �ي����ر األع�����ا� ف����ي 

 إل�����ى 2010ع�����ا� م�����ن إ�م�����الي منت������ات المص�����افي  %24.47أل������ ��� و�س�����بة 

إ�ت������ا� �ي������� . كم������ا ا��ف������ض 2016ع������ا�  %21.9أل������� ��� و�س������بة  120.81

أل������  86.62 إل�����ى 2010ع�����ا�  %22.36 أل������ ��� و�س�����بة 131.3 م�����نالوق�����ود 

 195.5 م����ن�ي����� ال�����ا� إ�ت����ا� ا��ف����ض كم����ا  ،2016% ع����ا� 15.7��� و�س����بة 

% 28.7أل����� ��� و�س����بة  158.21 إل����ى 2010ع����ا�  33.29و�س����بة  أل����� ���

وتع���ود أ����با� ا��ف���ا� المنت����ات ف���ي ال���دول العربي���ة �ي���ر األع����ا� . 2016ع���ا� 

  كل من اليمن والسودان.إلى التوقفات المتكررة لبعض مصافي النفط في 

تط���ور كمي���ة و�س���� منت����ات مص���افي ال���دول العربي���ة  21-1ال����دول يب���ين 

منت������ات تط�����ور �يك�����ل  13-1ال������كل يب�����ين . كم�����ا 2016-2010خ�����الل الفت�����رة 

  تلك الفترة. خاللالدول العربية مصافي 
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   الدول العربيةفي  المنتجات النفطيةاستهالك كمية ونسب تطور : 20-1لجدول ا
  2016-2010 خالل الفترة

  التقرير اإلحصائي - المصدر: أوابك
  

  العربيةالدول في  النفطية استهالك المنتجاتهيكل تطور  :12-1الشكل 
  2016-2010خالل الفترة 

(%)  

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          
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2010  2016  

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

  الدول 
  األعضاء

  الدول
  غير األعضاء

  إجمالي 
  الدول العربية

 النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي النسبة % ألف ب/ي % النسبة ب/ي ألف

LPG 326.2 7.39 42.9 9.64 369.1 7.59 339.6 6.7 117.1 13.7 456.7 7.72 

 25.56 1512.9 18.5 158.3 26.8 1354.6 22.56 1096.9 27.38 121.8 22.09 975.1  غازولين

 6.69 396.1 3.9 33.3 7.2 362.8 6.90 335.3 5.57 24.8 7.03 310.5  كيروسين

 35.98 2129 35.2 300.3 36.1 1828.7 34.85 1694.1 36.35 161.7 34.70 1532  زيت غاز

 19.42 1149 18.8 160.2 19.5 988.8 24.57 1194.2 19.42 86.4 25.07 1107  زيت وقود

 4.63 274.20 9.95 85.00 3.74 189.20 3.53 171.70 1.64 7.30 3.72 164.4  أخرى

 100 5917.9 100 854.2 100 5063.7 100 4861.30 100 444.9 100 4415.2  اإلجمالي
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  الفصل األول استنتاجاتخالصة و: 1-6

 مهمةنستنتج أن صناعة التكرير في الدول العربية قد شهدت تطورات مما تقدم 

  أهداف هذه التطورات: خصائص وفي العقود الماضية، وفيما يلي أهم 

  النفطية المنتجاتتحسين مواصفات : 1-6-1

بدأ اهتمام مصافي النفط في الدول العربية بتحسين مواصفات المنتجات النفطية 

ات، في إطار التوجهات العالمية نحو إصدار التشريعات التي تحد من يفي مطلع الثمانين

اله��دف  ولتحقي� ه��ذا .إنت��ا� الوقود النظيفطر� الملوث��ات إلى البي���ة، وال��دعوة إلى 

التي ع طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية يتو������� حرص������ت المص������افي العربية على

حيث ارتفعت نس��بة طاقة عمليات تس��اعد على نزع الش��وائب الكبريتية ال���ارة بالبي�ة، 

المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط الخام في مص������افي الدول األع�������ا� من 

. وفي الدول العربية �ير األع��������ا� 2016% عام 41.04إلى  1980% عام 14.58

  . 2016% عام 20.26إلى  1980عام  6.04ارتفعت النسبة من 

 النفط الخاملهيدروجينية إلى طاقة تقطير نس�������بة طاقة عمليات المعالجة ا تختلف

  بتأثير عوامل عديدة، أهمها: ىخرأل دولةمن مصفاة ألخرى، ومن 

 النفط الخام المكرر، ونس���بة احتوائ� على المر�بات الكبريتية مواص���فات و نوع

 والشوائب األخرى.

  المطلوب االلتزام بها في  المنتجاتمعايير خص���ائص درجة ص���رامة متطلبات

 .المصفاة

 في الس�������و� المحلية، وفيما إ�ا �انت المنتجات  المنتجاتفائض وعجز  ميزان

ت������طر المص�����فاة إلى االلتزام حيث معدة لال������تهال� المحلي أو للتص�����دير، 

  .العميلبمتطلبات العقود الموقعة مع 

اقة ���تطور نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى ط 14-1الشكل ين ���يب

  .2016-1980الدول العربية خالل الفترة تقطير النفط في 
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   الدول العربيةالنفط في  منتجات مصافيكمية ونسب تطور : 21-1لجدول ا
  2016-2010 خالل الفترة

    2016، 2011اإلحصائي التقرير  - المصدر: أوابك

  
  2016-2010 الدول العربية خالل الفترةالنفط في منتجات مصافي كل ـهيور ـتط :13-1الشكل 

(%)  
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LPG 273.4 4.93 27 4.60 300.4 4.90 273.4 3.5 29.07 5.3 302.47 3.6 

 16.8 1415.81 21.9 120.81 16.5 1295.0 13.89 852.1 24.47 143.7 12.77 708.4  غازولين

 13.1 1102.71 8.8 48.41 13.4 1054.3 12.35 757.9 10.27 60.3 12.57 697.6  كيروسين

 29.5 2483.41 28.7 158.21 29.6 2325.2 28.39 1742 33.29 195.5 27.87 1546.5  زيت غاز

 16.1 1356.42 15.7 86.62 16.2 1269.8 23.87 1464.8 22.36 131.3 24.03 1333.5  زيت وقود

 20.79 1748.4 19.63 108.20 20.87 1640.2 16.61 1019.50 5.02 29.50 17.84 990.0  أخرى

 100 8409.22 100 551.32 100 7857.9 100 6136.70 100 587.30 100 5549.4  اإلجمالي
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   النفط إلى طاقة تقطير تحسين الرقم األوكتانيتطور نسبة طاقة عمليات  :15-1الشكل 
  2016-1980 خالل الفترة في الدول العربية

)%(  

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

 

  المنتجات النفطية في الدول العربيةإنتاج واستهالك هيكل تطور : 1-6-2

النفطي��ة في األس�������وا� المحلي��ة في العقود  المنتج��اتتغير هيك��ل الطل��ب على 

األربعة الماض��ية بت��ير عوامل عديدة. فعلى س��بيل الم�ال، انخفض��ت نس��بة الطلب على 

% من إجمالي الطلب على الم��������تقات 32.05من  في األس�������وا� العربية زيت الوقود

الخفيفة في  المنتجاتارتفعت نسبة  بينما .2016% عام 19.42إلى  1980فطية عام الن

هيكل الطلب على الم��������تقات النفطية في األس�������وا� المحلية، وخاص��������ة وقود النقل 

وتنامي عدد وسائل المواصالت  االقتصادية(الغازولين والديزل)، وذلك نتيجة النهضة 

من إجمالي الطلب على  %15.73الغازولين من ارتفعت نسبة في الدول العربية، حيث 

، كما ارتفعت 2016% عام 25.57إلى  1980العربية عام  الدولالنفطية في  المنتجات

. يبين 2016% عام 35.98إلى  1980% عام 33.09الديزل من زيت الغاز ونس�������بة 

ة النفطية في الدول العربية خالل الفتر المنتجات اس�����تهال�تطور هيكل  16-1ال������كل 

1980-2016.  
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 في الدول العربية النفط تقطيرطاقة نسبة طاقة المعالجة الهيدروجينية إلى تطور  :14-1الشكل 
  2016-1980خالل الفترة 
)%(  

  
 قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك            

 

تحس��ين  طاقة عملياتكما ����دت المص��افي العربية تطوراً ملحوظاً في تو���ي� 

فات الرقم األوكتاني  بات المعايير الخاص��������ة بمواص������� للغازولين بما يتواف� م� متطل

نس���بة طاقة عمليات تحس���ين الرقم األوكتاني إلى طاقة المنتجات النفطية، حيث ارتفعت 

لدول األعض��������اء من  تقطير النفط عام 10.80في ا عام 13.44إلى  %1980  % في 

إلى  1980% عام 5.86دول العربية غير األعض��������اء من ، كما ارتفعت في ال2016

تحس������ين الرقم تطور نس������بة طاقة عمليات  15-1ال�������كل يبين  .2016% عام 14.89

 .2016-1980إلى طاقة تقطير النفط في الدول العربية خالل الفترة  األوكتاني

على الرغم من التحس��ن الملحوظ في نس��بة طاقة عمليات المعالجة ال�يدرو�ينية 

وت��ي� الناف�ا في مص�������افي نفط الدول العربية خالل العقود األربعة الماض�������ية إال أ� 

مواكبة متطلبات المعايير الخاصة بمواصفات  ال تزال غير قادرة علىمعظم المصافي 

لبحرين اإلمارات واالمخص���ص���ة للتص���دير في  الم����تقات النفطية، با����ت�ناء المص���افي

 .وقطروالسعودية 
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 .2016-1980إلى طاقة تقطير النفط في الدول العربية خالل الفترة  األوكتاني

على الرغم من التحس��ن الملحوظ في نس��بة طاقة عمليات المعالجة ال�يدرو�ينية 

وت��ي� الناف�ا في مص�������افي نفط الدول العربية خالل العقود األربعة الماض�������ية إال أ� 

مواكبة متطلبات المعايير الخاصة بمواصفات  ال تزال غير قادرة علىمعظم المصافي 

لبحرين اإلمارات واالمخص���ص���ة للتص���دير في  الم����تقات النفطية، با����ت�ناء المص���افي
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  في الدول العربية النفط طاقة تقطيرنسبة طاقة العمليات التحويلية إلى تطور : 17-1الشكل 
  2016-1980 خالل الفترة
)%(  

 
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

ل ـدي���ـالعربي���ة ف���ي تع ال���دولط ف���ي ـافي النف���ـر مص���ـم����اري� تطوي���ت ـ�ا�م���

الل ـل� خ�����ـكل الط�����ـرات �ي�����ـ� م������ ت�ي�����ـيتواف����� ية بم�����اـالنفط����� اتـالمنت������كل ـ�ي�����

ود األربع���ة الماض���ية� �ي���� ان�فض���ت نس���بة �ي���ت الوق���ود ف���ي �يك���ل �نت���ا� ـق���ـالع

� �م�����ا 2016% ع�����ا� 16.13�ل������  1980% ع�����ا� 42.6المص�����افي العربي�����ة م������ 

. 2016% ع�����ا� 16.84�ل������  1980% ع�����ا� 9.9ارتفع�����ت نس�����بة ال������ا�ولي� م������ 

النفطي����ة ف����ي مص����افي ال����دول العربي����ة  المنت�����اتتط����ور �يك����ل  18-1ال�����كل يب����ي� 

  .2016-1980خالل الفترة 
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  النفطية في الدول العربية المنتجات استهالكهيكل تطور : 16-1الشكل 
  2016-1980خالل الفترة 
)%(  

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          

 
 المنتج����اتولموا������ة التط����ورات الت����ي ح����دثت عل����ى �يك����ل الطل����� عل����ى 

 العملي����ات التحويلي����ةطاق����ة النفطي����ة، خ�����عت المص����افي العربي����ة إل����ى تع����ديل ف����ي 

 (التكس����ير بالعام����ل الحف����از، والتكس����ير ال�ي����درو�يني، والتفح����ي�، وكس����ر اللزو�����ة)

خفيف���ة  منتج���اتإل���ى  كزي���ت الوق���ود الت���ي تح���ول الم�لف���ات ال�قيل���ة غي���ر المرغوب���ة

ب����د� تع���ديل �يك���ل اإلنت���ا� بم���ا يتواف���� م����  كال����ازولين وال���ديزل، عالي���ة القيم���ة

حي���� ارتفع���ت نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة إل���ى طاق���ة تقطي���ر  تل���ك التط���ورات،

% ع����ا� 25.5إل����ى  1980% ع����ا� 9.09ال����نفط ف����ي مص����افي ال����دول األع�����ا� م����ن 

إل����ى  1980% ع����ا� 3.93، كم����ا ارتفع����ت ف����ي ال����دول غي����ر األع�����ا� م����ن 2016

تط���ور نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة  17-1ال����كل يب���ين  .2016% ع���ا� 16.27

  .2016-1980ير النفط في الدول العربية خالل الفترة إلى طاقة تقط

  

4.66 5.93 6.59 3.53 4.63

32.05 33.0
21.96 24.57 19.42

33.09 30.6

32.69 34.85
35.98

11.23 8.7

8.34 6.90
6.69

15.73 17.4
21.59 22.56 25.56

3.24 4.3 8.86 7.59 7.72

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980 1990 2000 2010 2016

LPG

غازولين

كيروسين ووقود نفاثات

زيت غاز وديزل

زيت وقود

منتجات أخرى



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

65

	ل (أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترو
 

	الفصل األول                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
65 
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  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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  النفطية في الدول العربية المنتجات استهالكهيكل تطور : 16-1الشكل 
  2016-1980خالل الفترة 
)%(  

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          
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ال�����دول  يوف����� .2016ع�����ام ف�����ي أل�����ف ب/ي  160.53إل�����ى  1960ع�����ام ف�����ي ب/ي 

أل�����ف  35.25م�����ن  للمص�����افيغي�����ر األعض�����اء ارتف������ متو������ط الطاق�����ة التكريري�����ة 

 وارتف����� ف����ي إجم����الي مص����افي ال����دول. أل����ف ب/ي 70.19إل����ى  1960ب/ي ع����ام 

 .2016ع����ام ف����ي أل����ف ب/ي  144.76 إل����ى1960ع����ام ف����ي  61.87العربي����ة م����ن 

ال����دول العربي����ة  التكريري����ة لمص����افيطاق����ة التط����ور متو�����ط  19-1 الش����كليب����ين 

  .2016-1960خالل الفترة 

  الدول العربية النفط في تطور متوسط الطاقة التكريرية لمصافي  :19-1الشكل 
  2016-1960خالل الفترة 

  (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  العربية بمتطلبات حماية البيئة مصافي النفط في التزام: تطور 1-6-4

�����دت مص���افي النفط في الدول العربية تنفيذ العديد من مش���اري� تطوير األ�اء 

الملوثات الناتجة لتزام بمتطلبات التشريعات البيئية الخاصة بالحد من طرح االتحسين و

�ي� تر�زت �ذ� المش������اري� في العقدين الماض������يين،  ،عن عمليات التكرير إلى البيئة

  وذلك من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية:
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   الدول العربيةالنفط في مصافي  النفطية في المنتجاتهيكل تطور  :18-1الشكل 
  2016-1980 خالل الفترة
)%( 

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          

  

  النفط في الدول العربيةمصافي الطاقة التكريرية ل متوسط: تطور 1-6-3

ف����ي المراح����ل األول����� �نط������ ص����ناعة التكري����ر ف����ي ال����دول العربي����ة ك����ا� 

لبي���ة حا����ة الس����و� المحلي���ة لك���ل دول���ة، وف����ي ال���نفط تمص����افي ال����د� م���ن �ن����اء 

بع���� الح���ا�ت كان���ت الحكوم���ة تلج���� �ل���� �ن����اء ع���دة مص���ا� ف���ي من���ا�� متفرق���ة 

 المنتج����ات، و�ل����ك ب�����د� تلبي����ة حا�����ة تل����ك المن����ا�� م����ن ةالواح����د الدول����ةداخ����ل 

ع����دد كبي����ر م����ن المص����افي  و�����ودمم����ا أدى �ل����� ، النق����لوتف����اد� تك����الي� النفطي����ة، 

وتوس������ ������بكات خط�����و�  المنتج�����اتر تقني�����ات نق�����ل وم������ تط�����و .ص������يرة الحج������

األنابي������، لج������ت ال�����دول العربي�����ة �ل������ �غ������� العدي�����د م�����ن المص�����افي الص������يرة 

تط���وير ف���ي �����ار ��ود����ا لو�ل���ك واس���تبدال�ا ب����خرى �ات �اق���ة تكريري���ة أعل����، 

حي���� ارتف���� الحج����،  اقتص���ادم���ن  وا�س���تفادة ،الربحي���ةاألداء و تحس���ينالمص���افي و

أل����  71.54 م���نف���ي ال���دول األع����اء  لمص���افي ال���نفطمتوس���ط الطاق���ة التكريري���ة 
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�ي� تر�زت �ذ� المش������اري� في العقدين الماض������يين،  ،عن عمليات التكرير إلى البيئة

  وذلك من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية:
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   الدول العربيةالنفط في مصافي  النفطية في المنتجاتهيكل تطور  :18-1الشكل 
  2016-1980 خالل الفترة
)%( 

  
  التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          

  

  النفط في الدول العربيةمصافي الطاقة التكريرية ل متوسط: تطور 1-6-3
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 ستبداله  عالية من الملوثات ام الوقود الثقيل الحاوي على نسبالحد من استخد وا

 . الخالي من الشوائب الكبريتيةالغاز الطبيعي ب

  بعد  نحو تطبيق مش���اري� اس���ترجا� �ازات الش���علة الس���تخدامها كوقودالتوجه

 .بدال من حرقها معالجتها

  المصافي.تطبيق نظم ترشيد استخدام الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في 

  تركيب أجهزة التقاط الملوثات على مداخن األفران ومراجل البخار ومحطات

 توليد الطاقة الكهربائية.

 تد يات  يات التكرير للحد من تطبيق تقن وير الميا� وإعادة اس�������تخدامها في عمل

 طرح الملوثات إلى البيئة.

 .اختيار تقنيات التخلص من النفايات الصلبة بطريقة آمنة  

ف����ي العق����ود األربع����ة ة الت����ي ش����هدتها مهم����عل����ى ال����ر�م م����ن التط����ورات ال

ص�����عوبات ص����ناعة التكري�����ر ف����ي ال����دول العربي�����ة تع����اني م����ن  الت����زالالماض����ية، 

عل�����ى مواكب�����ة  ةق�����در، والاألداء التش�����غيلي مس�����تو� م�����ن حي������ ،عدي�����دةوتح�����ديات 

والتب����اين ب����ين هيك����ل ا�نت����ا� والطل����ب عل����ى متطلب����ات المع����ايير البيئي����ة الدولي����ة، 

 في الفصل الثاني. تناولهسيتم  وهذا ماالنفطية في األسواق المحلية،  المنتجات
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الثانيالفصل
صناعة العربيةالنفطتكريرتطورات الدول يف

 
في الدول العربية توجهاً ملحوظاً في الس������نوات  النفط �������هدت ص������ناعة تكرير

نحو إعدا� خطط لتطوير مص���افي النفط القا�مة، وإقامة مص���اف جديدة  األخيرةالعش���ر 

لرفع الطاقة التكريرية، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي تعترضها، وتحسين قدرتها 

هذه المش�����اريع إال أن على مواكبة التطورات العالمية. وعلى الرغم من األهمية البالغة ل

باستثناء المشاريع التي قطعت مراحل هامة  ،تنفيذها تعيقمعظمها يعاني من صعوبات 

  من عملية اإلنجاز.

على الرغم من التفاوت الكبير بين الدول العربية من حي� وتيرة تنفيذ مش����اريع 

تتحول المنطقة العربية، وخاص�����ة  ير النفط، إال أنه من المتوقع أنتطوير ص�����ناعة تكر

إلى مركز  ،العربية الخليجلدول  الدول العربية المص�������درة للبترول في مجلس التعاون

تص����دير ها� للمش����تقات البترولية إلى أس����وا� العالم، وذلك من خ�ل مش����اريع تطوير 

مص����افي النفط القا�مة الجار� تنفيذها، ف������ً عن مش����اريع إنش����اء المص����افي الجديدة 

  تطورة. الم

تط���ورات ص���ناعة تكري���ر ه���م أل البيان���ات التفص���يلية يس���تعر� ه���ذا الفص���ل

م��ن أواب��ك، غي��ر األع���اء ف��ي وال��نفط ف��ي ك��ل �ول��ة م��ن ال��دول العربي��ة األع���اء 

التوس���يع والتط���وير الت���ي أ�خل���ت عل���ى  مش���اريعحي���� تط���ور الطاق���ة التكريري���ة، و

، ةالقا�م����� سالس�����نوات الخم�����ك�����ل مص�����فاة من�����ذ إنش�����ا�ها، والمخط�����ط تنفي�����ذها ف�����ي 

م����ع النفطي����ة،  المنتج����اتوانعكاس����ات ذل����ك عل����ى تط����ور مي����زان إنت����ا� واس����ته�� 

، وأه����م اإلج����راءات المتخ����ذة عملي����ة التنفي����ذالص����عوبات الت����ي تواج����ه اإل�����ارة إل����ى 

  .لتذليل هذه الصعوبات
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الثانيالفصل
صناعة العربيةالنفطتكريرتطورات الدول يف

 
في الدول العربية توجهاً ملحوظاً في الس������نوات  النفط �������هدت ص������ناعة تكرير

نحو إعدا� خطط لتطوير مص���افي النفط القا�مة، وإقامة مص���اف جديدة  األخيرةالعش���ر 

لرفع الطاقة التكريرية، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي تعترضها، وتحسين قدرتها 

هذه المش�����اريع إال أن على مواكبة التطورات العالمية. وعلى الرغم من األهمية البالغة ل

باستثناء المشاريع التي قطعت مراحل هامة  ،تنفيذها تعيقمعظمها يعاني من صعوبات 

  من عملية اإلنجاز.

على الرغم من التفاوت الكبير بين الدول العربية من حي� وتيرة تنفيذ مش����اريع 

تتحول المنطقة العربية، وخاص�����ة  ير النفط، إال أنه من المتوقع أنتطوير ص�����ناعة تكر

إلى مركز  ،العربية الخليجلدول  الدول العربية المص�������درة للبترول في مجلس التعاون

تص����دير ها� للمش����تقات البترولية إلى أس����وا� العالم، وذلك من خ�ل مش����اريع تطوير 

مص����افي النفط القا�مة الجار� تنفيذها، ف������ً عن مش����اريع إنش����اء المص����افي الجديدة 

  تطورة. الم

تط���ورات ص���ناعة تكري���ر ه���م أل البيان���ات التفص���يلية يس���تعر� ه���ذا الفص���ل

م��ن أواب��ك، غي��ر األع���اء ف��ي وال��نفط ف��ي ك��ل �ول��ة م��ن ال��دول العربي��ة األع���اء 

التوس���يع والتط���وير الت���ي أ�خل���ت عل���ى  مش���اريعحي���� تط���ور الطاق���ة التكريري���ة، و

، ةالقا�م����� سالس�����نوات الخم�����ك�����ل مص�����فاة من�����ذ إنش�����ا�ها، والمخط�����ط تنفي�����ذها ف�����ي 

م����ع النفطي����ة،  المنتج����اتوانعكاس����ات ذل����ك عل����ى تط����ور مي����زان إنت����ا� واس����ته�� 

، وأه����م اإلج����راءات المتخ����ذة عملي����ة التنفي����ذالص����عوبات الت����ي تواج����ه اإل�����ارة إل����ى 

  .لتذليل هذه الصعوبات



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

72

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
73 

، وكانت تتكون من وحدة تقطير 1981في عام  "الرويس"بدأ ت������غيل مص�����فاة 

ألف ب/ي، ووح��دة  25.3ة ألف ب/ي، ووح��دة أزمرة بط��اق�� 120للنفط ال���ام بط��اق��ة 

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت  36.35معالجة هيدروجينية للنافثا بطاقة 

روسين ������ية للكي������دة معالجة هيدروجين������ووح ،ألف ب/ي 21.85اقة ������الغاز الثقيل بط

ألف  19.15بطاقة  للنافثا بالعامل الحفاز ، ووحدة تهذيبألف ب/ي 21.85اقة ��������������بط

وحدة إليها طن/اليوم. �� أض��يفت  44كبريت بطاقة اس��ترجا� ى وحدة ب/ي، إض��افة إل

ت� توس������ي�  2000في عام ألف ب/ي.  27طاقتها  1985تكس������ير هيدروجيني في عام 

ألف ب/ي، ووحدات  140المص�������فاة ب�ن��������ا� وحدتي تقطير متكثفات طاقة كل منهما 

  أخرى. لتحلية الكيروسين وغاز البترول المسال، إضافة إلى وحدات خدمية

ت� إنجاز م������رو� تطوير �خر لتمكين المص�����فاة من إنتاج وقود  2006في عام 

وفي  .ج.ف.م 500تزيد نس������بة الكبريت في الديزل عن  بمواص������فات عالمية، بحي� �

. ت�����من الم�����رو� توس����ي� وحدات التكس����ير الهيدروجيني ج.ف.م 50الغازولين عن 

  والمعالجة الهيدروجينية.

  2016عام  مارات العربية المتحدةالنفط العاملة في دولة اإل عمليات مصافيطاقة : 1-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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(شرق) الرويس 1981 400 19.15 124 68   25.3 3.88

الرويس (غرب) 2015  417  80  320 57 40  127 25.3 7.61

أبو ظبي 1976 85 13.7 21.3     2.66

الفجيرة 1996 77       1.26

دبي  1999 140 36 70     3.96

5.02  50.6 127 40 125 535.3 148.85 1119   اإلجمالي

  بيانات صناعة التكرير قاعدة – المصدر: أوابك
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  تطورات صناعة تكرير النفط في دولة اإلمارات العربية المتحدة: 2-1

ص��ناعة التكرير في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى عام انطالق ترجع بداية 

دة تطورات إلى ـ��دت عـ��ثم شه في أبو ظبي، "1-أم النار"مع بدء تشغيل مصفاة  1976

ألف  1119 درهاـ��الية قـ��رية إجمـ��اقة تكريـ��بط ،ةـ��خمسافي إلى ـ��دد المصـ��أن وصل ع

مارات دولة اإل النفط في نسب الطاقة التكريرية لمصافي توزع 1-2الشكل يبين  .ب/ي

ية عام  العرب حدة  جدول ، كما يبين 2016المت فاة من  1-2ال كل مص������� يات  قة عمل طا

  .2016مصافي الدولة عام 

  2016عام  مارات العربية المتحدةاإلدولة  لمصافيتوزع نسب الطاقة التكريرية : 1-2الشكل 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                       

 

  (شرق) مصفاة الرويس

ألف  902بطاقة تكريرية إجمالية قدرها  ثال� مص�������ا�تمتلك إمارة أبو ظبي  

رول ـ�������المملوكة لشركة بت "تكرير"ا شركة أبو ظبي لتكرير النفط تشغيلهب تقوم ،ب/ي

ألف  400منطقة الرويس بطاقة . تقع المص�������فاة األولى في "أدنوك"أبو ظبي الوطنية 

ة ـ����ألف ب/ي، والثالث 417ها ـ����طاقترب" ـ����غ-مجـ����اورة لها "الرويسة ـ����ب/ي، والثاني

  ألف ب/ي.  85 طاقتها "أم النارفاة أبو ظبي "ـمص

)غرب(الرويس 
37%
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12%
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، وكانت تتكون من وحدة تقطير 1981في عام  "الرويس"بدأ ت������غيل مص�����فاة 

ألف ب/ي، ووح��دة  25.3ة ألف ب/ي، ووح��دة أزمرة بط��اق�� 120للنفط ال���ام بط��اق��ة 

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت  36.35معالجة هيدروجينية للنافثا بطاقة 

روسين ������ية للكي������دة معالجة هيدروجين������ووح ،ألف ب/ي 21.85اقة ������الغاز الثقيل بط

ألف  19.15بطاقة  للنافثا بالعامل الحفاز ، ووحدة تهذيبألف ب/ي 21.85اقة ��������������بط

وحدة إليها طن/اليوم. �� أض��يفت  44كبريت بطاقة اس��ترجا� ى وحدة ب/ي، إض��افة إل

ت� توس������ي�  2000في عام ألف ب/ي.  27طاقتها  1985تكس������ير هيدروجيني في عام 

ألف ب/ي، ووحدات  140المص�������فاة ب�ن��������ا� وحدتي تقطير متكثفات طاقة كل منهما 

  أخرى. لتحلية الكيروسين وغاز البترول المسال، إضافة إلى وحدات خدمية

ت� إنجاز م������رو� تطوير �خر لتمكين المص�����فاة من إنتاج وقود  2006في عام 

وفي  .ج.ف.م 500تزيد نس������بة الكبريت في الديزل عن  بمواص������فات عالمية، بحي� �

. ت�����من الم�����رو� توس����ي� وحدات التكس����ير الهيدروجيني ج.ف.م 50الغازولين عن 

  والمعالجة الهيدروجينية.

  2016عام  مارات العربية المتحدةالنفط العاملة في دولة اإل عمليات مصافيطاقة : 1-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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(شرق) الرويس 1981 400 19.15 124 68   25.3 3.88

الرويس (غرب) 2015  417  80  320 57 40  127 25.3 7.61

أبو ظبي 1976 85 13.7 21.3     2.66

الفجيرة 1996 77       1.26

دبي  1999 140 36 70     3.96

5.02  50.6 127 40 125 535.3 148.85 1119   اإلجمالي

  بيانات صناعة التكرير قاعدة – المصدر: أوابك
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  تطورات صناعة تكرير النفط في دولة اإلمارات العربية المتحدة: 2-1

ص��ناعة التكرير في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى عام انطالق ترجع بداية 

دة تطورات إلى ـ��دت عـ��ثم شه في أبو ظبي، "1-أم النار"مع بدء تشغيل مصفاة  1976

ألف  1119 درهاـ��الية قـ��رية إجمـ��اقة تكريـ��بط ،ةـ��خمسافي إلى ـ��دد المصـ��أن وصل ع

مارات دولة اإل النفط في نسب الطاقة التكريرية لمصافي توزع 1-2الشكل يبين  .ب/ي

ية عام  العرب حدة  جدول ، كما يبين 2016المت فاة من  1-2ال كل مص������� يات  قة عمل طا

  .2016مصافي الدولة عام 

  2016عام  مارات العربية المتحدةاإلدولة  لمصافيتوزع نسب الطاقة التكريرية : 1-2الشكل 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                       

 

  (شرق) مصفاة الرويس

ألف  902بطاقة تكريرية إجمالية قدرها  ثال� مص�������ا�تمتلك إمارة أبو ظبي  

رول ـ�������المملوكة لشركة بت "تكرير"ا شركة أبو ظبي لتكرير النفط تشغيلهب تقوم ،ب/ي

ألف  400منطقة الرويس بطاقة . تقع المص�������فاة األولى في "أدنوك"أبو ظبي الوطنية 

ة ـ����ألف ب/ي، والثالث 417ها ـ����طاقترب" ـ����غ-مجـ����اورة لها "الرويسة ـ����ب/ي، والثاني

  ألف ب/ي.  85 طاقتها "أم النارفاة أبو ظبي "ـمص

)غرب(الرويس 
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تم تنفيذ مش��رو� تطوير للمص��فاة، ت���من إض��افة وحدة معالجة  1993في عام 

  هيدروجينية لزيت الغاز، وتطوير بعض الوحدات الخدمية. 

  مصفاة الفجيرة

وتعم��ل من��ذ ع��ام  ألف ب/ي، 85 "الفجيرة"لمص�������ف��اة  تبل� الط��اق��ة التكريري��ة

تحتوي على وحدات تحويلية، أ�ش���تها مؤس��س��ة بترول  ، وهي مص��فاة بس��يطة �1996

، �م تولت إدارتها ش�����ركة مص�����فاة 1998عام في مترو اليو�ا�ية التي أعلنت إف�س�����ها 

 ،%51وهي شركة مشتركة بين حكومة الفجيرة بحصة ، FRCLالمحدودة  "الفجيرة"

 ،%36.5الس��ويس��رية بحص��ة  Glencore Internationalوش��ركة �لينكور الدولية 

  %.  12.5 بحصة وعة من المؤسسات الماليةممجو

  مصفاة دبي

في منطقة جبل علي في إمارة دبي،  1999عام في بدأت مص�������فاة دبي باإل�تا� 

. تتكو� المص���فاة من وحدتي تقطير )إينوك(وتملكها ش���ركة اإلمارات الوطنية للبترول 

لتص�������ب�  مص�������فاةتم تطوير ال 2010ألف ب/ي. في عام  70متكثفات طاقة كل منهما 

كثفات الحام��������ية، م� إض�������افة وحدة تهذي� للنافثا بالتنش�������يط متقادرة على تكرير ال

اقة ���ية للنافثا بط���ة هيدروجين���دة معالج���ألف ب/ي، ووح 36اقة ���بط CCRمر ���ست���الم

  ألف ب/ي.  70

 مارات العربية المتحدة في صناعة التكرير: المشاريع الخارجية لدولة اإل2-1-1

المتفرعة من ش���ركة بترول  IPICالبترولية الدولية  ا�س���تثماراتتتولى ش���ركة 

الخارجية البترولية في دولة  ا�س�������تثماراتإدارة معظم  ADNOCأبو ظبي الوطنية 

ستثمارات  شركة ا اإلمارات العربية المتحدة. وفي مجال صناعة التكرير أسست هذه ال

  في كل من أوروبا وآسيا، والشرق األقصى.
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تم إنش�������ا� وحدات جديدة تتكون من وحدة تكس�������ير هيدروجيني  2010في عام 

قة  لديزل بطاقة  41بطا ية ل ألف ب/ي، مع  44ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجين

  تطوير وحدات أخرى عاملة. 

  (غرب) مصفاة الرويس

درها ـ�����بطاقة تكريرية ق 2015عام  " فيربـ�����غ-سـ�����الروي"بدأ تشغيل مصفاة 

وته���د� إلى تلبي���ة الطل���� المحلي المتن���امي على الوقو� النظيف  ألف ب/ي، 417

  وتصدير الفائض إلى األسواق الخارجية.

وحدة إنتاجية، من ض�������منها  21غرب" الجديدة من -تتكون مص�������فاة "الرويس

وحدة في العالم، حيث ، وهي أكبر RFCC*وحدة تكسير البواقي الثقيلة بالعامل الحفاز 

  Carbon Blackألف ب/ي، إض�������افة إلى وحدة أس�������و� الكربون 127تبلغ طاقتها 

ألف ب/ي، ووح��دة  40ط��اقته��ا   Delayed Cokerالملحق��ة بوح��دة التفحيم الم�ج��ل

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية  69معالجة هيدروجينية للنافثا الثقيلة طاقتها 

ها ـ��زل طاقتـ��نية للديـ��ة هيدروجيـ��دة معالجـ��ألف ب/ي، ووح 108ها ـ��ين طاقتـ��للكيروس

طاقتها   Mild Hydrocrackingألف ب/ي، ووحدة تكس���ير هيدروجيني مخفف  75

ألف ب/ي، ووحدة اس�����تخ��  37طاقتها  Alkylationألف ب/ي، ووحدة ألكلة  57

  ألف ب/ي. 27طاقتها   Benzene Extractionالبنزين العطري

  مصفاة أبو ظبي

ب/ي  ألف 15بطاقة تكريرية قدرها  1976في عام  "أبو ظبي"تشغيل مصفاة  بدأ

لت طاقتها إلى ـرات إلى أن وصـيعها عدة مـثم تم توس ،"أم النار"فاة ـمى مصـوكانت تس

بنظام التنش������يط  للنافثا بالعامل الحفاز . تحتوي المص������فاة على وحدة ته�ي�ألف ب/ي 85

  .† CCRالمستمر 

                                           
* Residue Fluidized Catalytic Cracking  
† Continues Catalytic Reforming 
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 مارات العربية المتحدة في صناعة التكرير: المشاريع الخارجية لدولة اإل2-1-1

المتفرعة من ش���ركة بترول  IPICالبترولية الدولية  ا�س���تثماراتتتولى ش���ركة 
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�ص���ة أي����اً ف���ي دول  IPICالبترولي���ة الدولي���ة  اال����ت�مارات����ر�ة تمتل���ك 

% 50�ن����وب �����ر� ������يا، م�����ل �وري����ا ال�نوبي����ة، �ي����� ا�����تحو�ت عل����� �ص����ة 

م����ل ت الت���ي، 1999ع���ام  Hyundai Oil Bankم���ن ����ر�ة هون���داي أوي���ل بن���ك 

أل����ف  600بطاق����ة تكريري����ة ت�ي����د ع����ن  ،أ�ب����ر �����ر�ة تكري����ر ف����ي �وري����ا ال�نوبي����ة

ف���ي ع���ام أن���� %، إال 70�ص���ت�ا إل����  IPICرفع���� ����ر�ة  2006ب/ي. ف���ي ع���ام 

ملي����ار  2.2وع����ة هون����داي بمبل����� مطل����� من�����ا بي����� �ام����ل �ص����ت�ا ف����ي م� 2010

  .دوالر

% م����ن ملكي����ة �����ر�ة 20عل����� �ص����ة  IPICا�����تحو�ت  2007ف����ي ع����ام 

، �ي����� تص����نف راب����� �����ر�ة تكري����ر ف����ي الياب����ا�الياباني����ة الت����ي " �و�م����و أوي����ل"

  ألف ب/ي. 615طاقة تكريرية قدرها تمتلك 

  مارات العربية المتحدةلمصافي النفط العاملة في دولة اإل : األداء التشغيلي2-1-2

م���ارات العربي���ة المتح���دة بدر����ة مص���افي ال���نفط ف���ي دول���ة ا�معظ���� تتمي���� 

م����ن  متوافق����ةتعقي����د �افي����ة لتمكين�����ا م����ن إنت����اج م�����تقات نفطي����ة �ات مواص����فات 

ي �����اهم� م�����اري� تط����وير المص����افي الت���� .العالمي����ة متطلب����ات الت�����ريعات البي�ي����ة

، و�صوص�����اً مص�����فاة ال�����روي� ال�دي�����دة ف�����ي الس�����نوات الع������ر الماض�����يةنف������ت 

م���ارات العربي���ة المتح���دة عل���� إنت���اج ف���ي تحس���ين ق���درة دول���ة ا� ����رب"-"روي���� 

متطلب�����ات األ������وا� م������ ������ا�ولين ودي������ل بمواص�����فات عالي�����ة ال������ودة تواف������ 

 10 أدن����� م����ن ال�����ا�ولين إل�����والمس����ت�دفة، وتص����ل نس����بة الكبري����� ف����ي ال����دي�ل 

  ".V-"يورو المواصفات األوروبية متوافقة منوهي نسبة ج.ف.م، 

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

تحس����ين ال����رق� األو�ت����اني، الت����ي تتك����و� م����ن  بل������ نس����بة طاق����ة عملي����ات

م����ارات العربي����ة لمص����افي ال����نفط ف����ي دول����ة ا� ،األ�م����رةت������ي� الناف�����ا وو�����دات 

ال���نفط، وه���ي أعل���� م���ن % م���ن طاق���ة تقطي���ر 17.82����والي  2016المتح���دة ع���ام 

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
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  أوروبامارات في الخارجية لدولة اإلالمشاريع 

في أوروبا بامتالكها  IPICالبترولية الدولية  اال����ت�مارا�ش���ركة انطل� نش���اط 

، وهي ثاني 2009عام  Cepsa % في ش��ركة البترول ا����بانية ���يبس��ا47.06حص��ة 

المالك الوحيد لهذه  IPIC أص����بح� 2016ش����ركة تكرير للنفط في إ�����بانيا. وفي عام 

 "����يبس���ا"الش���ركة بعد ش���را�ها حص���� الش���ركا� األخر� المش���اركة. تتولى ش���ركة 

ألف  528تش���يل ثال� مص��افي لتكرير النفط في إ���بانيا بطاقة تكريرية إجمالية قدرها 

  ب/ي.

  سياآمارات في المشاريع الخارجية لدولة اإل

في �����يا با����تحوا�ها  IPICالخارجية لش���ركة  اال����ت�ماريةانطلق� المش���اري� 

بمش���اركة الحكومة  Parco% من ش���ركة مص���فاة التكرير الباكس���تانية العربية 30على 

% من خالل مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من كراتشي إلى 70الباكستانية 

مليون طن/الس������نة،  4.5بطاقة  1988كيلو متر، والذي أنجز عام  1228الهور بطول 

المش���اركة في مش���روع إنش���اء مص���فاة باركو التي بدأ� ا�نتا� عام ث� قرر� الش���ركة 

% 74حالياً بحص���ة  IPICألف ب/ي. كما تش���ار�  100بطاقة تكريرية قدرها  2001

ألف ب/ي، والحصة  250في مشروع إنشاء مصفاة جديدة في باكستان بطاقة تكريرية 

  . Parcoية % تعود إلى شركة مصفاة التكرير الباكستانية العرب26الباقية 

بحص����ة  Parcoكم����ا ش����ارك� ش����ركة مص����فاة التكري����ر الباكس����تانية العربي����ة 

يس���مى خ���ط أنابي���ب  ،النفطي���ة المنتج���ا�% ف���ي مش���روع إنش���اء خ���ط أنابي���ب لنق���ل 51

أل����ف ب/ي، و�ل����ك لنق����ل منتج����ا�  100ك�����، وطاق����ة  817الزي����� األب����ي� بط����ول 

 ،إل����ى مين����اء قا������ ق����رب كراتش����ي Mahmood Kot "محم����ود ك����و�"مص����فاة 

يش���تر� ف���ي ملكي���ة المش���روع ك���ل م���ن ش���ركة ش���ل  .2003حي���� ب���دأ تش����يل� ع���ام 

المح����دودة بحص����ة  -باكس����تان-%، وش����ركة ك����التك� للزي����� 26باكس����تان بحص����ة 

  . %12%، وشركة البترول الوطنية الباكستانية بحصة 11
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  . %12%، وشركة البترول الوطنية الباكستانية بحصة 11
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 النفطتقطير طاقة  مليات المعالجة الهيدروجينية إلىسبة طاقة عن: 3-2الشكل 
  2016عام العربية المتحدة اإلمارات دولة في مصافي    

  
 قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك           

 

  طاقة العمليات التحويلية

نس������بة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تكرير النفط في مص������افي دولة  تبلغ

، حيث المقدمةفي  غرب"-الرويس"ت�تي مص���فاة  .%27.08 العربية المتحدة ماراتاإل

، %17ش���رق" التي تبل� النس���بة في�ا -الرويس"�م مص���فاة % 56.35تبل� في�ا النس���بة 

نس�����بة  4-2ل������كل اتحتو� المص�����افي األ�ر� على أية وحدات تحويلية. يبين  بينما ال

مارات العربية دولة اإل ة إلى طاقة تقطير النفط في مص��������افيطاقة العمليات التحويلي

  .2016المتحدة في عام 
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 ال���رويس ةمص���فا أم���ا .متوس���ط المص���افي األوروبي���ة وم���نمتوس���ط مص���افي الع���الم، 

، ومص�����فاة جب�����ل عل�����ي "دب�����ي" %25.23نس�����بتها إل�����ى فتص�����ل  "غ�����رب" الجدي�����دة

أ�م����رة �ات طاق����ة إنتاجي����ة عالي����ة.  اتنظ����راً لوج����ود و�����د% 25.71تص����ل إل����ى 

ة تقطي���ر إل���ى طاق��� األو�ت���انيتحس���ين ال���رقم نس���بة طاق���ة عملي���ات  2-2الش���كل يب���ين 

  .2016عام مارات العربية المتحدة النفط في مصافي دولة اإل

  النفط  تقطيرإلى طاقة تحسين الرقم األوكتاني نسبة طاقة عمليات  :2-2الشكل 
  2016عام العربية المتحدة مارات اإل دولة في مصافي   

  
 قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك            

 

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طابلغت  قة تقطير النفط في نس�������

نس�������بة أدنى من متوس�������ط وهي ، %47.86مارات العربية المتحدة مص�������افي دولة اإل

، %76.81سبة إلى تصل فيها النف غرب" الجديدة-الرويس"مصفاة . أما مصافي العالم

نسبة  3-2الشكل يبين  أوروبا الغربية.العالم ومصافي  وهي أعلى من متوسط مصافي

مارات اإل ةدول النفط في مص���افيطاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير 

 .2016العربية المتحدة عام 
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  الطاقة  حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك: 5-2الشكل 
  2016 عام اإلمارات العربية المتحدة في دولة          

  
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك                         

  
  في إنتاج واستهالك المنتجات النفطيةمقارنة بين  :6-2الشكل 

  2016عام العربية المتحدة مارات دولة اإل        
  (ألف ب/ي)

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك          
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  في النفط تقطير ة العمليات التحويلية إلى طاقة نسبة طاق: 4-2الشكل 
  2016عام العربية المتحدة مارات اإلدولة  مصافي         

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك           

  

  مارات العربية المتحدةالنفطية في دولة اإلميزان إنتاج واستهالك المنتجات : 2-1-3

النفطية في دولة اإلمارات العربية المتحدة حوالي  المنتجاتتمثل نسبة استهالك 

ي�تي اس��تهالك الغاز الطبيعي حيث ، 2016% من إجمالي اس��تهالك الطاقة في عام 22

 إجماليحص��ة المنتجات النفطية من  5-2الش��كل %. يبين 76في المرتبة األولى بنس��بة 

مقارنة بين  6-2الش����كل يبين كما  اس����تهالك الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ات العربية المتحدة في عام ماركمية إنتا� واس�������تهالك المنتجات النفطية في دولة اإل

زيت الغاز و ،ووقود النفاثات ،الغازولين كل منفي  فائضحيث يالحظ وجود ، 2016

وذلك في إطار خطة  ،تص�����دير�ا إلى األس�����واق ال�ارجيةيتم  ،وزيت الوقود ،والديزل

الدولة لتنويع مص�����ادر الدخل القومي، وتعظيم القيمة المض�����افة للنفط ال�ام المنت�، من 

في يوجد فائض  كماخالل تحويله إلى منتجات للتص��������دير بدالً من بيعه كمادة خام.  

، ويجري العمل على النافثا والزيوت والش����مو� وغير�ا المنتجات األخرى المكونة من

  .توسيع مشاريع البتروكيماويات الستيعاب النافثا الفائضة
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  .توسيع مشاريع البتروكيماويات الستيعاب النافثا الفائضة
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  في  الك المنتجات النفطيةـيرية واستهرـاقة التكـور الطـتط: 7-2الشكل 
  2030-2016 خالل الفترةالعربية المتحدة  ماراتاإل دولة                 

  )ألف ب/ي(    

  
  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط – المصدر: أوابك          

  

  : االستنتاجات2-1-6

عج����ز ف����ي إنت����اج �����رب" الجدي����دة ف����ي س����د ال-ال����روي�"س����ا�م� مص����فاة 

ال������ي كان������ تع�����اني من������ دول�����ة اإلم�����ارات العربي�����ة  ال������ا�ولين ووق�����ود النفاث�����ات

وأص����ب� ل����ديها ف����ا�� للتص����دير إل����ى األس����وا�  المتح����دة ف����ي الس����نوات الس����ابقة،

وس����يعز� ������� الحال����ة تش�����يل مص����فاة الفجي����رة . ال�ارجي����ة ف����ي معظ����م المنتج����ات

  .2020المتوقع دخولها على اإلنتاج عام 

بدرجة تعقيد مقبولة تمكنها من اإلمارات مص�������افي النفط في دولة معظم تتميز 

  .متطلبات المعايير الدوليةمتوافقة مع إنتاج مشتقات نفطية ذات مواصفات 

العربي��ة المتح��دة ا�تم��ام��اً كبيراً ب���جرا�ات �م��اي�ة اإلم��ارات تب��دي �كوم��ة دول��ة 

البيئة من التلوث، من خالل ت�ص�����ي� االس�����ت�مارات الال�مة لتطوير أدا� المص�����افي 

  الملوثة للبيئة. االنبعاثاتبمتطلبات الحد من  االلتزام علىوتعزيز قدرتها 
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  العربية المتحدةمارات التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في دولة اإل: 2-1-4

نش�����ا� بإ IPICالبترولي�����ة العالمي�����ة  ل�������ت�مارا�تق�����وم ������ركة أب�����و �ب�����ي 

أل������ ��� ف�����ي إم�����ارة الفجي�����رة. ص�����مم�  200�اقت������ا التكريري�����ة  مص�����فاة نف�����ط

 ،"مورب�����ان"و ،"أب�����و �ب�����ي"المص�����فاة لتكري�����ر ال�����نفط الخ�����ام المن�����ت� م������ �ق�����ول 

  .2020 ، ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع في عام"زاكوم"و

وا�����ت��� المنت�����ات النفطي����ة �ت�����  الطا�����ة التكريري����ة�و�ع����ات �ط����ور : 2-1-5
  2030عام 

ط�����ور مقارن�����ة ب�����ي� بيان�����ا� التوقع�����ا� المس�����تقبلية لت 7-2الش�����كل يوض������ 

        ���������ل الفت�������رةم�������ارا� العربي�������ة المتح�������دة الطاق�������ة التكريري�������ة ف�������ي �ول�������ة ا�

الفجي������رة المتوق������ع  ةمت�������منة إنت������ا� المص������افي القا�م������ة ومص������فا، 2016-2030

 �ول�����ة ، وب�����ي� بيان�����ا� التوقع�����ا� المس�����تقبلية �������ت���2020تش������يل�ا ف�����ي ع�����ام 

والت���ي ق���در� عل���� أ����ا� متو����ط مع���دل النم���و  ،النفطي���ة المنتج���ا�ا�م���ارا� م���� 

، �ي���� تش���ير نت���ا�� المقارن���ة 2016-2010الس���نو� ف���ي ا�����ت��� �����ل الفت���رة 

النفطي���ة �ت����  المنتج���ا�كاف���ة  يف���ف���ا�� ب���در�ا� متفاوت���ة  ا����تمرار و����و�إل���� 

عربي���ة المتح���دة لتنوي���ع وي����تي �ل���ك ف���ي إ����ار �يا����ة �ول���ة ا�م���ارا� ال .2030ع���ام 

وا�عتم���ا� عل���� تص���دير المنتج���ا� النفطي���ة ب���د�ً م���� بي���ع  ،الق���ومي مص���ا�ر ال���د�ل

   النفط الخام. 
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% 85 تكرر المصفاة النفط الخام المستورد من المملكة العربية السعودية بنسبة

  والباقي من اإلنتاج المحلي. 

بتنفي������ ع�����دة م������اريع لتح�����دي�  )ب�����ابكو(قام������ ������ر�ة بت�����رول البح�����رين 

النفطي�����ة بمواص�����فات متوافق�����ة م�����ع  المنت������اتالمص�����فاة �ت������ ت�����تمكن م�����ن �نت�����اج 

ت�ي���د نس���بة الكبري���� ف���ي ال���دي�ل المن���ت�  متطلب���ات األس���وا� المس���ت�دفة� بحي���� �

 ال�����ي ا�����تمل عل����� 2006ف����ي ع����ام يع . �����ا� ������ر ������� الم�����ارج.ف.م 500ع����ن 

ل�����ف ب/ي� وو������دة أ 100�ض�����افة و������دة معال������ة �يدرو�يني�����ة لل�����دي�ل �اقت������ا 

ملي���و� ق����دم مكع����/يوم� وو����دتين إلنت���اج الكبري�����  60 �اقت����ا�نت���اج �ي���درو�ين 

�ن/ي����وم� �ض����افة �ل����� تح����دي� و�����دة التكس����ير ال�ي����درو�يني بطاق����ة  200بطاق����ة 

� وو������دة Mobil/Akzo/Kellogg (MAK)أل�����ف ب/ي� باس�����تخدام تقني�����ة  60

 25ن �ط���ين �اق���ة ����ل من�م���ا تتك���و� م��� الت���ي معال����ة �يدرو�يني���ة ل�ي���� الوق���ود

لمعال����ة الكيروس���ين  �م���ا ا����تمل الم����رو� عل���� بن���ا� و����دة مي���رو�� .أل���ف ب/ي

أل����ف ب/ي ل�ي����ادة �نت����اج المص����فاة م����ن وق����ود النفا�����ات� باإلض����افة �ل�����  50بطاق����ة 

ة �اق���� 2-2ال�����دول تح����دي� أ�������ة ال����تحك� ف����ي بع����� الو�����دات الر�يس����ية. يب����ين 

  .2016عام  "سترة"في مصفاة عمليات التكرير 

   2016 عام مملكة البحرينفي  التكرير في مصفاة النفط العاملة طاقة عمليات: 2-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط – المصدر: أوابك
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تحس�������ين القيمة الم��������افة  تيجيةاس�������ترا العربية المتحدة ماراتتتبنى دولة اإل

كثف���ات تلموارده���ا النفطي���ة من خالل تكرير أكبر كمي���ة ممكن���ة من النفط الخ���ام والم

  .وتحويلها إلى منتجات نفطية بدالً من تصديرها كمواد خام

التوس����يع الجار� تنفي�ها في تلبية حاجة الس����وق التطوير وهم مش����اريع س����تس����ا

المحلية من المنتجات النفطية، إض������افة إلى إمداد األس������واق العالمية بالمنتجات النفطية 

  عالية الجودة والمتوافقة مع المعايير األوروبية.

تحس����ين األداء من  تيجيةاس����تراتطبيق  نجاحاً ملحوظاً فيمارات دولة اإل حققت

خالل تعزيز التكامل بين ص�������ناعة تكرير النفط والبتروكيماويات، وي�كد ه�ا التوج� 

مع مجمع بتروكيماويات (بروج)  المتكاملةالجديدة  غرب"-الرويس"تص�����ميم مص�����فاة 

  المجاور.

مارات من إنشاء مشاريع استثمارية خارجية تركزت في كل من مكنت دولة اإلت

ا تس����عى إلى تعزيز اس����تثماراتها الخارجية من خالل مش����اركتها مع س����يا، كمآأوروبا و

 شركات النفط العالمية في مجال صناعة تكرير النفط، وذلك لتحقيق األهداف التالية:

 .تأمين استمرارية تسويق النفط المنتج إلى األسواق الخارجية 

 .تشغيل الفوائض المالية للدولة 

 ثمرين األجانب.مع المست االستثماريةسم المخاطر اتق 

  على تصدير النفط.  االعتمادتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيض    

  : تطورات صناعة تكرير النفط في مملكة البحرين2-2

، طاقتها "س���ترة"تمتلك مملكة البحرين مص���فاة واحدة لتكرير النفط هي مص���فاة 

 ،ألف ب��، تش�����رف على إدارتها وتش�����غيلها ش�����ركة بترول البحرين 260التكريرية 

. ص��ممت المص��فاة بش��كل أس��اس��ي لتص��دير المنتجات النفطية إلى كل BAPCO -بابكو

  من الشرق األوسط، وأفريقيا، وآسيا، إضافة إلى تلبية الطلب المحلي.
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�ن/ي����وم� �ض����افة �ل����� تح����دي� و�����دة التكس����ير ال�ي����درو�يني بطاق����ة  200بطاق����ة 

� وو������دة Mobil/Akzo/Kellogg (MAK)أل�����ف ب/ي� باس�����تخدام تقني�����ة  60

 25ن �ط���ين �اق���ة ����ل من�م���ا تتك���و� م��� الت���ي معال����ة �يدرو�يني���ة ل�ي���� الوق���ود

لمعال����ة الكيروس���ين  �م���ا ا����تمل الم����رو� عل���� بن���ا� و����دة مي���رو�� .أل���ف ب/ي
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ة �اق���� 2-2ال�����دول تح����دي� أ�������ة ال����تحك� ف����ي بع����� الو�����دات الر�يس����ية. يب����ين 

  .2016عام  "سترة"في مصفاة عمليات التكرير 

   2016 عام مملكة البحرينفي  التكرير في مصفاة النفط العاملة طاقة عمليات: 2-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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تحس�������ين القيمة الم��������افة  تيجيةاس�������ترا العربية المتحدة ماراتتتبنى دولة اإل

كثف���ات تلموارده���ا النفطي���ة من خالل تكرير أكبر كمي���ة ممكن���ة من النفط الخ���ام والم

  .وتحويلها إلى منتجات نفطية بدالً من تصديرها كمواد خام

التوس����يع الجار� تنفي�ها في تلبية حاجة الس����وق التطوير وهم مش����اريع س����تس����ا

المحلية من المنتجات النفطية، إض������افة إلى إمداد األس������واق العالمية بالمنتجات النفطية 

  عالية الجودة والمتوافقة مع المعايير األوروبية.

تحس����ين األداء من  تيجيةاس����تراتطبيق  نجاحاً ملحوظاً فيمارات دولة اإل حققت

خالل تعزيز التكامل بين ص�������ناعة تكرير النفط والبتروكيماويات، وي�كد ه�ا التوج� 

مع مجمع بتروكيماويات (بروج)  المتكاملةالجديدة  غرب"-الرويس"تص�����ميم مص�����فاة 

  المجاور.

مارات من إنشاء مشاريع استثمارية خارجية تركزت في كل من مكنت دولة اإلت

ا تس����عى إلى تعزيز اس����تثماراتها الخارجية من خالل مش����اركتها مع س����يا، كمآأوروبا و

 شركات النفط العالمية في مجال صناعة تكرير النفط، وذلك لتحقيق األهداف التالية:

 .تأمين استمرارية تسويق النفط المنتج إلى األسواق الخارجية 

 .تشغيل الفوائض المالية للدولة 

 ثمرين األجانب.مع المست االستثماريةسم المخاطر اتق 

  على تصدير النفط.  االعتمادتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيض    

  : تطورات صناعة تكرير النفط في مملكة البحرين2-2

، طاقتها "س���ترة"تمتلك مملكة البحرين مص���فاة واحدة لتكرير النفط هي مص���فاة 

 ،ألف ب��، تش�����رف على إدارتها وتش�����غيلها ش�����ركة بترول البحرين 260التكريرية 

. ص��ممت المص��فاة بش��كل أس��اس��ي لتص��دير المنتجات النفطية إلى كل BAPCO -بابكو

  من الشرق األوسط، وأفريقيا، وآسيا، إضافة إلى تلبية الطلب المحلي.
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  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

طاقة عمليات معالجة هيدروجينية عالية تص��ل نس��بتها إلى  س��ترةتمتلك مص��فاة 

% من طاقة تقطير النفط ال�ا�، وهي نس�������بة جيدة تزيد عن متوس�������ط 62.69حوالي 

  مصافي العالم وتقترب من نسبة المصافي األوروبية. 

  طاقة العمليات التحويلية

% من 44.62إلى  نسبتها طاقة عمليات تحويلية عالية تصل سترةتمتلك مصفاة 

افي العالم تزيد عن متوس�������ط مص�������جداً طاقة تقطير النفط ال�ا�، وهي نس�������بة جيدة 

 ،�س���ر لزوجةووحدة  هيدروجيني،المص���افي األوروبية، و�لك لوجو� وحدة تكس���ير و

  تكسير بالعامل الحفاز المائع. وحدة و

  : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في مملكة البحرين2-2-2

% فق����ط م����ن إجم����الي 10النفطي����ة ح����والي  المنتج����اتتم�����ل نس����بة اس����ته�� 

، بينم���ا تعتم���د المملك����ة ب����كل رئيس���ي عل����ى مملك����ة البح���ريناس���ته�� الطاق���ة ف���ي 

حص�����ة المنتج����ات النفطي����ة م�����ن  9-2ال�����كل %. يب����ين 90الغ����از الطبيع����ي بنس�����بة 

 10-2ال����كل . �م���ا يب���ين 2016الطاق���ة ف���ي مملك���ة البح���رين ع���ا�  اس���ته�� إجم���الي

مقارن����ة ب����ين �مي����ة إنت����ا� واس����ته�� المنتج����ات النفطي����ة ف����ي مملك����ة البح����رين ع����ا� 

باس����ت�نا� �����از  النفطي����ة حي����� ي�ح����� وج����و� ف����ائ� ف����ي �اف����ة المنتج����ات .2016

ف����ي  البت����رول المس����ال ال������ تس����اهم معام����ل معالج����ة الغ����از الطبيع����ي ف����ي المملك����ة

  حاجة السوق المحلية.  تغطية العجز الحاصل في تلبية
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  : األداء التشغيلي لمصفاة النفط في مملكة البحرين2-2-1

، 7.34بدرجة تعقيد جيدة، حيث يبلغ مؤشر تعقيد نيلسون  "سترة"تتميز مصفاة 

  .ويلية ذات طاقات إنتاجية مرتفعةوذلك نظراً الحتوائها على وحدات تح

  الرقم األوكتانيطاقة عمليات تحسين 

 النفط تقطيرحس���ين الرقم األوكتاني إلى طاقة على الر�م من أن نس���بة وحدات ت

إال أن ، %12.48ارنة بمتوس��ط مص��افي العالم %، وتبدو منخف���ة مق6.52تتجاوز  ال

انخفا� نس�����بة الناف�ا في تركيبة النفط الخام المكرر يس�����ا�م في كفاية عمليات الته�ي� 

، ف���������ً المتاحة في تحقيق الرقم األوكتاني المطلوب لمنتج الغازولينبالعامل الحفاز 

نسبة  8-3الشكل يبين  عن وجود وحدة األلكلة التي تساعد على تعزيز الرقم األوكتاني.

مملكة البحرين عام بالنفط إلى طاقة تقطير  "س����ترة"عمليات التكرير في مص����فاة طاقة 

2016.  

  النفط تقطير إلى طاقة  لتكريرنسبة طاقة عمليات ا: 8-3الشكل 
  2016عام  فاة سترة بمملكة البحرينفي مص          

  
 قاعدة بيانات صناعة التكرير -أوابك: المصدر          

  

6.52

62.69

44.62

15.33

52.05

34.47

17.4

69.06

36.16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

تحسين الرقم األوكتاني المعالجة الهيدروجينية العمليات التحويلية

من % 
طاقة التقطير

مصفاة سترة متوسط مصافي العالم متوسط المصافي األوروبية



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

87

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
87 

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

طاقة عمليات معالجة هيدروجينية عالية تص��ل نس��بتها إلى  س��ترةتمتلك مص��فاة 

% من طاقة تقطير النفط ال�ا�، وهي نس�������بة جيدة تزيد عن متوس�������ط 62.69حوالي 
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  : األداء التشغيلي لمصفاة النفط في مملكة البحرين2-2-1

، 7.34بدرجة تعقيد جيدة، حيث يبلغ مؤشر تعقيد نيلسون  "سترة"تتميز مصفاة 

  .ويلية ذات طاقات إنتاجية مرتفعةوذلك نظراً الحتوائها على وحدات تح

  الرقم األوكتانيطاقة عمليات تحسين 

 النفط تقطيرحس���ين الرقم األوكتاني إلى طاقة على الر�م من أن نس���بة وحدات ت

إال أن ، %12.48ارنة بمتوس��ط مص��افي العالم %، وتبدو منخف���ة مق6.52تتجاوز  ال
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، ف���������ً المتاحة في تحقيق الرقم األوكتاني المطلوب لمنتج الغازولينبالعامل الحفاز 

نسبة  8-3الشكل يبين  عن وجود وحدة األلكلة التي تساعد على تعزيز الرقم األوكتاني.

مملكة البحرين عام بالنفط إلى طاقة تقطير  "س����ترة"عمليات التكرير في مص����فاة طاقة 

2016.  
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 عام مطلع م� الم����رو� في االنتهاءمليار دوالر أمريكي، ويتوقع  6-5تقديرية حوالي 

2019.  

  2030النفطية حتى عام  المنتجاتواستهالك  تطور الطاقة التكريرية: توقعات 2-2-4

مقارن������ة ب������ي� بيان������ات التوقع������ات المس������تقبلية لتط������ور  11-2ال�������كل يب������ي� 

الطاق���ة التكريري���ة، مت����منة �نت���ا� المص���فاة القا�م���ة ف���ي الفت���رة الحالي���ة وبع���د تنفي���� 

، وب����ي� بيان����ات التوقع����ات المس����تقبلية الس����تهالك 2019م�����رو� التوس����يع ف����ي ع����ام 

، والت����ي ق����درت عل����� 2030حت����� ع����ام  النفطي����ة ف����ي مملك����ة البح����ري� المنتج����ات

. 2016-2010������الل الفت�����رة  لالس�����تهالكأس�����ا� متوس�����ط مع�����دل النم�����و الس�����نوي 

حي���� ت����ير البيان���ات �ل���� توق���ع اس���تمرار وج���ود ف���ا�� م���� �نت���ا� المص���فاة م���� 

و�ل����ك ف����ي ������ار التوج����� نح����و  2030فطي����ة حت����� ع����ام الن المنتج����ات�اف����ة أن����وا� 

تع�ي������� دور مملك������ة البح������ري� ف������ي تص������دير المنتج������ات النفطي������ة �ل������� األس������وا� 

 . الخارجية

  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية : 11-2الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة البحرينمملكة في             

  (ألف ب/ي) 
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  2016 عام البحرينالطاقة في مملكة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك  حصة :9-2الشكل 

  
  2016المصدر: أوابك: التقرير اإلحصائي                         

 
  

   2016البحرين عام في مملكة  إنتاج واستهالك المنتجات النفطيةقارنة بين م: 10-2الشكل 
  (ألف ب/ي)

  
 2016المصدر: أوابك: التقرير اإلحصائي              

  

  لصناعة التكرير في مملكة البحرين: التطورات المستقبلية 2-2-3

الجاري تنفيذها، تخطط شركة بابكو  "سترة"إضافة إلى مشاريع تطوير مصفاة 
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 عام مطلع م� الم����رو� في االنتهاءمليار دوالر أمريكي، ويتوقع  6-5تقديرية حوالي 

2019.  

  2030النفطية حتى عام  المنتجاتواستهالك  تطور الطاقة التكريرية: توقعات 2-2-4

مقارن������ة ب������ي� بيان������ات التوقع������ات المس������تقبلية لتط������ور  11-2ال�������كل يب������ي� 

الطاق���ة التكريري���ة، مت����منة �نت���ا� المص���فاة القا�م���ة ف���ي الفت���رة الحالي���ة وبع���د تنفي���� 

، وب����ي� بيان����ات التوقع����ات المس����تقبلية الس����تهالك 2019م�����رو� التوس����يع ف����ي ع����ام 

، والت����ي ق����درت عل����� 2030حت����� ع����ام  النفطي����ة ف����ي مملك����ة البح����ري� المنتج����ات

. 2016-2010������الل الفت�����رة  لالس�����تهالكأس�����ا� متوس�����ط مع�����دل النم�����و الس�����نوي 

حي���� ت����ير البيان���ات �ل���� توق���ع اس���تمرار وج���ود ف���ا�� م���� �نت���ا� المص���فاة م���� 
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تع�ي������� دور مملك������ة البح������ري� ف������ي تص������دير المنتج������ات النفطي������ة �ل������� األس������وا� 

 . الخارجية

  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية : 11-2الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة البحرينمملكة في             

  (ألف ب/ي) 
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  2016 عام البحرينالطاقة في مملكة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك  حصة :9-2الشكل 

  
  2016المصدر: أوابك: التقرير اإلحصائي                         

 
  

   2016البحرين عام في مملكة  إنتاج واستهالك المنتجات النفطيةقارنة بين م: 10-2الشكل 
  (ألف ب/ي)
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 )ب���ابكو(أ�ث���ر مش���اريع ����ر�ة  أح���د" س���ترة"توس���يع مص���فاة يعتب���ر مش���رو� 

ب����خر� تعتم���د عل���ى  القائم���ةأهمي���ة، حي���ث سيس���اه� ف���ي اس���تبدال الوح���دات ال�دمي���ة 

المص�����فاة م�����ن  نت�����ا�تكنولو�ي�����ا متط�����ورة ص�����ديقة للبيئ�����ة، إض�����افة إل�����ى تع�ي������ إ

المقط�����رات الوس�����طى �الكيروس�����ين وال�����دي�ل. يت������من المش�����رو� إنش�����ا� وح�����دة 

�ال����دي�ل  ،�لف����ات التقطي����ر الثقيل����ة إل����ى مش����تقات عالي����ة الج����ودةتفح����ي� لتحوي����ل م

ال������ يمك����ن أ� يص����در إل����ى  ،�����داً م����ن الكبري����� ةمن�ف����� نس����بةالح����او� عل����ى 

�م���ا سيس���اه� المش���رو� ف���ي ف���ت� ف���ر� التكام���ل  .األس���وا� األوروبي���ة واألس���يوية

البح����رين ف����ي  مملك����ة بحي����ث ت����تمكن ب����ين المص����فاة والعملي����ات ال�حق����ة، العم����ود�

، ع����وة عل���ى أ� وح���دة التفح���ي� الس���نوات القادم���ة م���ن إنش���ا� مجم���ع بترو�يماوي���ات

س����توفر أعب����ا� اس����تيراد الفح����� البترول����ي م����ن األس����وا� ال�ار�ي����ة �س����ت�دام� ف����ي 

  ، وصناعة األقطاب الكهربائية في مجمع تصنيع األلمنيوم "ألبا" وحدة الكلسنة

عالمي�����ة ت�������د الت�امه�����ا  عل�����ى ������هادات تق�����دير "س�����ترة"حص�����ل� مص�����فاة 

بمتطلب���ات التش���ريعات البيئي���ة ال�اص���ة بحماي���ة البيئ���ة م���ن التل���و�، مم���ا �عله���ا تتب���وأ 

ب�����را�ات حماي���ة  ا�لت����اممرتب���ة متقدم���ة ف���ي قائم���ة المص���افي العربي���ة م���ن حي���ث 

عل����ى الش����هادة الدولي����ة لنظ����ام ا�دارة البيئي����ة  2009البيئ����ة، �م����ا حص����ل� ف����ي ع����ام 

ISO-14001 خ�����ل تنفي����� العدي����د م����ن مش����اريع تحس����ين األدا�، منه����ا ، و�ل����ك م����ن

  .)Hamza, 2010على سبيل المثال: (

  تطبيق برنامج الكش����� الدور� على أوعية ومعدات المص����فاة لمكافحة تس����رب

 الغازات. 

 .تطبيق برنامج خفض غازات الشعلة 

  بحيث يمكن  ،لميا� الملوثة ال�ار�ة من المص���فاةامعالجة لإنش���ا� وحدة متطورة

إعادة تدوير الميا� المعالجة واس��ت�دامها في عمليات التكرير، مما ي�فض نس��بة 

 طرح الملوثات إلى البيئة البحرية. 

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
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   االستنتاجات: 2-2-5

ي�ط����ي س�����وى  عل����ى ال����رغم م����ن أن إنت�����ا� ال����نفط ف����ي مملك�����ة البح����رين ال

مملك�����ة أن تحت�����ل ال، اس�����تطاعت "س�����ترة"� م�����ن الطاق�����ة التكريري�����ة لمص�����فاة 15

ً  دوراً  النفطي����ة إل����ى األس����وا� الخارجي����ة، إض����افة إل����ى  المنتج����اتف����ي تص����دير  مهم����ا

تلبي���ة الطل���� المحل���ي، مس���تفيدة م���ن موقعه���ا الج�راف���ي ال���ذ� يمكنه���ا م���ن الحص���ول 

ال�����نفط الخ�����ام بتكلف�����ة منخف������ة عب�����ر ������ط أنابي������ م�����ن المملك�����ة العربي�����ة  عل�����ى

 ا� مش���تقاتالس���عودية، وه���ذا يمكنه���ا م���ن تع�ي���� ق���درتها التنافس���ية م���ن �����ل إنت���

عن����دما يب����دأ تش�����يل  2019وس����تتع�� ه����ذ� الحال����ة بع����د ع����ام  أق����ل.بتك����الي�  نفطي����ة

  مشروع توسيع الطاقة التكريرية للمصفاة. 

من أقدم المصافي في الدول العربية، حيث  "سترة"وعلى الرغم من أن مصفاة 

 التكرير حداتولجهود التي بذلت في إعادة تأهيل ا، إال أن 1936بدأت بالعمل في عام 

في نجا� إمكانية تطوير مص������افي  به ن تجعل منها نموذجاً يقتدىاس������تطاعت أ القديمة

المحافظة على درجة عالية من الكفا�ة التش������يلية، من ��ل عمليات مع النفط القديمة، 

ا�ح�ل والتج��دي��د، وتنفي��ذ مش��������اريع التطوير والتح��دي��ث المتع��اقب��ة، وموا�ب��ة أح��د� 

  التطورات التكنولوجية في عمليات التكرير.

بدرج����ة تعقي����د عالي����ة مقارن����ة بمس����تويات المص����افي  "س����ترة"ص����فاة تتمي����� م

العالمي�����ة، مم�����ا يمكنه�����ا م�����ن إنت�����ا� مش�����تقات بمواص�����فات متوافق�����ة م�����ع المع�����ايير 

 500تتج�����او�  أ� أن نس�����بة الكبري�����ت ف�����ي ال�����دي�ل ال "،IV -ي�����ورو"األوروبي�����ة 

الملي���ون. ويتوق���ع أن ت���تمكن ف���ي ج�����  10الملي���ون وف���ي ال����ا�ولين ع���ن ف���ي ج����� 

المص����فاة م����ن إنت����ا� ال����دي�ل الح����او� عل����ى نس����بة منخف�����ة ج����داً م����ن الكبري����ت 

ULSD ي����ورو"، بم���ا يتواف����� م���ع أ������ر المع���ايير األوروبي����ة ص���رامة-V" وذل����ك ،

وتش�������يل مش������روع توس������يع الطاق������ة  ،بع������د إنج������ا� مش������اريع التط������وير المخطط������ة

  .2019التكريرية المتوقع في عام 
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  في النفط  رـر إلى طاقة تقطيـة عمليات التكريبة طاقـنس: 12-2الشكل 
  2016عام في الجمهورية التونسية  "بنزرت"مصفاة                   

  
 قاعدة بيانات صناعة التكرير -أوابك: المصدر          

  

  يةتونسالجمهورية ال: التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في 2-3-2

 المنتجاتتلبية حاجة الس�������و� المحلية من  عن "بنزرت"نظراً لعجز مص�������فاة 

النفطية أعلنت الحكومة التونس���ية عن توقي� مذكرة تفا�م م� ����ركة قطر للبترول حول 

ألف ب/ي،  120في منطقة الص��خيرة بطاقة  2007مش��روع إنش��ا� مص��فاة جديدة عام 

  إال أن المشروع واجه صعوبات عديدة حالت دون تنفيذه.

سية كانت قد وضعتيذكر أ خطة  اضيفي ثمانينيات القرن الم ن الحكومة التون

لم إال أنه ألف ب/ي،  30تقطير جديدة بطاقة  لم�����اعفة طاقة المص����فاة ب�ض����افة وحدة

تتخذ أية خطوات تنفيذية في �ذا الش����ن. كما اتجهت الحكومة التونس���ية نحو التفكير في 

عندما وقعت  1995عام  La Skhiraتنفيذ مش��روع بنا� مص��فاة في منطقة الص��خيرة 

، Groupement des Industries Petrolieres (GIP) مذكرة تفا�م م� ��������ركة

لم يتم أي�����ا اتخا� أية خطوات إال أنه ، � لتنفيذ �ذا المش����روعو�ي �����ركة قطاع خا

  أخرى نحو التنفيذ. 
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 تطورات صناعة تكرير النفط في الجمهورية التونسية: 2-3

 "بن����زرت" م����ن الن����وع البس����يطتمتل����ك الجمهوري����ة التونس����ية مص����فاة واح����دة 

ل����ف ب/ي. ول����� تش����هد أي توس����ي� أو تط����وير من����ذ أ� أ 34تبل����� طاقته����ا التكريري����ة 

الش������ر�ة التونس������ية لص������ناعات التكري������ر  وتت������ولى .1962ب������دأت با�نت������ا� ع������ام 

�������را� عل�����ى تش������يل المص�����فاة. تس�����تور� ت�����ون� معظ������ ال�����نفط المك�����رر ف�����ي ا

الطاق���ة التكريري���ة وطاق���ة العملي���ات ال�حق���ة  3-2الج���دول يب���ين  المص���فاة م���ن ليبي���ا.

  .2016عام  "بنزرت"في مصفاة 

   2016في الجمهورية التونسية عام  "تزربن"الطاقة التكريرية لمصفاة : 3-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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 2.4 0 7.67 5.67 34 1962 بنزرت

 قاعدة بيانات صناعة التكرير -أوابك: المصدر  

  

  في الجمهورية التونسية : األداء التشغيلي لمصفاة بنزرت2-3-1

 بـدة تهذيـمن وحـيط، وتتضـوع البسـها من النـبأن "زرتـبن"فاة ـف مصـنـتص

زل، ووحدتا تحلية للنافثا والكيروسين، ـ، ووحدة معالجة هيدروجينية للديبالعامل الحفاز

ات ـاقة عمليـبة طـسـن 12-2الشكل ة. يبين ـليـدات تحويـة وحـوي على أيـتـال تحما ـنـبي

عام ية ـورية التونسـالجمهفي  "زرتـبن"ط في مصفاة ـر النفـاقة تقطيـر إلى طـريـالتك

2016. 
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   2016 عام الجمهورية التونسيةمقارنة إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في : 14-2الشكل 
  (ألف ب/ي)

   
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك           

  

  

  2030حتى عام واستهالك المنتجات النفطية  تطور الطاقة التكريرية: توقعات 2-3-4

مقارن������ة ب������ين بيان������ات التوقع������ات المس������تقبلية لتط������ور  15-2ال�������كل يب������ين 

 المنتج������ات ات التوقع������ات المس������تقبلية �س������تهالكالطاق������ة التكريري������ة� وب������ين بيان������

النفطي���ة ف���ي الجمهوري���ة التونس���ية� والت���ي ق���درت عل���ى أس���ا� متوس���ط مع���دل النم���و 

حي������ يالح������ و������ود ف�����ار� ، 2016-2010خ�����الل الفت�����رة  لالس�����تهالكالس�����نوي 

العامل����ة ومق����دار الطل����ب عل����ى  "بن����زرت"كبي����ر ب����ين الطاق����ة التكريري����ة لمص����فاة 

ج���ات النفطي���ة المنت اس���تيرادعل���ى  ا�عتم���ادالمنتج���ات النفطي���ة� مم���ا ي�ك���د اس���تمرار 

 .2030حتى عام  لتلبية الطلب المحلي
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تس�����عى الحكوم�����ة التو�س�����ية للبح������ ع�����ن مص�����در لتموي�����ل م������رو� ��������ا� 

تت����وفر أي����ة معلوم����ات م�ك����دة ع����ن ح����دو� تق����د�  ، �ال أ�����ه ال"الص�����يرة"مص����فاة 

  ر حتى اآلن. يذك

  : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية التونسية2-3-3

% م�����ن ��م�����الي اس�����ته�� 51النفطي�����ة ح�����والي  المنتج�����ات حص�����ةبلغ������ 

، بينم����ا بلغ����� �س����بة اس����ته�� الغ����از 2016الطاق����ة ف����ي الجمهوري����ة التو�س����ية ع����ا� 

 حص������ة 13-2ال�������كل يب������ين  % فق������ط.1% والطاق������ة الكهرومائي������ة 48الطبيع������ي 

الطاق����ة ف����ي الجمهوري����ة التو�س����ية. كم����ا  المنتج����ات النفطي����ة م����ن ��م����الي اس����ته��

ف������ي  مقار�������ة ب������ين ��ت������ا� واس������ته�� المنتج������ات النفطي������ة 14-2ال�������كل يب������ين 

، حي����� ي�ح����� و�����ود عج����� كبي����ر ف����ي كاف����ة 2016الجمهوري����ة التو�س����ية ع����ا� 

  .  االستيرادالمنتجات، يتم تغطيته عن طريق 

  الطاقة  المنتجات النفطية من إجمالي استهالك حصة: 13-2الشكل 
  2016في الجمهورية التونسية عام 

  
   2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                        
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س���وا� ب������� المص���فاة أو تطوير����ا تط���ويراً ����ام�ً  ،البح���� ع���� الحل���ول المناس���بة

  وجذرياً. 

  : تطورات صناعة تكرير النفط في الجمهورية الجزائرية 2-4

ب�����دأت ص�����ناعة التكري�����ر ف�����ي الجم�وري�����ة الجزائري�����ة م������ ت�������يل مص�����فاة 

مص���ا� أ����ر�، حي���� بل����  �م����تبع����ا �ن����ا�  ،1961ع���ام  ش"ارح���الجزائ���ر "ال

ت����وز�  16-2ال�����كل أل����� ���. يب����ي�  650.9�جم����الي الطاق����ة التكريري����ة الحالي����ة 

الج����دول نس����� الطاق����ة التكريري����ة ف����ي مص����افي الجم�وري����ة الجزائري����ة، �م����ا يب����ي� 

�اق���ة عملي���ات التكري���ر ف���ي مص���افي ال���نفط العامل���ة ف���ي الجم�وري���ة الجزائري���ة  2-4

  .2016عام 

   2016عام  ية في مصافي الجمهورية الجزائريةتوزع نسب الطاقة التكرير: 16-2الشكل 

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                        
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  النفطية استهالك المنتجات وور الطاقة التكريرية ـتط: 15-2الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة الجمهورية التونسيةفي                   

  (ألف ب/ي)    

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  
  االستنتاجات: 2-3-5

عديدة ناتجة عن  ص������عوباتتواج� ص������ناعة التكرير في الجمهورية التونس������ية 

انخفاض الطاقة التكريرية للمصفاة الوحيدة العاملة، وفشل المحاوالت العديدة لتوسيعها 

  أو تطويرها أو إنشاء مصفاة جديدة.

 المنتج��اتتع��اني الجمهوري��ة التونس�������ي��ة من وجود نق� �بير في ���اف��ة أنواع 

عل� االس�����تيراد من الخار� لت�طية هذا العج�.  االعتمادالنفطية بدرجات مختلفة، ويتم 

ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع إذا لم تتخذ إجراءات لإلسراع بتنفيذ مشروع إنشاء 

  مصفاة جديدة. 

إن نق����� �اق����ة العملي����ات التحويلي����ة وانخف����اض الطاق����ة التكريري����ة لمص����فاة 

، وبالت���الي يج���� اتخ���اذ ق���رار س���ريع ف���ي اقتص���ادي�ي���ر يجع���ل تش����يلها  "بن����رت"
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  مصفاة أرزيو 

ألف ب/ي. تتكون من  53.8بطاقة  1972في عام  "أرزيو"بدأ تش���غيل مص���فاة 

تحتوي على وح��دات مع��الج��ة هي��دروجيني��ة  وال ،ته��ذي��ب للن��افث��اوح��دة و ،وح��دة تقطير

  أو وحدات تحويلية. ،للمقطرات الوسطى

  ةمصفاة سكيكد

ة ���رية الحالي���اقتها التكري���لغ ط���، وتب1980عام في  "ةكد���سكي"فاة ���ئت مص���أنش

   .ألف ب/ي، مما جعلها في المرتبة األولى بين مصافي الجمهورية الجزائرية 355

  ة متكثفاتمصفاة سكيكد

، "س�����كيكدة"بجوار مص�����فاة  1985عام  "س�����كيكدة متكثفات"أنش�����ئت مص�����فاة 

طاقة كل  ،وتتكون من وحدتي تقطير متكثفات ناتجة عن معامل معالجة الغاز الطبيعي

    .ألف ب/ي 70منها 

  مصفاة أدرار 

 وتبلغ طاقتها 2007عام في ، تم تشغيلها "أدرار"هي مصفاة  السادسةالمصفاة 

ألف ب/ي. يشترك في ملكية المصفاة كل من مؤسسة البترول الصينية الوطنية  12.9

CNPC  لش��ركة س��وناطراك الجزائرية. تحتوي المص��فاة 30% والباقي 70بحص��ة %

 ألف ب/ي، ووحدة تكس�������ير بالعامل الحفاز المائ� 2دة تهذيب للنافثا بطاقة على وح

  ألف ب/ي.  6بطاقة    RFCCلبواقي التقطير

  المصافي المتوقفة

فة هي  حدة متوق فاة وا ناس"يوجد في الجمهورية الجزائرية مص������� ، "عين أمي

تقطير ألف ب/ي. تتكون المصفاة من وحدة  7بطاقة تكريرية قدرها  1980أنشئت عام 

لص��غر حجمها وض��عف  1990للنفط الخام المنتج من الحقول المجاورة، ثم أغلقت عام 

  كفاءتها.
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   2016طاقة مصافي النفط العاملة في الجمهورية الجزائرية عام : 4-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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 الجزائر 1961 59 15 14.4  2.88

 حاسي مسعود 1964 134.2 2.4 2.7  1.14

 أرزيو 1972 53.8 11.5 9.5  6.43

 سكيكدة 1980 355 60 54  2.37

  سكيكدة متكثفات  1985  122        

 أدرار  2007 12.9 2  2 6  4.95

  اإلجمالي  651  90.9  82.6  6  2.57

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك

  
  مصفاة الجزائر (الحراش) 

ألف  59، وتعمل حالياً بطاقة 1961عام  "الحراش"أن��������� مص������فاة الجزائر 

 ووحدة معالجة هيدروجينية ،بالعامل الحفاز وتهذيب ،ب/ي. تتكون من وحدة تقطير

أو وحدات  ،تحتوي على وحدات معالجة هيدروجينية للمقطرات الوس�������طى للنافثا، وال

 تحويلية.

  مصفاة حاسي مسعود

ألف  22بطاقة تكريرية قدرها  1964في عام  "حاس��ي مس��عود"أن����� مص��فاة 

  .للنافثاووحدة معالجة هيدروجينية ، ب/ي، وتحتوي على وحدة تهذيب
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  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في  بل�ت نس�������

% وهي نسبة منخفضة مقارنة بمتوسط مصافي العالم 12.69مصافي الجزائر حوالي 

األوروبية، ويعود السـبب إلى أن النفط المكرر يحـتوي على نسـبة منخفضة والمصافي 

تقتص�����ر عمليات المعالجة الهيدروجينية على وحدات معالجة النافثا قبل من الكبريت، و

ة للديزل أو الكيروسين. ـدات معالجـد أية وحـتوج ، والبالعامل الحفاز ذيبـعمليات الته

يات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة التقطير في نس�������بة طاقة عمل 18-2ال��������كل يبين 

  .  2016مصافي الجزائر عام 

  تقطير النفططاقة إلى  المعالجة الهيدروجينيةنسبة طاقة عمليات : 18-2الشكل 
  2016عام  يةالجزائرالجمهورية في مصافي   

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  التحويليةطاقة العمليات 

�افة مص�������افي النفط في الجمهورية الجزائرية تفتقر إلى عمليات تحويل بواقي 

التي بدأت باإلنتاج عام  "أدرار"باس��تثنا� مص��فاة  ،التقطير الجوي الثقيلة (زيت الوقود)

 RFCCلزيت الوقود  المائع ، حي� تحتوي على وحدة تكس�������ير بالعامل الحفاز2007
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  في الجمهورية الجزائريةالعاملة : األداء التشغيلي لمصافي النفط 2-4-1

باس��تثناء مص��فاة  هورية الجزائرية من النو� البس��يطكافة مص��افي النفط في الجم

، مع بعض وحدات تهذيب النافثا إلنتاج الغازولينعلى معظمها وتقتص�������ر  ،"أدرار"

   وحدات معالجة هيدروجينية صغيرة الحجم.

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني

تحتوي كافة مصافي النفط في الجمهورية الجزائرية على وحدات لتهذيب النافثا 

بمس��تويات م�تلفة. يبل� متوس��ط نس��بة طاقة عمليات تحس��ين الرقم األوكتاني لمص��افي 

سبة 13.97الجزائر  المصافي األوروبية، ومن متوسط مصافي العالم،  أدنى% وهي ن

تان تزيد فيهما النسبة عن متوسط المصافي الل "سكيكدة"و "الجزائر"باستثناء مصفاتي 

إلى طاقة  تحس�����ين الرقم األوكتانينس�����بة طاقة عمليات  17-2ال������كل األوروبية. يبين 

  .2016عام  تقطير النفط في مصافي الجمهورية الجزائرية

 إلى تقطير النفط  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات : 17-2الشكل 
  2016عام  يةالجزائرالجمهورية في مصافي 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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بالمقابل يالح� و�ود فائ� في إنتاج الكيروس����ين، وزيت  .تش����غيل المص����افي الجديدة

  الوقود، والمنتجات األخرى المكونة من النافثا والزيوت والشموع وغيرها.

  2016الجزائرية عام الطاقة في الجمهورية  استهالكحصة المنتجات النفطية من  :20-2الشكل 

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                        

   2016 عام الجمهورية الجزائريةمقارنة إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في  :21-2الشكل 
  (ألف ب/ي)

  
   2016 التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          

طيةالمنتجات النف
37%

يالغاز الطبيع
63%

24.2 61
.7

35
.4

17
4.

7

12
1.

8

20
4

60.9

103

11.8

209.8

8.5 12.5

0

50

100

150

200

250

غاز البترول 
المسال

غازولين د كيروسين ووقو
نفاثات

زيت غاز وديزل زيت وقود منتجات أخرى

إنتاج استهالك

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
102 

تقطير ة العمليات التحويلية إلى طاقة نس��بة طاق 19-2���كل اليبين ألف ب/ي.  6طاقتها 

  .  2016عام  يةالجزائرالجمهورية في مصافي النفط 

  2016الجزائر عام  مصافي فيالنفط تقطير طاقة ة العمليات التحويلية إلى نسبة طاق: 19-2الشكل 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

  

  : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الجمهورية الجزائرية 2-4-2

تنويع الجزائري��ة كمي��ة كبيرة من الغ��از الطبيعي تمكنه��ا من الجمهوري��ة  تمتل��ك

الغاز الطبيعي المحلي، حيث بلغت نس��بة اس��تهالك  لالس��تهالكزمة مص��ادر الطاقة الال

، بينما بلغت 2016من إجمالي اس�������تهالك الطاقة في الجمهورية الجزائرية عام  63%

المنتجات  حص����ة 20-2ال�����كل يبين  .%37النفطية حوالي  المنتجات نس����بة اس����تهالك

ن ���، كما يبي2016ام ���الجزائرية عاقة في الجمهورية ���الط النفطية من إجمالي استهالك

 إنتاج واس����تهالك المنتجات النفطية في الجمهورية الجزائرية بين مقارنة 21-2ال�����كل 

، حيث يالحظ وجود عجز في كل من مادة غاز البترول المسال، يتم تغطيته 2016 عام

من إنتاج معامل معالجة الغاز الطبيعي. كما يالحظ وجود عجز في إنتاج زيت الغاز 

يتوقع أن تعاني الجزائر من و ،ا�س�������تيراد، يتم تغطيته من خالل والغازولين والديزل

، إلى أن يتم نتجاتالعجز في الس�������نوات الثال� القادمة مع تنامي الطل� على ��� الم
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  النفطية  المنتجاتالك واسته الطاقة التكريريةتطور : 22-2الشكل 
  2030حتى عام  الجمهورية الجزائريةفي        

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  : االستنتاجات2-4-5

على الرغم من عدم وجود طاقة عمليات معالجة هيدروجينية استطاعت مصافي 

غازولين  تاج ال بة �بريت �النفط في الجمهورية الجزائرية من إن  30تزيد عن  بنس�������

، وذلك بسبب انخفاض نسبة ج.ف.م 1900 -350، والديزل بمعدل يتراوح بين ج.ف.م

  (Djellot, 2010)الكبريت في النفط الخام الجزائري. 

إ� وج����ود ف����ائ� ف����ي إنت����اج زي����ت الوق����ود ي������د ص����حة توج����� الحكوم����ة 

�ت����ى ت����تمكن  الجزائري����ة نح����و تط����وير المص����افي القائم����ة وتحس����ين درج����ة تعقي����دها

تقطي�����ر ال�����نفط الخ�����ام إل�����ى منتج�����ات �فيف�����ة تحوي�����ل الب�����واقي ال�قيل�����ة لعملي�����ة  م�����ن

�الغ����ازولين وال����ديزل، وبالت����الي تع����ديل التب����اين ب����ين هيك����ل ا�نت����اج والطل����ب عل����ى 

  النفطية في السوق المحلية. المنتجات
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  : التطورات المستقبلية لصناعة تكرير النفط في الجمهورية الجزائرية2-4-3

تس������ع� الجم�وري������ة الج�ائري������ة إل������� تنفي������� مش������رو� تط������وير وتو�������يع 

�ج������ م����ن �ط����ة �����املة لتع�ي����� ص����ادرات�ا م����ن المنتج����ات  مص����افي�ا القائم����ة،

  النفطية، وتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع المعايير األوروبية. 

ب�����دأت الج�ائ�����ر ب�نش�����ا� مص�����فاة �دي�����دة تبل������  2016ف�����ي أيلول�������بتمبر 

ملي����ار دو�ر أمريك����ي ق����ر� مدين����ة  3أل����� ���، و�لف����ة  100�اقت�����ا التكريري����ة 

�يل����ومتر �ن����و� الج�ائ����ر العاص����مة، وتعتب����ر  300د �����والي الت����ي تبع���� "بس����كرة"

ل����ة، يبل����� إ�م����الي �اقت�����ا التكريري����ة ثمص����ا� �دي����دة مما ث������األول����� م����ن ب����ين 

�ا�����ي "و "�رداي����ة"ف����ي  تين األ�����ريينافو�����يكون موق����ع المص����أل����� ���،  300

  . 2019ويتوقع أن تبدأ باإلنتاج بحلول عام  ."مسعود

  2030حتى عام النفطية واستهالك المنتجات  التكريريةالطاقة : توقعات تطور 2-4-4

تط����ور ا�����ت��� المنتج����ات النفطي����ة والطاق����ة التكريري����ة  22-2الش����كل يب���ين 

إ�م����الي المنتج����ات ، �ي����� ي������� و�����ود ف����ائ� ف����ي 2030-2016������ل الفت����رة 

النفطي���ة بينم���ا يو����د عج���� ف���ي ال����ا�ولين وال���دي�ل، وه����ا يس���تو�� إص����� هيك���ل 

، و�ل�����ك م�����ن �������ل تنفي������ مش�����اريع ا�������ت���اإلنت�����اج بم�����ا يتواف�����ق م�����ع هيك�����ل 

  .المصافي الجديدة المخطط إنشاؤها، ومشاريع تطوير المصافي القائمة
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  2016مصافي النفط العاملة في المملكة العربية السعودية عام : 5-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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 رأس تنورة 1945 550 50 150 100 110 60    5.45

 جدة 1968 88 30 45  15     9.24

 الرياض 1972 124 36 85 42      7.64

 ينبع (محلي) 1983 235 40 50     15 2.2 2.64

 ينبع (تصدير)  1985 400 27 146.5  95 55  22 1.5 6.08

 الجبيل 1985 310 18 275 108  45    6.08

 رابغ 1990 400  47  25     1.67

  ساتورب 2014 400 77.7 270 116 24  96 16   8.61

  ياسرف 2015 400 84 247 124 24  117 20   9.33

6.04 3.7 73 213 160 293 490 1315.5 362.7  اإلجمالي 2907

  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط –المصدر: أوابك 

  

  مصفاة رأس تنورة

 بطاق�����ة تكريري�����ة ال 1945ع�����ام ف�����ي  "رأس تن�����ورة"ب�����دأ تش������يل مص�����فاة 

أل�����ف ب/ي، ث������ �������عت لع�����دة مش�����اريع توس�����يع وتط�����وير إل�����ى أن  50تتج�����او� 

  .2007ألف ب/ي بحلول عام  550وصلت طاقتها التكريرية إلى 

ألف  265ت� تطوير المص���فاة ب�نش���ا� وحدة تقطير جوي طاقتها  1985في عام 

ألف ب/ي، ووحدتان  90منها  اثنتانب/ي، بدالً من أربع وحدات تقطير ص���يرة طاقة 

ألف ب/ي  40ها ـئت وحدة تقطير فراغي طاقتـألف ب/ي. كما أنش 15اقة كل منهما ـط

  ألف ب/ي. 20ا لتعمل بدالً من وحدتين قديمتين طاقة كل منهم
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س����تس����ا�� �طة إن�����ا� المص����افي الجديدة وتطوير المص����افي القائمة في تعزيز 

  النفطية إلى األسواق األوروبية.  المنتجاتالجمهورية الجزائرية من صادرات 

�ن������ا� م������رو�  اقتص�����اديةتحت�����ا� الجزائ�����ر إل�����ى إع�����داد دراس�����ة ج�����دو� 

ص���ناعة بترو�يماوي���ات يس���اعد عل���ى تص���ري� الناف����ا الفائ����ة ب���د�ً م���ن تص���دير�ا 

أو تحويله����ا إل����ى �����ازولين م����ن ������ل التوس����ع ف����ي �اق����ة عملي����ات  ،�م����ادة �����ام

  واألزمرة. بالعامل الحفاز هذيبالت

  : تطورات صناعة تكرير النفط في المملكة العربية السعودية2-5

ب����دأت ص����ناعة التكري����ر ف����ي المملك����ة العربي����ة الس����عودية م����ع ب����د� ت������يل 

أل������� ب��، تبعه������ا إن�������ا�  50بطاق�����ة  1945ع������ام ف������ي  "رأس تن������ورة"مص�����فاة 

أل����� ب��،  2907مص����اف أ�����ر� �ت����ى وص����ل إجم����الي الطاق����ة التكريري����ة إل����ى 

مص���افي المملك���ة العربي���ة ف���ي نس���ب الطاق���ة التكريري���ة ت���وز�  23-2ال����كل يب���ين 

�اق����ة عملي����ات التكري����ر ف����ي مص����افي المملك����ة  5-2الج����دول الس����عودية، �م����ا يب����ين 

  .2016عام في 

  2016مصافي المملكة العربية السعودية عام في نسب الطاقة التكريرية توزع : 23-2الشكل 

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                        
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  مصفاة ينبع (محلي)

ثم رفعت  ،ألف ب/ي 170بطاقة  1983عام محلي" -"ينبع بدأ تش���غيل مص���فاة 

تكون من وحدة تهذيب تتم تش������غيل وحدات جديدة  2006ألف ب/ي. في عام  235إلى 

ألف ب/ي،  15ألف ب/ي، ووحدة أزمرة طاقتها  40طاقتها  CCRبالتنش��يط المس��تمر 

  ألف ب/ي. 20ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل طاقتها 

لديزل 2016في عام  بة إنتاج ا فاة لرفع نس������� ع الطاقة ورف ،تم تطوير المص�������

  ألف ب/ي. 235التكريرية للمصفاة إلى 

  SAMREFمصفاة ينبع تصدير 

شركة مشتركة بين أرامكو السعودية وشركة إكسون  " هيتصدير ينبع"مصفاة 

ألف ب/ي، ثم رفعت  250بطاقة تكريرية  1984عام في موبيل األمريكية، بدأ تشغيلها 

لرفع نس��بة إنتاج الغازولين  عندما طورت المص��فاة 1992ألف ب/ي في عام  365إلى 

ميثيل ثالثي إنتاج ووحدة  ،ووحدة ألكلة ،ب�ض��افة وحدات جديدة مكونة من وحدة أزمرة

  .MTBEوتيل إيثير يب

وفق أحدث التقنيات المتطورة وذات درجة عالية  تص���دير" نبع"يتعمل مص���فاة 

من التعقيد، ويجري حالياً تنفيذ مش�رو� تطوير يهد� إلى تحس�ين مواص�فات المنتجات 

  بما يتناسب مع أحدث المعايير األوروبية.

  SASREFمصفاة الجبيل 

وهي  ،هي المص��فاة الثانية الم�ص��ص��ة للتص��دير في المملكة "الجبيل"مص��فاة 

بطاقة  1985يلها عام بدأ تشغ ،عودية وشركة شل������و الس������بين أرامك تركة������شركة مش

على وحدات  "الجبيل"ألف ب/ي. تحتوي مصفاة  310ثم رفعت إلى ، ألف ب/ي 250

ألف ب/ي،  54منها وحدة التكس�������ير الهيدروجيني بطاقة  ،تقنية متطورة تتحويلية ذا

ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل بطاقة  ،ألف ب/ي 45ووحدة كس�������ر لزوجة بطاقة 

  ألف ب/ي. 175
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ق���ررت المملك���ة  1990ع���ام ف���ي بع���د ح���ا�� الحري���� ال����ي أص���اب المص���فاة 

أل���ف  60تنفي���� مش���رو� تو����يع للمص���فاة ت����من إنش���ا� وح���دة �س���ر لزوج���ة بطاق���ة 

إض�����افة إل�����ى رف�����ع  ،أل�����ف ب/ي 100ب/ي، ووح�����دة تكس�����ير هي�����دروجيني بطاق�����ة 

ت الجدي����دة ت����� تش�����يل الوح����داوأل����ف ب/ي،  325الطاق����ة التكريري����ة للمص����فاة إل����ى 

  .2002في عام 

أل���ف ب/ي،  200ت���� إض���افة وح���دة تقطي���ر متك�ف���ات بطاق���ة  2005ف���ي ع���ام 

م����ع إع����ا�ة ت�هي����ل  ،أل����ف ب/ي 100ووح����دة معالج����ة هيدروجيني����ة لل����ديزل طاقته����ا 

  ألف ب/ي. 550الوحدات القائمة لتصل الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 

  مصفاة جدة

ي، ث����� رفع����� /ب أل����ف 12 بطاق����ة 1968ف����ي ع����ام  "ج����دة"أنش����ئ� مص����فاة 

أل����ف  105إل����ى رفع�����  1980ع����ام . وف����ي 1978أل����ف ب/ي ف����ي ع����ام  100إل����ى 

ت������  1990ف�����ي إط�����ار مش�����رو� تط�����وير ������امل، ولك�����ن ف�����ي ع�����ام  ، و�ل�����ك ب/ي

ا����تبدال وح���دتي تقطي���ر ص����يرتين ب�����ر� جدي���دة، م���ع تخف���يض الطاق���ة التكريري���ة 

  ألف ب/ي. 88إلى 

  مصفاة الرياض

ث����  ،أل���ف ب/ي 15بطاق���ة  1975ف���ي ع���ام  "الري���ا�"ب���دأ تش����يل مص���فاة 

ت������ ��ل������ رف�����ع الطاق�����ة  ،1981ف�����ي ع�����ام  �������ع� لمش�����رو� تط�����وير ������امل

أل����ف ب/ي، ث����� أض����يف� وح����دات تحويلي����ة أ�����ر� ف����ي ع����ام  124التكريري����ة إل����ى 

  ألف ب/ي. 45، مع وحدة معالجة هيدروجينية للديزل طاقتها 1991

ي������ مش�����رو� وقع������ ������ر�ة أرامك�����و الس�����عو�ية عق�����د تنف 2016ف�����ي ع�����ام 

تط���وير لتمك���ين المص���فاة م���ن إنت���ا� وق���و� نظي���ف حس���� المع���ايير الدولي���ة، إض���افة 

  نبعاثات.لتشريعات البيئية الخاصة بخفض االإلى تحسين التزامها بمتطلبات ا
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 "الس�������فانية"لتكرير النفط الخام الثقيل المنتج من حقول  "الجبيل"ص�������مم� مص�������فاة 

ألف ب/ي، وتتميز بارتفاع درجة  400الس�������عودية، بطاقة تكريرية قدرها  "منيفا"و

 الغازولين إلى نس��بة%، و55تعقيدها، حي� تص��ل نس��بة إنتاج المقطرات الوس��طى إلى 

  .عالية الجودة %، إضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من المنتجات البتروكيماوية22

فاة من وحدة معالجة هيدروجين نافثا بطاقة يتتكون المص������� ألف ب/ي،  68ة لل

ووح��دة مع��الج��ة هي��دروجيني��ة لزي��� الغ��از الفرا�ي، ووح��دات ته��ذي��ب للن��افث��ا بطريق��ة 

إلنتاج الغازولين،  FCC ير بالعامل الحفاز المائعتكس ووحدة، CCR التنشيط المستمر

قادرة على إنتاج الديزل بمواص������فات  Hydrocrackingووحدة تكس������ير هيدروجيني 

تتواف� مع متطلبات األس������وا� األوروبية، ف�������الً عن وحدة التفحيم المؤجل التي تنتج 

  يلين.االفحم البترولي، ووحدة متطورة إلنتاج البراز

  "YASREF" دةالجدي مصفاة ينبع

 بحص��ة كش��ركة مش��تركة بين أرامكو الس��عودية "ينبع"انطل� مش��روع مص��فاة 

  .2015تشغيلها في عام  أوبد ،%37.5 بحصة الصينية "سينوبيك"% وشركة 62.5

وعلى  ،ألف ب/ي 400ص�����مم� المص�����فاة لتكرير النفط الثقيل بطاقة تكريرية 

درجة تعقيد عالية تمكنها من إنتاج منتجات نفطية وبتروكيماوية عالية الجودة، وتتكون 

  من الوحدات الرئيسية التالية:

  ألف ب/ي. 400تقطير جوي بطاقة 

 ألف ب/ي. 124 تكسير هيدروجيني بطاقة 

  ألف ب/ي. 177معالجة هيدروجينية للديزل بطاقة 

  ألف ب/ي. 85معالجة هيدروجينية للنافثا بطاقة 

  ألف ب/ي. 84تهذيب بالتنشيط المستمر بطاقة 

  ألف ب/ي. 20أزمرة بطاقة 

  ألف ب/ي. 20استخالص عطريات بطاقة 
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م���اعفة طاقة و�دة التكس��ير الهيدروجيني تش��غيل مش��رو� تم  2000في عام 

  رفع نسبة إنتاج المقطرات الخفيفة كالديزل والغازولين.بهدف ألف ب/ي،  108إلى 

ألف  100تم تش�������غيل و�دة معالجة هيدروجينية جديدة بطاقة  2010في عام 

يزيد  ال ULSDلتمكين المص�������فاة من إنتاج ديزل بمحتو� كبريت منخف� جداً  ب/ي

  .ج.ف.م 10عن 

  مصفاة رابغ

ألف ب/ي، وهي ش��ركة  400بطاقة  1990في عام  "رابغ"بدأ تش��غيل مص��فاة 

% لكل منهما، 50اليابانية بحصة  "سوميتومو"مشتركة بين أرامكو السعودية وشركة 

للمش����اركة في س����و� األس����هم. تختلف  % من قيمة الش����ركة25طرح  2008وفي عام 

عن �يرها من مص�����افي المملكة من �ي� عدم ا�توائها على و�دات  "رابغ"مص�����فاة 

تحويلية مما جعلها تنتج كميات كبيرة من زيت الوقود المخص���� للتص���دير، باس���ت�نا� 

من  ممكنةكمية أعلى ، مص��ممة إلنتاج HOFCC*مل الحفاز المائع و�دة تكس��ير بالعا

  األوليفينات لتغذية مجمع البتروكيماويات الملحق بالمصفاة.

ناعة ص��لتص��ب� مجمعاً متكامالً مع  "رابغ" بدأ تش��غيل مش��رو� تطوير مص��فاة

ماوي ية عام  اتالبتروكي ها تاج 2008في ن ية  المنتجات، وذلك لتعزيز إن ية عال البترول

الجودة وإنتاج البولي بروبيلين والبولي بروبيلين وأكس�������يد البروبيلين وأ�ادي �ليكول 

  اإلثيلين. 

  مصفاة ساتورب

توت��ال أرامكو الس�������عودي��ة وش�������رك��ة تكرير وبتروكيم��اوي��ات  مص�������ف��اة وهي

شركة مشتركة بين أرامكو السعودية  يهو .2014بدأت باإلنتاج في عام  "ساتورب"

 .مليار دوالر 12بكلفة إجمالية تزيد عن  %37.5 الفرنس������ية وش������ركة توتال 62.5%

                                           
* High Olefin Fluid Catalytic Cracker 
 Saudi Aramco Total Refining & Petrochemical Company 
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ألف ب/ي  300الطاقة التكريرية لهذ� المص���فاة  %. تبلغ50الش���ركات األجنبية بمقدار 

  .1996عام في بعد مشروع التوسيع الذي خضعت له 

ش�������رك��ة فوجي��ان للتكرير والبتروكيم��اوي��ات كم��ا تمتل��ك المملك��ة حص��������ة في 

(FRPC)، إكسون "وشركة  %25 بحصة يةوهي شركة مشتركة بين أرامكو السعود

جيان وحكومة مقاطعة فو "كس�����ينوبي"، بينما تمتلك م�س�����س�����ة %25 بحص�����ة "موبيل

 240. يتكون المشروع من مصفاة نفط طاقتها التكريرية %50الصينية الحصة الباقية 

اري طاقتها اإلنتاجية ألف ب/ي، ومجمع بتروكيماويات يتكون من وحدة تكس�������ير ب�

ألف طن/الس�������نة من  800الس�������نة من اإلثيلين، ووحدات أخر� إلنتاج /ألف طن 800

ألف طن/الس�������نة من  700ألف طن/الس�������نة من البولي بروبيلين، و 400البروبيلين، و

، وبدأت باإلنتاج في الربع الرابع 2007البولي كزايلين. ت� توقيع عقد هذ� الش��ركة عام 

  . 2009من عام 

  كوريا الجنوبيةفي  العربية السعودية المشاريع الخارجية للمملكة

من  S-Oil أويل-إس ش���ركةالمملكة في كوريا الجنوبية مع  اس���ت�ماراتتتركز  

% في عام 45خالل ش��ركة أرامكو الس��عودية التي تمتلك حص��ة في هذ� الش��ركة بلغت 

 أويل-شركة إس من إجمالي قيمتها. وتعتبر 1991% في عام 37، بعد أن كانت 2007

ثالث أكبر شركات تكرير النفط في كوريا الجنوبية، حيث يبلغ إجمالي طاقتها التكريرية 

  .ألف ب/ي 525

  في اليابانالعربية السعودية المشاريع الخارجية للمملكة 

فاة ـ��مة مصـ��الي قيـ��% من إجم15ة ـ��صـ��ح العربية السعودية ةـ��لكـ��لك الممـ��متـ��ت

   ألف ب/ي. 120اليابانية البالغة طاقتها التكريرية  Showa Shell "ويا شلـش"

  المتحدة األمريكيةفي الواليات العربية السعودية المشاريع الخارجية للمملكة 

يعود تاريخ دخول اس����ت�مارات المملكة العربية الس����عودية إل� الو�يات المتحدة 

المحدودة،  "موتيفا"من خالل م�س���س���ة  1988األمريكية في ص���ناعة التكرير إل� عام 
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 ألف ب/ي. 117بطاقة  مؤجل تفحيم 

  مليون قدم مكعب/اليوم. 262إنتاج هيدروجين بطاقة 

  طن/اليوم. 3400استرجاع كبريت بطاقة  

  المصافي المغلقة

 ،ألف ب/ي 50، وتبلغ طاقتها التكريرية 1958عام في أنش����ت  :مص���فا� مينا� ����عود

تم إغالقها بسبب الدمار الذي أصابها  .المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت تقع في

  .  1991ولم تعد إلى العمل منذ عام  ،أثناء حرب الخليج

وهي مص���فاة بس���يطة تتكون من وحدة تقطير جوي فقط، أنش����ت في  :مص���فا� الخفجي

ألف ب/ي،  30 بين المملكة ودولة الكويت، بطاقةفي المنطقة المقس�������ومة  1966عام 

، ولكن ش����ركة أرامكو الس����عودية أغلقت AOCوكانت تش����غلها الش����ركة العربية للنفط 

  .2000 المصفاة عندما استحوذت على ممتلكات الشركة العربية في عام

  : المشاريع الخارجية للمملكة العربية السعودية في مجال تكرير النفط2-5-1

تس���تثمر المملكة العربية الس���عودية في ص���ناعة تكرير النفط في كل من الص���ين 

والمملكة المغربية،  ،وكوريا الجنوبية ،وأوروبا ،واليابان ،والواليات المتحدة األمريكية

  وذلك على النحو التالي: 

  في الصينالعربية السعودية المشاريع الخارجية للمملكة 

وذت شركة ���ين عندما استح���بدأت استثمارات المملكة العربية السعودية في الص

الواقعة في ش����مال  Thalin "ثالين"% من حص����ة مص����فاة 45ودية على أرامكو الس����ع

والباقي  %15بحص���ة  " S-Oilأويل-إس"ش���ر� البالد، ويش���تر� في ملكيتها ش���ركة 

 -إس"% من ش������ركة 45% للحكومة الص������ينية. وبما أن أرامكو الس������عودية تمتلك 40

الكورية الجنوبية، فقد وصلت بذلك حصة أرامكو السعودية في هذه المصفاة إلى  "أويل

تحدد الحد األقص�����ى لمش�����اركة التي %، على الرغم من أن التش�����ريعات الص�����ينية 52
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ألف ب/ي  240الذي يتكون من مص���فاة طاقتها  Fujian "فوجيان"الص���ين بعد مجمع 

، كما س�������يجعل "إكس�������ون موبيل"و "س�������ينوبك"ووحدات بتروكيماوية، بش�������راكة مع 

المش����روع من ش����ركة أرامكوا أكبر مس����ت�مر أجنبي في قطاع ص����ناعة التكرير داخل 

  الصين، فضالً عن أنها أكبر مصدر أجنبي للنفط الخام إلى الصين.  

المملوكة من قبل  "بترومينا"و الس�������عودية وش�������ركة كما أعلنت كل من أرامك

ألف  300 التكريرية إلنشاء مصفاة طاقتها إلندونيسية عن توقيع مذكرة تفاهمالحكومة ا

. س����تص����مم "جافا"ش����رق مدينة  Tuban "توبان"مع مجمع بتروكيماويات في  ،ب/ي

وحدات مص��فاة توبان بحي� يمكنها تكرير النفط الخام الس��عودي في حال الموافقة على 

  أماكن أخرى من جنوب شرق آسيا. والتنفيذ، وستباع منتجاتها في إندونيسيا 

  األداء التشغيلي لمصافي النفط العاملة في المملكة العربية السعودية: 2-5-2

ية تتميز معظم مص��������افي النفط في المملك�ة العرب كاف بدرجة تعقي�د  ية المتح�دة 

لتمكينها من إنتاج مشتقات خفيفة ذات مواصفات مقبولة. تتجلى هذه الحالة في المصافي 

، SAMREF "الجبيل"و SASREF" ينبع" فياالمخص�������ص��������ة للتص��������دير كمص��������

على إنتاج غازولين  ةالقادر YASREF، وينبع الجديدة SATORP "س�������اتورب"و

  .وديزل بمواصفات عالية الجودة توافق متطلبات األسواق المستهدفة

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

إل���ى طاق���ة تقطي���ر ال���نفط  نس���بة طاق���ة عملي���ات ته���ذي� الناف����ا واألزم���رةت بل����

ح������والي  2016لمص������افي ال������نفط ف������ي المملك������ة العربي������ة الس������عودية ع������ام  الخ������ام

م����ن متوس����ط مص����افي الع����الم، ولكنه����ا أدن����ى م����ن متوس����ط  ريب����ةقوه����ي  ،14.46%

ف���ي المرتب���ة األول���ى حي���� تص���ل النس���بة  "ج���دة"المص���افي األوروبي���ة. ت����تي مص���فاة 

نس����بة  24-3الش���كل %. يب���ين 28.76 "الري���ا�"����م مص���فاة  ،%34.09فيه���ا إل���ى 

إل����ى طاق����ة تقطي����ر ال����نفط ف����ي  تحس����ين ال����رقم األوكت����اني لل�����ازولينطاق����ة عملي����ات 

  .2016المملكة العربية السعودية عام  مصافي
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، تمتلك أربع مص���ا� في "ش���ل"وهي ش���ركة م����تركة بين أرامكو الس���عودية وش���ركة 

ع ���������ألف ب/ي. تق 885الية قدرها ���������، بطاقة تكريرية إجمالواليات المتحدة األمريكية

ألف  275، بوالية تكس����اس، بطاقة تكريرية "بورت آرثر"المص����فاة األولى على مينا� 

ألف ب/ي لتص���ب� أكبر مص���فاة في الواليات المتحدة  610ب/ي، وتم رفع طاقتها إلى 

. أما المصافي األخرى التي تمتلكها شركة 2016األمريكية، في النصف الثاني من عام 

ألف ب/ي،  225 رية����اقتها التكري����ط Convent "ينت����كونف"فاة ����فهي مص "موتيفا"

في  "ديالور"مصفاة و. ألف ب/ي 230طاقتها التكريرية  Norco "و����نورك"ومصفاة 

إلى مجموعة تكرير  األخيرة تم بيعقد  إال أنهألف ب/ي،  180بطاقة  "ديالور"مدينة 

  .2004عام في  Premcor Refining Group "بريمكور"

  المشاريع الخارجية للمملكة في أوروبا

بترول كورال "ت����تر� المملكة بملكية مص���فاتين في الس���ويد من خالل ش���ركة 

  ألف ب/ي. 265تبلغ طاقتهما اإلجمالية  Corral Petroleum Holdings "القابضة

  الدول العربيةفي العربية السعودية مملكة المشاريع الخارجية لل

تمتلك المملكة العربية الس���عودية اس���تثمارات خارجية في الدول العربية أيض���اً، 

% من حصة 67.7التي تستحوذ على  "بترول كورال القابضة"وذلك من خالل شركة 

المالكة للمص�������فاتين العاملتين في المملكة الم�ربية هما، مص�������فاة  "س�������امير"ش�������ركة 

  ألف ب/ي. 26 "سيدي قاسم"ألف ب/ي، ومصفاة  129طاقتها التكريرية  "المحمدية"

  في الخارج المشاريع المستقبلية للمملكة العربية السعودية

م�كرة تفاهم مع ش���ركة  2016مارس /آذاروقعت ش���ركة أرامكو الس���عودية في 

ان لبنا� مص�������فاة جديدة جنوب �رب مقاطعة يون CNPCالبترول الوطنية الص�������ينية 

Yunnan تتولى ش���ركة أرامكو الس���عودية ت�ويد المص���فاة بالنفط ال�ام من خالل عقد .

تو�يع منتجات المص����فاة في األس����وا�  "بتروش����اينا"طويل األجل، بينما تتولى ش����ركة 

كون ثاني م����رو� ل����ركة أرامكو في ت. في حال تم إنجا� ه�� المص���فاة س���المس���تهدفة
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  النفط تقطيرالمعالجة الهيدروجينية إلى طاقة نسبة طاقة عمليات  :25-2الشكل  
  2016 السعودية عامالمملكة العربية في مصافي 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  طاقة العمليات التحويلية

نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة �ل���� طاق���ة تكري���ر ال���نفط ف���ي مص���افي  بل�����

مص����افي  م����ن متو�����ط أعل�����و�����ي نس����بة  ،%38.20المملك����ة العربي����ة الس����عودية 

طاق�����ة الو������دات التحويلي�����ة ف�����ي  ارتف�����ا�بس�����ب�  ،األوروبي�����ة والمص�����افيالع�����ال� 

ال�دي������دة وينب�������  ،%61 "�������اتور�"مص������فاة ك ،المص������افي المص������ممة للتص������دير

�ل����� طاق����ة العملي����ات التحويلي����ة  نس����بة 26-2ال�����كل يب����ين  .%68.25 "يا�����ر�"

  .2016المملكة العربية السعودية في عام  طاقة تقطير النفط في مصافي
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  تقطير النفطإلى طاقة  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات : 24-2الشكل 
  2016السعودية عام المملكة العربية في مصافي     

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة ال�يدرو�يني���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط بل����� 

م���ن  قريب���ة% و����ي نس���بة 45.25����والي  الس���عوديةف���ي مص���افي المملك���ة العربي���ة 

و�اص���ة المص���ممة للتص���دير  ،متو����ط مص���افي الع���ال�، لكن����ا ف���ي بع���� المص���افي

�ل������ األ������وا� األوروبي�����ة، تف�����و� متو������ط الع�����ال� والمص�����افي األوروبي�����ة، م������ل 

الت���ي  "الري���ا�"، ومص���فاة %88.71ا النس���بة �ل���� مص���فاة ال�بي���ل الت���ي تص���ل في����

%، ومص�����فاة ينب������ 67.75 "������اتور�"، ومص�����فاة %68.55تص�����ل نس�����بت�ا �ل������ 

بة طاق����ة عملي����ات المعال�����ة نس���� 25-3ال�����كل . يب����ين %61.75ال�دي����دة "يا�����ر�" 

ال����نفط ف����ي المملك����ة العربي����ة �ل����� طاق����ة تقطي����ر ال����نفط ف����ي مص����افي  ال�يدرو�يني����ة

  .2016عام في السعودية 
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�ل����� طاق����ة العملي����ات التحويلي����ة  نس����بة 26-2ال�����كل يب����ين  .%68.25 "يا�����ر�"
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  تقطير النفطإلى طاقة  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات : 24-2الشكل 
  2016السعودية عام المملكة العربية في مصافي     

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة ال�يدرو�يني���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط بل����� 

م���ن  قريب���ة% و����ي نس���بة 45.25����والي  الس���عوديةف���ي مص���افي المملك���ة العربي���ة 

و�اص���ة المص���ممة للتص���دير  ،متو����ط مص���افي الع���ال�، لكن����ا ف���ي بع���� المص���افي

�ل������ األ������وا� األوروبي�����ة، تف�����و� متو������ط الع�����ال� والمص�����افي األوروبي�����ة، م������ل 

الت���ي  "الري���ا�"، ومص���فاة %88.71ا النس���بة �ل���� مص���فاة ال�بي���ل الت���ي تص���ل في����

%، ومص�����فاة ينب������ 67.75 "������اتور�"، ومص�����فاة %68.55تص�����ل نس�����بت�ا �ل������ 

بة طاق����ة عملي����ات المعال�����ة نس���� 25-3ال�����كل . يب����ين %61.75ال�دي����دة "يا�����ر�" 

ال����نفط ف����ي المملك����ة العربي����ة �ل����� طاق����ة تقطي����ر ال����نفط ف����ي مص����افي  ال�يدرو�يني����ة
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  استهالك الطاقة  حصة المنتجات النفطية من إجمالي: 27-2الشكل 
  2016عام المملكة العربية السعودية في       

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                        

  
  2016السعودية عام المملكة العربية في  واستهالك المنتجات النفطية إنتاجميزان  :28-2الشكل 

  (ألف ب/ي)

    
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك         
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  النفطتقطير  إلى طاقة اقة العمليات التحويليةسبة طن: 26-2الشكل 
  2016في مصافي السعودية عام 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في المملكة العربية السعودية2-5-3

 رئيس���يين س���عودية عل���� ال���نفط وال����ا� كمص���درينتعتم���د المملك���ة العربي���ة ال

النفطي����ة تبل����� ح����والي  المنتج����اتأ� نس����بة ا�����ت�ال�  27-2ال�����كل يب����ين  .للطاق����ة

، 2016% م����ن �جم����الي ا�����ت�ال� الطاق����ة ف����ي المملك����ة العربي����ة الس����عودية ع����ام 53

مقارن���ة  28-2ال����كل %. كم���ا يب���ين 47وأ� نس���بة ا����ت�ال� ال����ا� الطبيع���ي تس���او�

ية ف���ي ب���ين كمي���ة �نت���ا� وا����ت�ال� المنتج���ات النفطي���ة ف���ي المملك���ة العربي���ة الس���عود

  .كافة المنتجات النفطية فيفائض ، حيث يالحظ وجود 2016عام 
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، وبين بيانات التوقعات المس����تقبلية الس����تهالك 2018 عام الجديدة المتوق� ت������يلها في

المملكة من المنتجات النفطية، والتي قدرت على أساس متوسط معدل النمو السنوي في 

المنتجات  ، إلى استمرار دور المملكة في تصدير2016-2010االستهالك خالل الفترة 

تطور الط��اق��ة التكريري��ة واس�������تهالك  29-3ال��������ك��ل يبين  .2030النفطي��ة �تى ع��ام 

  . 2030-2016المنتجات النفطية في المملكة العربية السعودية خالل الفترة 

  فيية ريرية واستهالك المنتجات النفطتطور الطاقة التك: 29-3الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة السعوديةالمملكة العربية                

  )ألف ب/ي(    

  
  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط -المصدر: أوابك          

  

  االستنتاجات: 2-5-6

نوعي���اً ب���دأت  ط���وراً ت ري���ر ف���ي المملك���ة العربي���ة الس���عوديةت����هد ص���ناعة التك

 " س����اتورب"و "ياس����ر�"بع����د ت������يل مص����فاتي  2015تظه����ر نتا�ج����� ف����ي ع����ام 

الج���اري  "����ا�ا�"الجدي���دتين، ويتوق���� أ� يتع����� �����ا التط���ور بع���د ت�����يل مص���فاة 

و�ل���ك لتحقي���� األ����دا� إن����ا��ا، ع���الوة عل���ى م����اري� تط���وير المص���افي القا�م���ة، 

  التالية:
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  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في المملكة العربية السعودية2-5-4

نوعية، سواء تشهد صناعة تكرير النفط في المملكة العربية السعودية تطورات 

من حيث رفع الطاقة التكريرية، أو تطوير المص���افي العاملة لتحس���ين أدا�ها التش����يلي، 

  وذلك على النحو التالي:

  مشاريع المصافي الجديدة

 3307إلى  2907تخطط المملكة العربية الس�����عودية لرفع الطاقة التكريرية من 

  .جديدةال "جازان"مصفاة ألف ب/ي، وذلك من خالل إنشاء 

أول مص�����فاة نفط س�����تبنى في جنوب المملكة في مدينة  "زاناج"تعتبر مص�����فاة 

 زان الصناعية، وستخصص لتصدير المنتجات النفطية عبر الموانئ البحرية، بطاقةاج

  .2018ألف ب/ي، ويتوقع أن تبدأ باإلنتاج في عام  400 تكريرية قدرها

فاتي  ن بأنها غير الجديدتي "الجبيل"و "ينبع"تختلف هذ� المص�������فاة عن مص�������

معقدة، حيث س��تكون العمليات التحويلية متوس��طة الحج�، وس��تقوم بتكرير النفط العربي 

  الخفيف والمتوسط أكثر من تكرير النفوط الثقيلة الصعبة. 

  مشاريع تطوير المصافي القائمة

ً  يجري التي تبلغ  "الرياض"تنفيذ مش�������رو� الوقود النظيف في مص�������فاة  حاليا

أرامكو  �����ركة س����عي إطارالمش����رو� في  اف ب/ي. يأتي هذأل 124طاقتها التكريرية 

الس������عودية لتخفي� محتو� الكبري� في ال�ازولين والدي�ل المنت� في مص������افيها إلى 

إنش��اء وحدة أزمرة،  "الرياض". يت���من مش��رو� تطوير مص��فاة ج.ف.م 10من  أدنى

  .هيدروجينية، وإضافة معدات جديدة ووحدة فصل للنافثا، ووحدات معالجة

  2030حتى عام النفطية  المنتجاتواستهالك  الطاقة التكريريةتوقعات تطور  :2-5-5

تش�������ير المقارنة بين بيانات التوقعات المس�������تقبلية لتطور الطاقة التكريرية في 

والمص��فاة ، مت���منة إنتاج المص��افي القا�مة 2030المملكة العربية الس��عودية حتى عام 
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، وبين بيانات التوقعات المس����تقبلية الس����تهالك 2018 عام الجديدة المتوق� ت������يلها في

المملكة من المنتجات النفطية، والتي قدرت على أساس متوسط معدل النمو السنوي في 

المنتجات  ، إلى استمرار دور المملكة في تصدير2016-2010االستهالك خالل الفترة 

تطور الط��اق��ة التكريري��ة واس�������تهالك  29-3ال��������ك��ل يبين  .2030النفطي��ة �تى ع��ام 

  . 2030-2016المنتجات النفطية في المملكة العربية السعودية خالل الفترة 

  فيية ريرية واستهالك المنتجات النفطتطور الطاقة التك: 29-3الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة السعوديةالمملكة العربية                
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  مشاريع تطوير المصافي القائمة

ً  يجري التي تبلغ  "الرياض"تنفيذ مش�������رو� الوقود النظيف في مص�������فاة  حاليا

أرامكو  �����ركة س����عي إطارالمش����رو� في  اف ب/ي. يأتي هذأل 124طاقتها التكريرية 

الس������عودية لتخفي� محتو� الكبري� في ال�ازولين والدي�ل المنت� في مص������افيها إلى 

إنش��اء وحدة أزمرة،  "الرياض". يت���من مش��رو� تطوير مص��فاة ج.ف.م 10من  أدنى

  .هيدروجينية، وإضافة معدات جديدة ووحدة فصل للنافثا، ووحدات معالجة

  2030حتى عام النفطية  المنتجاتواستهالك  الطاقة التكريريةتوقعات تطور  :2-5-5

تش�������ير المقارنة بين بيانات التوقعات المس�������تقبلية لتطور الطاقة التكريرية في 

والمص��فاة ، مت���منة إنتاج المص��افي القا�مة 2030المملكة العربية الس��عودية حتى عام 
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ش��اركة ���ركات النفط العالمية في تنفي� تتبع المملكة العربية الس��عودية س��ياس��ة م

تتطلع المملكة من خالل المش��اركة في ومش��اريع ص��ناعة التكرير الداخلية والخارجية. 

  المشاريع الداخلية إلى تحقيق األهداف التالية:

 عمليات التكرير تقنيات من الخبرة العريقة للشركات العالمية في مجال  االستفادة

 مصافي النفط.وتحسين األداء التشغيلي ل

  من تجارب اآلخرين في مواجهة  واالس�������تفادة االس�������تثماريةتقاس�������� المخاطر

 األخطار المحتملة.

 .ضمان تصريف منتجات المصفاة إلى أسواق بلدان الشركاء  

من  العربية الس����عودية أما المش����اركة في المش����اريع الخارجية فتس����عى المملكة

  :األهداف التاليةخاللها إلى تحقيق 

  تصدير النفط الخام إلى المشروع في البلد المستهدف.ضمان 

 .تشغيل الفوائض المالية المتاحة للمملكة 

  االستثماريةمشاركة المخاطر.  

البتروكيماويات، وتكرير ال تيلى ترس�����ي� التكامل بين ص�����ناعإالمملكة  تس�����عى

قائمة والجار� تنفي�ها أو التخطيط  وذلك في كل من مش��������اريع تطوير المص��������افي ال

من مبدأ التكامل بين الص����ناعتين في  االس����تفادةش����ائها داخليا أو خارجياً، وذلك بغية إلن

  تحسين الربحية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في األسواق العالمية. 

  : تطورات صناعة تكرير النفط في الجمهورية العربية السورية2-6

ة الس����ورية م����ع تش����غيل ـالعربي����ورية ـر ف����ي الجمه����ـري����ـناعة التكـدأت ص����ـب����

يل ـشغ����ـت����� ت 1979ام ـ�، وف����ي ع����ـم����ـف����ي مدين����ة ح 1959ع����ام  ف����ي أول مص����فاة

يب���ين ة (مص���فاة باني���ا�) عل���ى س���احل البح���ر األب���يض المتوس���ط. ـفاة الثاني���ـص���ـالم

ت����و�ع نس����� الطاق����ة التكريري����ة ف����ي مص����افي الجمهوري����ة العربي����ة  30-2الش����كل 
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  زيادة الطاقة التكريرية التي تمكن�ا من تلبية حاجة الس�������وق المحلية وتص�������دير

 الفائض إلى األسواق العالمية. 

  معايير المع متطلبات متوافقة بمواص�����فات  نفطيةتحقيق إمكانية إنتا� م������تقات

 الدولية.

  المص���افي بالت����ريعات البيئية الخاص���ة بمنع �ر� الملو�ات إلى  التزامتحس���ين

 البيئة.

 .تحسين القيمة المضافة للنفط الخام المنتج 

 .تنويع مصادر الدخل القومي 

 .خلق فرص عمل جديدة  

المملكة  منه تعانيس�������ا�م� المص�������افي الجديدة في تغطية العجز ال�� كان� 

أما  .الغازولين وخص�����وص�����اً في منتج في بعض المنتجات النفطية، العربية الس�����عودية

عجز �از البترول المس�������ال فيت� تغطيته من إنتا� معامل معالجة الغاز الطبيعي. و��ا 

ي�كد ص�����حة توجه المملكة في توس�����يع الطاقة التكريرية لتلبية الطل� المحلي المتنامي 

  .على المنتجات النفطية

النفطي���ة،  المنتج���اتت����ير نت���ائج المقارن���ة ب���ين بيان���ات إنت���ا� المص���افي م���ن 

وبيان����ات التوقع����ات المس����تقبلية �س����ت��� المنتج����ات النفطي����ة ف����ي المملك����ة إل����ى أن����ه 

النفطي����ة ب����درجات  المنتج����اتم����ن المتوق����ع تحقي����ق ف����وائض ف����ي إنت����ا� كاف����ة أن����وا� 

، 2030دي����دة حت����ى ع����ام مختلف����ة ف����ي الس����نوات ال�حق����ة بع����د ت�����غيل الم�����اريع الج

، مم���ا يب���رر توج����ات وا�س���ت���حي���� م���ن المتوق���ع أ� يض���يق الف���رق ب���ين ا�نت���ا� 

حكوم����ة المملك����ة ف����ي التركي����ز عل����ى تر�����يد ا�س����ت��� وتوجي�����ه إل����ى مص����ادر 

  الطاقة األخرى المتاحة في المملكة كالغاز الطبيعي والطاقات المتجددة. 
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المملكة  منه تعانيس�������ا�م� المص�������افي الجديدة في تغطية العجز ال�� كان� 

أما  .الغازولين وخص�����وص�����اً في منتج في بعض المنتجات النفطية، العربية الس�����عودية

عجز �از البترول المس�������ال فيت� تغطيته من إنتا� معامل معالجة الغاز الطبيعي. و��ا 

ي�كد ص�����حة توجه المملكة في توس�����يع الطاقة التكريرية لتلبية الطل� المحلي المتنامي 

  .على المنتجات النفطية

النفطي���ة،  المنتج���اتت����ير نت���ائج المقارن���ة ب���ين بيان���ات إنت���ا� المص���افي م���ن 

وبيان����ات التوقع����ات المس����تقبلية �س����ت��� المنتج����ات النفطي����ة ف����ي المملك����ة إل����ى أن����ه 

النفطي����ة ب����درجات  المنتج����اتم����ن المتوق����ع تحقي����ق ف����وائض ف����ي إنت����ا� كاف����ة أن����وا� 

، 2030دي����دة حت����ى ع����ام مختلف����ة ف����ي الس����نوات ال�حق����ة بع����د ت�����غيل الم�����اريع الج

، مم���ا يب���رر توج����ات وا�س���ت���حي���� م���ن المتوق���ع أ� يض���يق الف���رق ب���ين ا�نت���ا� 

حكوم����ة المملك����ة ف����ي التركي����ز عل����ى تر�����يد ا�س����ت��� وتوجي�����ه إل����ى مص����ادر 

  الطاقة األخرى المتاحة في المملكة كالغاز الطبيعي والطاقات المتجددة. 
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للكيروس��ين. ص��ممت المص��فاة في البداية لتكرير مزي� من النفط الخام الس��وري الثقيل 

اس���تبدل النفط العراقي بالنفط  1988%، وفي عام 50والنفط العراقي (كركو�) بنس���بة 

  . الشرقية منطقةالالسوري الخفيف الذي اكتشف في 

مكين المص���فاة من تكرير تم تش���غيل مش���روع التوس���يع الثاني، لت 1969في عام 

  نسبة أعلى من النفط السوري الثقيل، حيث تم إضافة الوحدات التالية:

  ألف ب/ي 35وحدة تقطير جديدة طاقتها.  

  ألف ب/ي.  18.2وحدة تفحيم مؤجل بطاقة 

  ألف ب/ي. 6وحدة معالجة هيدروجينية للنافثا بطاقة 

  ي./ألف ب 5.5وحدة معالجة هيدروجينية للكيروسين بطاقة 

  ألف ب/ي. 9وحدة معالجة هيدروجينية للديزل بطاقة 

  ألف ب/ي. 6.5وحدة معالجة هيدروجينية لزيت الغاز الثقيل بطاقة 

  مليون قدم مكعب/اليوم. 70وحدة إنتاج هيدروجين بطاقة 

  طن/اليوم. 180وحدة استرجاع كبريت بطاقة  

، 1973عام في لدمار جز�ي أ�نا� حرب تش����رين  "حمص"تعرض����ت مص����فاة 

لعدة مش�����اريع  بعد ذلك �������عتوترميم األجزا� المتأ�رة بالقص�����ف. �مفأعيد تأهيلها 

  ب/ي.ألف  107إلى  1978عام في توسيع إلى أن وصلت طاقتها التكريرية 

تم تش���غيل مش���روع التوس���يع الس���ا�� الذي يهد� إلى رفع قدرة  1985في عام 

مواص��فات المنتجات، وذلك من ��ل المص��فاة على إنتاج الغازولين والديزل وتحس��ين 

  الوحدات التالية:

  ألف ب/ي. 13.2وحدة تهذيب للنافثا بطريقة التنشيط المستمر بطاقة 

  ألف ب/ي. 2.9وحدة أزمرة للنافثا الخفيفة بطاقة 

  ألف ب/ي. 16.1وحدة معالجة هيدروجينية للنافثا بطاقة 
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�اق����ة عملي����ات التكري����ر ف����ي مص����افي ال����نفط  6-2ال�����دول كم����ا يب����ين  .الس����ورية

  .2016عام في العاملة 

  2016توزع نسب الطاقة التكريرية في مصافي الجمهورية العربية السورية عام : 30-2الشكل 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                        

  

  2016عام  الجمهورية العربية السوريةالتكرير في مصافي طاقة عمليات : 6-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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 حمص 1959 107 13.2 59.6   18.2 2.9 5.29

 بانياس 1979 133 21.46 45.7 40 26  7.5 6.77

  اإلجمالي 240 34.66 105.3 40 26 18.2 10.4  6.11

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك

  

  مصفاة حمص

وكانت تتكون من وحدة تقطير  ،1959عام في  "حمص"بدأ ت���������يل مص�������فاة 

، ووحدة تحلية راغي، ووحدة تهذيب للنافثاألف ب/ي، ووحدة تقطير ف 20بطاقة جوي 

بانياسحمص
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  مليون قدم مكعب/اليوم. 70وحدة إنتاج هيدروجين بطاقة 

  طن/اليوم. 180وحدة استرجاع كبريت بطاقة  

، 1973عام في لدمار جز�ي أ�نا� حرب تش����رين  "حمص"تعرض����ت مص����فاة 

لعدة مش�����اريع  بعد ذلك �������عتوترميم األجزا� المتأ�رة بالقص�����ف. �مفأعيد تأهيلها 

  ب/ي.ألف  107إلى  1978عام في توسيع إلى أن وصلت طاقتها التكريرية 

تم تش���غيل مش���روع التوس���يع الس���ا�� الذي يهد� إلى رفع قدرة  1985في عام 

مواص��فات المنتجات، وذلك من ��ل المص��فاة على إنتاج الغازولين والديزل وتحس��ين 

  الوحدات التالية:

  ألف ب/ي. 13.2وحدة تهذيب للنافثا بطريقة التنشيط المستمر بطاقة 

  ألف ب/ي. 2.9وحدة أزمرة للنافثا الخفيفة بطاقة 

  ألف ب/ي. 16.1وحدة معالجة هيدروجينية للنافثا بطاقة 
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�اق����ة عملي����ات التكري����ر ف����ي مص����افي ال����نفط  6-2ال�����دول كم����ا يب����ين  .الس����ورية

  .2016عام في العاملة 

  2016توزع نسب الطاقة التكريرية في مصافي الجمهورية العربية السورية عام : 30-2الشكل 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                        

  

  2016عام  الجمهورية العربية السوريةالتكرير في مصافي طاقة عمليات : 6-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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 حمص 1959 107 13.2 59.6   18.2 2.9 5.29

 بانياس 1979 133 21.46 45.7 40 26  7.5 6.77

  اإلجمالي 240 34.66 105.3 40 26 18.2 10.4  6.11

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك

  

  مصفاة حمص

وكانت تتكون من وحدة تقطير  ،1959عام في  "حمص"بدأ ت���������يل مص�������فاة 

، ووحدة تحلية راغي، ووحدة تهذيب للنافثاألف ب/ي، ووحدة تقطير ف 20بطاقة جوي 

بانياسحمص
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  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

بلغت نس��بة طاقة عمليات تهذيب النافثا واألزمرة لمص��افي النفط في الجمهورية 

% و�ي أعلى من متوس��ط مص��افي العالم، 19.22حوالي  2016العربية الس��ورية عام 

ً المص��افي األوروبية، و % 22.57التي تص��ل نس��بتها إلى  "بانياس"مص��فاة  و�ص��وص��ا

 "حمص"فاة ���������في مص تصلنظراً لوجود وحدة أزمرة ذات طاقة إنتاجية عالية، بينما 

إلى طاقة  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات  31-2الشكل يبين  .%15.06 إلى

  .2016تقطير النفط في مصافي الجمهورية العربية السورية عام 

   النفط تقطيرإلى طاقة  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات : 31-2الشكل 
  2016 عام الجمهورية العربية السورية في مصافي  

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك         

  

  المعالجة الهيدروجينيةطاقة عمليات  

بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في بلغت  نس�������

% و�ي نس���بة أدنى من متوس���ط 43.95مص���افي الجمهورية العربية الس���ورية حوالي 

  مصافي العالم والمصافي األوروبية. 
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  ألف ب/ي. 16.5وحدة معالجة هيدروجينية للكيروسين/الديزل بطاقة 

  طن/اليوم.  200وحدة استرجاع الكبريت بطاقة  

  مصفاة بانياس

هي الثانية في الجمهورية العربية الس���ورية، بدأ تش���غيلها عام  "بانياس"مص���فاة 

فاة لتكرير مزي� من النفط  133بطاقة تكريرية  1979 ألف ب/ي. ص�������ممت المص�������

  من الوحدات الرئيسية التالية:%، وتتكون 20/80السوري الثقيل والنفط الخفيف بنسبة 

  ألف ب/ي. 133وحدة تقطير جوي بطاقة 

  ألف ب/ي. 54وحدة تقطير فراغي بطاقة 

  ألف ب/ي. 21.46وحدة تهذيب بطريقة التنشيط المستمر بطاقة 

  ألف ب/ي. 7.5وحدة أزمرة للنافثا الخفيفة بطاقة 

  ألف ب/ي. 21.5وحدة معالجة هيدروجينية للنافثا بطاقة 

 ألف ب/ي. 8.2عالجة هيدروجينية للكيروسين بطاقة وحدة م 

  ألف ب/ي. 16وحدة معالجة هيدروجينية لزيت الغاز بطاقة 

  ألف ب/ي. 40بطاقة  تكسير هيدروجينيوحدة 

  ألف ب/ي 26وحدة كسر لزوجة بطاقة. 

  ألف ب/ي. 3.7وحدة أسفلت بطاقة 

  طن/اليوم.  200وحدة استرجاع الكبريت بطاقة 

  التشغيلي لمصافي النفط العاملة في الجمهورية العربية السورية: األداء 2-6-1

، ربية الس�����ورية بدرجة تعقيد متوس�����طةتتميز مص�����فاتا النفط في الجمهورية الع

عل� إنتاج مش���تقات �ات مواص���فات متوافقة  تينا الحالي غير قادرما في وض���عهملكنه

بعض  ي يمكنها إنتاجالت "بانياس"ة ، باس�������تثنا� مص�������فامع متطلبات المعايير الدولية

  . المنتجات بمواصفات تلبي متطلبات أحدث المعايير الدولية
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بلغت نس��بة طاقة عمليات تهذيب النافثا واألزمرة لمص��افي النفط في الجمهورية 

% و�ي أعلى من متوس��ط مص��افي العالم، 19.22حوالي  2016العربية الس��ورية عام 

ً المص��افي األوروبية، و % 22.57التي تص��ل نس��بتها إلى  "بانياس"مص��فاة  و�ص��وص��ا

 "حمص"فاة ���������في مص تصلنظراً لوجود وحدة أزمرة ذات طاقة إنتاجية عالية، بينما 

إلى طاقة  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات  31-2الشكل يبين  .%15.06 إلى

  .2016تقطير النفط في مصافي الجمهورية العربية السورية عام 

   النفط تقطيرإلى طاقة  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات : 31-2الشكل 
  2016 عام الجمهورية العربية السورية في مصافي  

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك         

  

  المعالجة الهيدروجينيةطاقة عمليات  

بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في بلغت  نس�������

% و�ي نس���بة أدنى من متوس���ط 43.95مص���افي الجمهورية العربية الس���ورية حوالي 

  مصافي العالم والمصافي األوروبية. 
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  ألف ب/ي. 16.5وحدة معالجة هيدروجينية للكيروسين/الديزل بطاقة 

  طن/اليوم.  200وحدة استرجاع الكبريت بطاقة  

  مصفاة بانياس

هي الثانية في الجمهورية العربية الس���ورية، بدأ تش���غيلها عام  "بانياس"مص���فاة 

فاة لتكرير مزي� من النفط  133بطاقة تكريرية  1979 ألف ب/ي. ص�������ممت المص�������

  من الوحدات الرئيسية التالية:%، وتتكون 20/80السوري الثقيل والنفط الخفيف بنسبة 

  ألف ب/ي. 133وحدة تقطير جوي بطاقة 

  ألف ب/ي. 54وحدة تقطير فراغي بطاقة 

  ألف ب/ي. 21.46وحدة تهذيب بطريقة التنشيط المستمر بطاقة 

  ألف ب/ي. 7.5وحدة أزمرة للنافثا الخفيفة بطاقة 

  ألف ب/ي. 21.5وحدة معالجة هيدروجينية للنافثا بطاقة 

 ألف ب/ي. 8.2عالجة هيدروجينية للكيروسين بطاقة وحدة م 

  ألف ب/ي. 16وحدة معالجة هيدروجينية لزيت الغاز بطاقة 

  ألف ب/ي. 40بطاقة  تكسير هيدروجينيوحدة 

  ألف ب/ي 26وحدة كسر لزوجة بطاقة. 

  ألف ب/ي. 3.7وحدة أسفلت بطاقة 

  طن/اليوم.  200وحدة استرجاع الكبريت بطاقة 

  التشغيلي لمصافي النفط العاملة في الجمهورية العربية السورية: األداء 2-6-1

، ربية الس�����ورية بدرجة تعقيد متوس�����طةتتميز مص�����فاتا النفط في الجمهورية الع

عل� إنتاج مش���تقات �ات مواص���فات متوافقة  تينا الحالي غير قادرما في وض���عهملكنه

بعض  ي يمكنها إنتاجالت "بانياس"ة ، باس�������تثنا� مص�������فامع متطلبات المعايير الدولية

  . المنتجات بمواصفات تلبي متطلبات أحدث المعايير الدولية
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  طاقة العمليات التحويلية

بل���� نس�������ب��ة ط��اق��ة العملي��ات التحويلي��ة إلى ط��اق��ة تقطير النفط في مص��������افي 

%، و�ي نس��بة أعلى من متوس��ط مص��افي العالم، 35.08ال�م�ورية العربية الس��ورية 

وتقتر� من المص��افي األوروبية، والس��ب� في ارتفاع�ا يعود إلى وجود وحدة التكس��ير 

حي� تص��ل النس��بة في�ا إلى  ،"بانياس"ال�يدروجيني ووحدة �س��ر الل�وجة في مص��فاة 

% على الرغم من وجود 17.01فتعتبر من�ف���ة  "حمص"%. أما في مص��فاة 49.62

أ� المص��فاة تكرر نس��بة عالية من النفط  االعتباروحدة تفحيم، و�اص��ة إ�ا ما أ�� بعين 

نس�������بة طاقة  33-2ال��������كل ال�قيل الحاو� على نس�������بة عالية من البواقي ال�قيلة. يبين 

ال�م�ورية العربية الس��ورية عا�  ة إلى طاقة تقطير النفط في مص��افيالتحويليالعمليات 

2016.  

  في النفط تقطير طاقة إلى  التحويليةعمليات النسبة طاقة : 33-2الشكل 
  2016 عام الجمهورية العربية السورية مصافي         

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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 "مص�������فاة"على الرغم من أ� نس�������بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية في 

إال أ� هذ� النس��بة تعتبر منخفض��ة  "بانياس"أعلى من مص��فاة  %55.45 " تبلغحمص"

على  النفط الخام الس����وري ال�قيل المكرر في المص����فاة احتواء االعتبارإذا ما أخذ بعين 

نس���بة عالية من الكبريت، مما جعلها غير قادرة على إنتا� ديزل بنس���بة �بريت أخف� 

تزيد عن  أ� تنت� الديزل بنس���بة �بريت ال "بانياس" %، بينما تس���تطي� مص���فاة0.7من 

% من طاقة تقطير النفط، 34.70تزيد نسبتها عن  % بطاقة معالجة هيدروجينية ال0.1

وذلك بسبب انخفاض نسبة الكبريت في النفط الخام السوري الخفيف، فضالً عن وجود 

نس������بة طاقة عمليات  32-2ال�������كل وحدة التكس������ير الهيدروجيني في المص������فاة. يبين 

المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مص���افي الجمهورية العربية الس���ورية 

  .2016عام في 

  النفط تقطيرإلى طاقة  المعالجة الهيدروجينيةنسبة طاقة عمليات : 32-2الشكل 
  2016 عام السوريةالعربية الجمهورية  في مصافي   

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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%، و�ي نس��بة أعلى من متوس��ط مص��افي العالم، 35.08ال�م�ورية العربية الس��ورية 

وتقتر� من المص��افي األوروبية، والس��ب� في ارتفاع�ا يعود إلى وجود وحدة التكس��ير 

حي� تص��ل النس��بة في�ا إلى  ،"بانياس"ال�يدروجيني ووحدة �س��ر الل�وجة في مص��فاة 

% على الرغم من وجود 17.01فتعتبر من�ف���ة  "حمص"%. أما في مص��فاة 49.62

أ� المص��فاة تكرر نس��بة عالية من النفط  االعتباروحدة تفحيم، و�اص��ة إ�ا ما أ�� بعين 

نس�������بة طاقة  33-2ال��������كل ال�قيل الحاو� على نس�������بة عالية من البواقي ال�قيلة. يبين 

ال�م�ورية العربية الس��ورية عا�  ة إلى طاقة تقطير النفط في مص��افيالتحويليالعمليات 

2016.  

  في النفط تقطير طاقة إلى  التحويليةعمليات النسبة طاقة : 33-2الشكل 
  2016 عام الجمهورية العربية السورية مصافي         

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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 "مص�������فاة"على الرغم من أ� نس�������بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية في 

إال أ� هذ� النس��بة تعتبر منخفض��ة  "بانياس"أعلى من مص��فاة  %55.45 " تبلغحمص"

على  النفط الخام الس����وري ال�قيل المكرر في المص����فاة احتواء االعتبارإذا ما أخذ بعين 

نس���بة عالية من الكبريت، مما جعلها غير قادرة على إنتا� ديزل بنس���بة �بريت أخف� 

تزيد عن  أ� تنت� الديزل بنس���بة �بريت ال "بانياس" %، بينما تس���تطي� مص���فاة0.7من 

% من طاقة تقطير النفط، 34.70تزيد نسبتها عن  % بطاقة معالجة هيدروجينية ال0.1

وذلك بسبب انخفاض نسبة الكبريت في النفط الخام السوري الخفيف، فضالً عن وجود 

نس������بة طاقة عمليات  32-2ال�������كل وحدة التكس������ير الهيدروجيني في المص������فاة. يبين 

المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مص���افي الجمهورية العربية الس���ورية 

  .2016عام في 

  النفط تقطيرإلى طاقة  المعالجة الهيدروجينيةنسبة طاقة عمليات : 32-2الشكل 
  2016 عام السوريةالعربية الجمهورية  في مصافي   

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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   إنتاج واستهالك المنتجات النفطيةمقارنة بين : 35-2الشكل 
  2016عام  الجمهورية العربية السوريةفي                  

  (ألف ب/ي)           

   
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك             

 
   : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في الجمهورية العربية السورية2-6-3

تطوير المص���فاتين القائمتين، وض���عت الحكومة الس���ورية خطة ل 2006في عام 

ا التكنولوجي وتحس�������ين ق��درتهم��ا عل� تلبي��ة متطلب��ات م��به��د� رفع مس�������توى تعقي��ده

إض�������افة إل� اإلعالن عن خطة إلنش�������اء  ،التش�������ريعات البي�ية وإنتاج الوقود النظيف

  وهما: ،2014عام  خال حيز اإلنتاج بحلولمصفاتين جديدتين، كان من المتوقع أن تد

  ألف ب/ي. 140بطاقة  -"دير الزور"مصفاة 

  ألف ب/ي. 140شرق مدينة حمص بطاقة  "الفرقلس"مصفاة  

قررت الحكومة السورية إلغاء مشروع إنشاء المصفاة المشتركة  2011في عام 

المقرر إنش���ا�ها في منطقة أبو ال�ش����  CNPCمع ش���ركة البترول الو�نية الص���ينية 

ألف ب/ي، لكنها أكدت عل� الم��������ي في تنفي�  140بطاقة  "ر الزوردي"قرب مدينة 

المجاورة لمدينة حمص بطاقة  "الفرقلس"مشروع إنشاء المصفاة المشتركة في منطقة 
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  الجمهورية العربية السورية: ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-6-2

تعتمد الجمهورية العربية الس��ورية على المنتجات النفطية بش��كل كبير كمص��در 

% من إجمالي استهالك 81نسبتها إلى  وصلتللطاقة مقارنة بالمصادر األخرى، حيث 

% ثم 16، ي�تي في المرتبة الثانية الغاز الطبيعي بنس�������بة 2016 أنواع الطاقة في عام

سبة  المنتجات النفطية من إجمالي  حصة 34-2الشكل %. يبين 3الطاقة الكهرومائية بن

 35-2الش����كل ، كما يبين 2016س����ورية عام الجمهورية العربية الالطاقة في  اس����تهالك

عام الجمهورية العربية السورية مقارنة بين كمية إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 

 المنتجات النفطية باس�������تثنا� الكيروس�������ين معظم. حيث يالحظ وجود عجز في 2016

حيث تص����در ه��  ،والمنتجات األخرى المكونة من النافثا والفحم وغيرها وزيت الوقود

. أما فائض ا�س�����تيرادالمنتجات إلى األس�����وا� الخارجية، ويتم تغطية العجز من خالل 

وس����ين فيس����تخدم لتغطية النقص في وقود التدفئة والديزل من خالل المزج بنس����� الكير

  والباقي يصدر إلى الخارج. ،محددة

  2016عام  الجمهورية العربية السوريةنسب استهالك أنواع الطاقة في : 34-2الشكل 

  
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك                        
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  والباقي يصدر إلى الخارج. ،محددة

  2016عام  الجمهورية العربية السوريةنسب استهالك أنواع الطاقة في : 34-2الشكل 
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  االستنتاجات: 2-6-5

الس��ورية من مش��كلة انخفا� مس��توى األ�اء  الجمهورية العربية مص��افيتعاني 

. في "حمص"التش�غيلي بس�بب قدمها ونقص طاقة العمليات التحويلية، وخاص�ة مص�فاة 

  لتحقيق األهداف التالية: للمصفاتين تطوير شامل أعلن عن البدء بمشروع 2006عام 

 استبدال المعدات والوحدات القديمة العاملة بأخرى تواكب التطورات الحديثة. 

 نتجات الثقيلة إلى خفيفة متحس����ين األ�اء التش����غيلي والربحية من خالل تحويل ال

 .ات قيمة عاليةذ

  �الناتجة  االنبعاثاتتعزيز قدرة المص������فاتين على تلبية المتطلبات البي�ية وخف

 عن عمليات التكرير.

  تحسين القيمة المضافة من خالل تعزيز قدرة المصفاتين على تكرير النفط الخام

 الثقيل بدالً من تصديره إلى األسواق الخارجية.

 .تلبية الطلب المحلي على المنتجات وخاصة الغازولين والديزل  

تحتاج الجمهورية العربية الس�������ورية إلى إض�������افة طاقة تكريرية جديدة لتغطية 

  .في إنتاج معظم المنتجات النفطيةالعجز 

الثقيل يس���توجب توس���يع  إن التوجه نحو تكرير المزيد من النفط الخام الس���ور�

فاة  يات التكس�������ير الهيدروجيني، وخاص��������ة في مص������� ية كعمل يات التحويل قة العمل طا

  الغاز والغازولين.  المنتجات الخفيفة كزيتوذلك لرفع نسبة إنتاج  ،"حمص"

  في جمهورية العراق النفط : تطورات صناعة تكرير2-7

 1927يع���و� ت���اري� ب���دء ص���ناعة التكري���ر ف���ي جمهوري���ة الع���راق إل���ى ع���ام 

 أل������ ���، ث�����م تبعه�����ا إنش�����اء مص�����اف 5.6بطاق�����ة  "الون�����د"م�����ع إنش�����اء مص�����فاة 

، Skid- mountedأ�لبه����ا م����ن وح����دات متنقل����ة ص����غيرة الحج����م يتك����ون  أخ����رى،

، إال أن معظ���م ه����ه المص���افي توقف���ت أل���� ��� 10زي���د ع���ن تطاق���ة ك���ل منه���ا ال 
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مليار �والر، وهو المش�������روع الذي  5ألف ب/ي، وكلفة تقديرية حوالي  140قدرها 

 ،%25وإيران  ،%15كش���ركة مش���تركة بي� الحكومة الس���ورية  2006عام في انطلق 

إال أن� لم يحص�������ل تقدم ملحو�  ،%25%، ومجموعة البخاري الماليزية 25وفنزويال 

   .2016حتى نهاية عام  في تنفيذ المشروع

  2030حتى عام النفطية  المنتجاتواستهالك  الطاقة التكريرية: توقعات تطور 2-6-4

مقارنة بي� بيانات التوقعات المس������تقبلية لتطور الطاقة  36-2الش������كل يوض������� 

التكريرية في الجمهورية العربية الس��ورية وبي� بيانات التوقعات المس��تقبلية الس��تهالك 

النفطية والتي قدرت على أس��ا� متوس��ط معدل النمو الس��نوي في االس��تهالك  المنتجات

 معظمتوقع تنامي العجز في ، حيث تشير نتائج المقارنة إلى 2016-2010خالل الفترة 

، على الر�م م� و�و� ف���ائ� في بع� 2030النفطي���ة حتى ع���ام  المنتج���اتأنواع 

المنتجات، وهذا يؤكد على ض����رورة تطوير المص����افي القائمة لتعديل هيكل اإلنتاج بما 

  يتناسب مع هيكل االستهالك.

  في تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية : 36-2الشكل 
  2030-2016 خالل الفترةالجمهورية العربية السورية                   

  (ألف ب/ي)     

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           
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 الثقيل بدالً من تصديره إلى األسواق الخارجية.

 .تلبية الطلب المحلي على المنتجات وخاصة الغازولين والديزل  

تحتاج الجمهورية العربية الس�������ورية إلى إض�������افة طاقة تكريرية جديدة لتغطية 

  .في إنتاج معظم المنتجات النفطيةالعجز 

الثقيل يس���توجب توس���يع  إن التوجه نحو تكرير المزيد من النفط الخام الس���ور�

فاة  يات التكس�������ير الهيدروجيني، وخاص��������ة في مص������� ية كعمل يات التحويل قة العمل طا

  الغاز والغازولين.  المنتجات الخفيفة كزيتوذلك لرفع نسبة إنتاج  ،"حمص"

  في جمهورية العراق النفط : تطورات صناعة تكرير2-7

 1927يع���و� ت���اري� ب���دء ص���ناعة التكري���ر ف���ي جمهوري���ة الع���راق إل���ى ع���ام 

 أل������ ���، ث�����م تبعه�����ا إنش�����اء مص�����اف 5.6بطاق�����ة  "الون�����د"م�����ع إنش�����اء مص�����فاة 

، Skid- mountedأ�لبه����ا م����ن وح����دات متنقل����ة ص����غيرة الحج����م يتك����ون  أخ����رى،

، إال أن معظ���م ه����ه المص���افي توقف���ت أل���� ��� 10زي���د ع���ن تطاق���ة ك���ل منه���ا ال 
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مليار �والر، وهو المش�������روع الذي  5ألف ب/ي، وكلفة تقديرية حوالي  140قدرها 

 ،%25وإيران  ،%15كش���ركة مش���تركة بي� الحكومة الس���ورية  2006عام في انطلق 

إال أن� لم يحص�������ل تقدم ملحو�  ،%25%، ومجموعة البخاري الماليزية 25وفنزويال 

   .2016حتى نهاية عام  في تنفيذ المشروع

  2030حتى عام النفطية  المنتجاتواستهالك  الطاقة التكريرية: توقعات تطور 2-6-4

مقارنة بي� بيانات التوقعات المس������تقبلية لتطور الطاقة  36-2الش������كل يوض������� 

التكريرية في الجمهورية العربية الس��ورية وبي� بيانات التوقعات المس��تقبلية الس��تهالك 

النفطية والتي قدرت على أس��ا� متوس��ط معدل النمو الس��نوي في االس��تهالك  المنتجات

 معظمتوقع تنامي العجز في ، حيث تشير نتائج المقارنة إلى 2016-2010خالل الفترة 

، على الر�م م� و�و� ف���ائ� في بع� 2030النفطي���ة حتى ع���ام  المنتج���اتأنواع 

المنتجات، وهذا يؤكد على ض����رورة تطوير المص����افي القائمة لتعديل هيكل اإلنتاج بما 

  يتناسب مع هيكل االستهالك.

  في تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية : 36-2الشكل 
  2030-2016 خالل الفترةالجمهورية العربية السورية                   

  (ألف ب/ي)     

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0

164.6 169.3 174.2 179.2
184.3

212.3

244.6

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

الطاقة التكريرية استهالك المنتجات



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

134

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
135 

   2016عام  جمهورية العراقطاقة عمليات التكرير في مصافي : 7-2لجدول ا
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 الدورة 1955 135 20 31 18.24  3.86

 كركوك 1973 30     1

 البصرة 1975 140 17 66   2.95

 السماوة 1978 30     1

 الناصرية 1981 30     1

 بازيان 2014 34     1

  الصينية 1992  27     1

  النجف 2005  30 2.5    1.75

 أربيل 2009 80 6 9  2.5 1.75

 مصافي متنقلة  30     1

  اإلجمالي  622 46.5 106 18.24 2.5 2.28

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك

  

  مصفاة البصرة

ألف ب/ي،  140بطاقة تكريرية  1975في عام  "البص���رة"بدأ ت�����يل مص���فاة 

������ر� على ت�������يل المص�����فاة ������ركة مص�����افي توتتكون من خمس وحدات تقطير، و

  الجنوب. 

  السماوةمصفاة 

، و�ي مص��فاة بس��يطة تبل� طاقتها 1978عام في  "الس��ماوة"بدأ ت����يل مص��فاة 

  ألف ب/ي. 7تحتوي على وحدة تحلية للكيروسين طاقتها و ،ألف ب/ي 30التكريرية 
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أو بس�����ب� ض�����عف  ،األح�����دا� الت�����ي ������هدها الع�����راق ف�����ي العق�����و� األ�ي�����رةنتيج�����ة 

ت���وز� نس���� الطاق���ة التكريري���ة ف���ي مص���افي جمهوري���ة  37-2الش���كل الكف���ا�ة. يب���ين 

طاق���ة عملي���ات التكري���ر ف���ي مص���افي ال���نفط العامل���ة  7-2الج���دول الع���راق، كم���ا يب���ين 

  .2016عام في جمهورية العراق في 

  2016عام  جمهورية العراقتوزع نسب الطاقة التكريرية في مصافي : 37-2الشكل 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                        

  
  مصفاة الدورة 

، و������عت لع����دة مش����اري� 1955ف����ي ع����ام  "ال����دورة"مص����فاة ب����دأ تش�����يل 

عل����ى ش����ر� أل����ف ب/ي. ت 135تط����وير �ل����ى أن وص����لت طاقته����ا التكريري����ة �ل����ى 

وتحت������وي عل������ى وح������دة تكس������ير �������ركة مص������افي المنطق������ة الوس������طى،  هاتش�������يل

  ألف ب/ي. 18.24بطاقة  هيدروجيني

  كركوكمصفاة 

تحتوي سوى  وهي مصفاة بسيطة ال، 1973في عام  "كركوك"أنشئت مصفاة 

  ووحدة تحلية للكيروسين. ،ألف ب/ي 30على وحدة تقطير للنفط الخام بطاقة 
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  متنقلةمصافي 

ألف  10وهي مص�����افي ص�����غيرة تتكو� من وحدة تقطير تبل� طاقتها التكريرية 

، وقد تم إ��ق العديد من هذ� المص�������افي ب/ي، موزعة في أنحاء مختلفة من العراق

  بسبب ضعف كفاءتها أو تعرضها للدمار.

  المصافي المغلقة في جمهورية العراق

 "بيجي"إ��ق عدد من المص��افي بس��بب الدمار الذي أص��ابها وهي، مص��فاة تم 

بعض إلى  إض����افة، ألف ب/ي 14طاقتها  "القيارة"ومص����فاة  ،ألف ب/ي 310طاقتها 

مص����فاة مثل  المص����افي المتنقلة الص����غيرة الحجم التي أ�لقت بس����بب ض����عف كفاءتها

 غلقة في جمهورية العراق.المصافي الم 8-2الجدول يبين  ."الحبانية"مصفاة و "ندالو"

  : المصافي المغلقة في جمهورية العراق8-2الجدول 

 المصفاة الطاقة التكريرية تاريخ اإلغالق

  الوند 10 1993

  الحبانية 10 1994

  بيجي  310  2016

  القيارة  14  2016

  

  : األداء التشغيلي لمصافي النفط العاملة في جمهورية العراق2-7-1

تتمي� مص�����افي النفط في جمهورية العراق بدرجة تعقيد منخف������ة تجعلها �ير 

ذات مواصفات متوافقة مع متطلبات التشريعات البيئية  نفطيةقادرة على إنتاج مشتقات 

  .الحديثة

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

 نس����بة طاقة عمليات تهذيب النافثا واألزمرة لمص����افي النفط في جمهورية تبلغ

أدنى من متو��������ط مص���������افي الع��الم  يوه، %7.72حوالي  2016ع��ا� في العراق 
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  مصفاة الناصرية

، تتكون من ثالث وحدات تقطير 1981عام في  "الناص�����رية"أن�������ت مص�����فاة 

ألف ب/ي، ووح��دة  10 بط��اق��ة ألف ب/ي، ووح��دة تقطير فرا�ي 10ط��اق��ة ك��ل منه��ا 

  ألف ب/ي.  2.7ألف ب/ي، ووحدة أسفلت طاقتها  10لية للكيروسين طاقتها تح

  مصفاة بازيان

التابع�����ة �قل�����ي�  "ربي�����ل"أف�����ي  2014ف�����ي ع�����ام  "با�ي�����ان"أن�������ت مص�����فاة 

أل���ف ب/ي. ويج���ري حالي���اً  34كر�س���تان الع���را� وتبل���� طاقته���ا التكريري���ة الحالي���ة 

أل����ف ب/ي، و�ض����افة  84تنفي���ذ م�����رو� توس����يع له���ذه المص����فاة لرف����ع طاقته���ا �ل����� 

عملي���ات ته����ذيب بالعام���ل الحف����ا� وأ�م���رة لتعزي����ز �نت���ا� ال�����ا�ولين، ع���الوة عل����� 

ووح����دات خدمي����ة، كوح����دة معالج����ة  ،وح����دات أخ����ر� كوح����دة اس����ترجا� الكبري����ت

  المياه الملوثة وخزانات.

  مصفاة الصينية  

تتكون من وحدة تقطير جوي ، و1992"الص���ينية" في عام بدأ ت�����يل مص���فاة 

  ألف ب/ي. 27بطاقة 

  مصفاة النجف 

، ألف ب/ي 30بطاقة تكريرية قدرها  2005عام في  "النجف"أن�����ت مص���فاة 

 . فثاام مع وحدة تهذيب للنتتكون من وحدة تقطير للنفط الخا

  ربيلأمصفاة 

ف����ي �قل����ي�  2009وه����ي المص����فاة األح����دث ف����ي الع����را� ب����دأ ت������يلها ع����ام 

، تحت����وي عل����� وح����دة ته����ذيب أل����ف ب/ي 40ق����درها ريري����ة كتكر�س����تان بطاق����ة 

 80فث����ا ووح����دة معالج����ة هيدروجيني����ة ووح����دة أ�م����رة، ث����� رفع����ت طاقته����ا �ل����� اللن

  .2013ألف ب/ي في عام 
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 غلقة في جمهورية العراق.المصافي الم 8-2الجدول يبين  ."الحبانية"مصفاة و "ندالو"

  : المصافي المغلقة في جمهورية العراق8-2الجدول 

 المصفاة الطاقة التكريرية تاريخ اإلغالق

  الوند 10 1993

  الحبانية 10 1994

  بيجي  310  2016

  القيارة  14  2016

  

  : األداء التشغيلي لمصافي النفط العاملة في جمهورية العراق2-7-1

تتمي� مص�����افي النفط في جمهورية العراق بدرجة تعقيد منخف������ة تجعلها �ير 

ذات مواصفات متوافقة مع متطلبات التشريعات البيئية  نفطيةقادرة على إنتاج مشتقات 

  .الحديثة

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

 نس����بة طاقة عمليات تهذيب النافثا واألزمرة لمص����افي النفط في جمهورية تبلغ

أدنى من متو��������ط مص���������افي الع��الم  يوه، %7.72حوالي  2016ع��ا� في العراق 
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  مصفاة الناصرية

، تتكون من ثالث وحدات تقطير 1981عام في  "الناص�����رية"أن�������ت مص�����فاة 

ألف ب/ي، ووح��دة  10 بط��اق��ة ألف ب/ي، ووح��دة تقطير فرا�ي 10ط��اق��ة ك��ل منه��ا 

  ألف ب/ي.  2.7ألف ب/ي، ووحدة أسفلت طاقتها  10لية للكيروسين طاقتها تح

  مصفاة بازيان

التابع�����ة �قل�����ي�  "ربي�����ل"أف�����ي  2014ف�����ي ع�����ام  "با�ي�����ان"أن�������ت مص�����فاة 

أل���ف ب/ي. ويج���ري حالي���اً  34كر�س���تان الع���را� وتبل���� طاقته���ا التكريري���ة الحالي���ة 

أل����ف ب/ي، و�ض����افة  84تنفي���ذ م�����رو� توس����يع له���ذه المص����فاة لرف����ع طاقته���ا �ل����� 

عملي���ات ته����ذيب بالعام���ل الحف����ا� وأ�م���رة لتعزي����ز �نت���ا� ال�����ا�ولين، ع���الوة عل����� 

ووح����دات خدمي����ة، كوح����دة معالج����ة  ،وح����دات أخ����ر� كوح����دة اس����ترجا� الكبري����ت

  المياه الملوثة وخزانات.

  مصفاة الصينية  

تتكون من وحدة تقطير جوي ، و1992"الص���ينية" في عام بدأ ت�����يل مص���فاة 

  ألف ب/ي. 27بطاقة 

  مصفاة النجف 

، ألف ب/ي 30بطاقة تكريرية قدرها  2005عام في  "النجف"أن�����ت مص���فاة 

 . فثاام مع وحدة تهذيب للنتتكون من وحدة تقطير للنفط الخا

  ربيلأمصفاة 

ف����ي �قل����ي�  2009وه����ي المص����فاة األح����دث ف����ي الع����را� ب����دأ ت������يلها ع����ام 

، تحت����وي عل����� وح����دة ته����ذيب أل����ف ب/ي 40ق����درها ريري����ة كتكر�س����تان بطاق����ة 

 80فث����ا ووح����دة معالج����ة هيدروجيني����ة ووح����دة أ�م����رة، ث����� رفع����ت طاقته����ا �ل����� اللن

  .2013ألف ب/ي في عام 
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نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة الهيدروجيني���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط  39-2ال����كل 

 .2016في مصافي جمهورية العراق عام 

  النفطتقطير لمعالجة الهيدروجينية إلى طاقة نسبة طاقة عمليات ا :39-2الشكل 
  2016العراق عام جمهورية في مصافي 

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  طاقة العمليات التحويلية

نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي ت بل����

%� و����ي نس���بة من�ف����ة ج���داً مقارن���ة بمتو����ط مص���افي 3.74جمهوري���ة الع���راق 

وج���و� المص���افي  ي���ة� والس���ب� ف���ي ان�فاض���ها يع���و� �ل����المص���افي األوروبالع���ال� أو 

وج�����و� الص������يرة الح������� المو�ع�����ة ف�����ي أنح�����ا� متفرق�����ة م�����ن الع�����راق. ينحص�����ر 

 40-2ال�����كل يب����ين  %.13.51 بنس����بة "ال����دورة" ةالعملي����ات التحويلي����ة ف����ي مص����فا

نس����بة طاق����ة العملي����ات التحويلي����ة �ل����� طاق����ة تقطي����ر ال����نفط ف����ي مص����افي جمهوري����ة 

  .2016عراق عام ال
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ألولى حيث تصل نسبتها إلى في المرتبة ا "الدورة"والمصافي األوروبية. تأتي مصفاة 

 " بنس���بةالبص���رة� �� مص���فاة "10.63بنس���بة  "أربيل"� تأتي بعد�ا مص���فاة 14.81%

 التهذيب واألزمرة إلى طاقة تقطيرنس������بة طاقة عمليات  38-2ال�������كل يبين  .8.31%

  .2016النفط في مصافي جمهورية العراق عام 

  النفط إلى طاقة تقطير تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات : 38-2الشكل 
  2016العراق عام جمهورية في مصافي 

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك         

  
  الهيدروجينيةطاقة عمليات المعالجة 

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة الهيدروجيني���ة إل���ى طاق���ة تقطي���ر ال���نفط بل����� 

ف�����ة مقارن����ة % و�����ي نس����بة من�17.04ف����ي مص����افي جمهوري����ة الع����راق ح����والي 

ت�ف����ي� نس����بة ق���ا�رة عل����ى �ي����ر � مم���ا ي�ع����ل المص����افي بمتو����ط مص����افي الع����ال�

دي�����د م�����ن الكبري������ ف�����ي إجم�����الي ال�����دي�ل المن�����ت� ف�����ي الع�����راق بس�����بب وج�����و� الع

تحت�����و� عل�����ى وح�����دات معال������ة �يدروجيني�����ة. يب�����ين  المص�����افي البس�����يطة الت�����ي �
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نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة الهيدروجيني���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط  39-2ال����كل 

 .2016في مصافي جمهورية العراق عام 

  النفطتقطير لمعالجة الهيدروجينية إلى طاقة نسبة طاقة عمليات ا :39-2الشكل 
  2016العراق عام جمهورية في مصافي 

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  طاقة العمليات التحويلية

نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي ت بل����

%� و����ي نس���بة من�ف����ة ج���داً مقارن���ة بمتو����ط مص���افي 3.74جمهوري���ة الع���راق 

وج���و� المص���افي  ي���ة� والس���ب� ف���ي ان�فاض���ها يع���و� �ل����المص���افي األوروبالع���ال� أو 

وج�����و� الص������يرة الح������� المو�ع�����ة ف�����ي أنح�����ا� متفرق�����ة م�����ن الع�����راق. ينحص�����ر 

 40-2ال�����كل يب����ين  %.13.51 بنس����بة "ال����دورة" ةالعملي����ات التحويلي����ة ف����ي مص����فا

نس����بة طاق����ة العملي����ات التحويلي����ة �ل����� طاق����ة تقطي����ر ال����نفط ف����ي مص����افي جمهوري����ة 
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ألولى حيث تصل نسبتها إلى في المرتبة ا "الدورة"والمصافي األوروبية. تأتي مصفاة 

 " بنس���بةالبص���رة� �� مص���فاة "10.63بنس���بة  "أربيل"� تأتي بعد�ا مص���فاة 14.81%

 التهذيب واألزمرة إلى طاقة تقطيرنس������بة طاقة عمليات  38-2ال�������كل يبين  .8.31%

  .2016النفط في مصافي جمهورية العراق عام 

  النفط إلى طاقة تقطير تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات : 38-2الشكل 
  2016العراق عام جمهورية في مصافي 

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك         

  
  الهيدروجينيةطاقة عمليات المعالجة 

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة الهيدروجيني���ة إل���ى طاق���ة تقطي���ر ال���نفط بل����� 

ف�����ة مقارن����ة % و�����ي نس����بة من�17.04ف����ي مص����افي جمهوري����ة الع����راق ح����والي 

ت�ف����ي� نس����بة ق���ا�رة عل����ى �ي����ر � مم���ا ي�ع����ل المص����افي بمتو����ط مص����افي الع����ال�

دي�����د م�����ن الكبري������ ف�����ي إجم�����الي ال�����دي�ل المن�����ت� ف�����ي الع�����راق بس�����بب وج�����و� الع

تحت�����و� عل�����ى وح�����دات معال������ة �يدروجيني�����ة. يب�����ين  المص�����افي البس�����يطة الت�����ي �
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  استهالك الطاقة  حصة المنتجات النفطية من إجمالي :41-2الشكل 
  2016العراق عام جمهورية في                                       

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                       

  
   2016عام العراق جمهورية في ة مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطي: 42-2الشكل 

  (ألف ب/ي)

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك          
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  النفطتقطير طاقة إلى  التحويليةعمليات النسبة طاقة  :40-2الشكل 
  2016العراق عام جمهورية في مصافي           

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  
  جمهورية العراق : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-7-2

تعتم����د جم�وري����ة الع����راق عل����ى المنت�����ات النفطي����ة ب�����كل �بي����ر �مص����در 

% م���ن إجم���الي 76للطاق���ة مقارن���ة بالمص���ا�ر األ����ر�، حي���ث تص���ل نس���بت�ا إل���ى 

از ـة الثاني�����ة ال������ـي ف�����ي المرتب�����ـي�ت����� .2016ام ـاقة ف�����ي ع�����ـس�����ت��� أن�����وا� الط�����ا

حص�����ة المنت������ات النفطي�����ة م�����ن  41-2ال������كل ن ـ%. يبي�����24بة ـعي بنس�����ـبي�����ـالط

مقارن���ة  42-2ال����كل ، �م���ا يب���ين 2016اس���ت��� الطاق���ة ف���ي الع���راق ع���ام  م���اليإج

 ،2016ع���ام جم�وري���ة الع���راق ب���ين �مي���ة إنت���ا� واس���ت��� المنت����ات النفطي���ة ف���ي 

وي���تم ت�طي���ة ه����ا الع�����  ،حي���ث ي�ح���� وج���و� ع����� ف���ي �اف���ة المنت����ات النفطي���ة

والمنت����ات األ����ر� ، بينم���ا يوج���د ف���ا�� ف���ي زي���� الوق���و� ا�س���تيرا�م���ن �����ل 

  حيث تصدر إلى األسواق الخارجية. ،المكونة من النافثا والفحم وغيرها
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  استهالك الطاقة  حصة المنتجات النفطية من إجمالي :41-2الشكل 
  2016العراق عام جمهورية في                                       

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                       

  
   2016عام العراق جمهورية في ة مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطي: 42-2الشكل 

  (ألف ب/ي)

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك          
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  2016العراق عام جمهورية في مصافي           

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  
  جمهورية العراق : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-7-2

تعتم����د جم�وري����ة الع����راق عل����ى المنت�����ات النفطي����ة ب�����كل �بي����ر �مص����در 

% م���ن إجم���الي 76للطاق���ة مقارن���ة بالمص���ا�ر األ����ر�، حي���ث تص���ل نس���بت�ا إل���ى 

از ـة الثاني�����ة ال������ـي ف�����ي المرتب�����ـي�ت����� .2016ام ـاقة ف�����ي ع�����ـس�����ت��� أن�����وا� الط�����ا

حص�����ة المنت������ات النفطي�����ة م�����ن  41-2ال������كل ن ـ%. يبي�����24بة ـعي بنس�����ـبي�����ـالط

مقارن���ة  42-2ال����كل ، �م���ا يب���ين 2016اس���ت��� الطاق���ة ف���ي الع���راق ع���ام  م���اليإج

 ،2016ع���ام جم�وري���ة الع���راق ب���ين �مي���ة إنت���ا� واس���ت��� المنت����ات النفطي���ة ف���ي 

وي���تم ت�طي���ة ه����ا الع�����  ،حي���ث ي�ح���� وج���و� ع����� ف���ي �اف���ة المنت����ات النفطي���ة

والمنت����ات األ����ر� ، بينم���ا يوج���د ف���ا�� ف���ي زي���� الوق���و� ا�س���تيرا�م���ن �����ل 

  حيث تصدر إلى األسواق الخارجية. ،المكونة من النافثا والفحم وغيرها
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  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية  :43-2الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة العراقجمهورية في                

  (ألف ب/ي) 

  
  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط -المصدر: أوابك          

  
  

  االستنتاجات: 2-7-5

تعاني مص���افي النفط في جمهورية العراق من ص���عوبات عديدة نتيجة األ�داث 

التي ���هدتها البالد، ف���الً عن أ� معظمها من النو� البس��يط ص��غير الحجم، مما يجعل 

  تكاليف تشغيلها مرتفعة. 

تقوم جمهورية العراق بتنفيذ مش����رو� تطوير للمص����افي العاملة و�اص����ة �ات 

و�لك بهد� تحس����ين أدا�ها التش����غيلي من �الل توس����يع �اقة  الطاقة التكريرية العالية،

عمليات تهذيب الناف�ا وإض��افة و�دات أزمرة لتمكين المص��افي من التوقف عن إض��افة 

  الرصاص لرفع الرقم األوكتاني للغازولين. 

تحتاج المص�������افي الكبيرة إل� عمليات ص�������يانة وتطوير با�ظة التكاليف �ت� 

مواص�����فات التي تلبي متطلبات التش�����ريعات البيئية ال�اص�����ة تتمكن من إنتاج الوقود بال

  بحماية البيئة من التلوث.  
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  : المشاريع المستقبلية لصناعة التكرير في جمهورية العراق2-7-3

و�ي�����ا�ة  القائم�����ة لتنفي������ برن�����ام� لتح�����دي� مص�����افي ال�����نفطي�ط�����ط الع�����را� 

النفطي����ة بالمواص����فات الم�ئم����ة  المنتج����اتإنت����اج  ت����تمك� م������ر�����ة تعقي����د�ا حت����ى 

  للمتطلبات البيئية. 

 ،يج�����ري تنفي������ ال�ط�����ة الطموح�����ة الت�����ي أعلن������ عن������ا الحكوم�����ة العراقي�����ة

ل����ف أ 740والت����ي تت�����م� إن�����ا� أرب����ع مص����ا� �دي����دة، بطاق����ة إ�مالي����ة ق����در�ا 

ع���ام ف���ي ملي���ار �و�ر أمريك���ي وأ� تب���دأ با�نت���اج  30ب/ي يتوق���ع أ� تبل���� تكلفت����ا 

2020 .  

الناص���رية بطاق���ة  ك���ل م���� يالج���اري إن����ا��ا، ف���تت���و�� المص���افي الجدي���دة 

أل�����ف  140أل�����ف ب/ي، وك�����رب�� بطاق�����ة  150أل�����ف ب/ي، وميس�����ا� بطاق�����ة  300

  ألف ب/ي.  150ب/ي، وكركوك بطاقة 

  2030إنتاج واستهالك المنتجات النفطية حتى عام  : توقعات تطور2-7-4

مقارن�����ة ب�����ي� بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية لتط�����ور  43-2ال������كل يوض������ 

الطاق�����ة التكريري�����ة ف�����ي �م�وري�����ة الع�����را� مت������منة إنت�����اج المص�����افي األربع�����ة 

، وب�����ي� بيان����ات التوقع����ات المس�����تقبلية 2020الجدي����دة المتوق����ع ب�����د� ت������يل�ا ع����ام 

النفطي����ة والت����ي ق����درت عل����ى أ�����ا� متو�����ط مع����دل النم����و  المنتج����ات������ت��ك 

، حي���� ت����ير نت���ائ� المقارن���ة 2016-2000الس���نوي ف���ي ا�����ت��ك �����ل الفت���رة 

  . 2030إلى توقع حدوث فائض في إنتاج بعض المنتجات النفطية حتى عام 
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  2016عام  قطردولة النفط العاملة في طاقة عمليات التكرير في مصافي : 9-2لجدول ا
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4.19 9.7 28 
 

 مسيعيد  1952 137 16 60

 راس لفان 2009 292 40 170 40 64 50 6.07

  اإلجمالي 429 56 230 40 92 59.7 5.16

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك

  

  مصفاة مسيعيد

 ،عدة مشاريع تطويرثم خضعت ل ،1952عام في  "مسيعيد"بدأ تشغيل مصفاة 

، 1984عام في ألف ب/ي  50إض������افة وحدة تقطير جديدة بطاقة  من أ�مها مش������روع

  ألف ب/ي.  62حيث ارتفعت الطاقة اإلجمالية للمصفاة إلى 

ت���م تش���غيل مش���روع رف���ع الطاق���ة التكريري���ة للمص���فاة إل���ى  2002ف���ي ع���ام 

  نشاء الوحدات التالية:ألف ب/ي. تضمن المشروع إ 137

  قة فات بطا فة وحدتي تقطير متك� ألف ب/ي على  30ألف ب/ي، و 27إض��������ا

 .التوالي

 إجمالي طاقات عمليات المعال�ة الهيدروجينية لكل من الكيرو������ين ووقود  رفع

 ألف ب/ي. 60ألف ب/ي إلى  32النفاثات، وزيت الغاز من 

  رفع طاقة وحدة التهذي� بالعامل الحفاز الذي يعمل بنظام التنش�������يط المس�������تمر

CCR  ألف ب/ي. 16ألف ب/ي إلى  9من 

 ألف ب/ى. 9.7 ألف ب/ى إلى 5.5ملية األزمرة من زيادة طاقة ع 
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س��تس��اهم المص��افي الجديدة المزمع إنش��اؤها في ت�مين إمكانية إغ�� المص��افي 

وتسبب تلوثاً للبيئة الفتقارها إلى اإلجراءات  اقتصاديةالصغيرة المتنقلة التي تعتبر غير 

  الوقائية المناسبة.

الرغم من وجود ف��ائض في الط��اق��ة التكريري��ة إال أن العرا� يع��اني من على 

وجود عجز في بعض المنتجات ال�امة بس���بب عدم تواف� هيكل إنتا� المص���افي العاملة 

مع هيك�ل الطل�ب على المنتج�ات النفطي�ة، ويتوقع أن يتم تع�دي�ل ه��� الح�ال�ة بع�د تنفي�� 

ي بإضافة وحدات جتعقيدها التكنولووتحسين مستوى  ،مشاريع تطوير المصافي العاملة

  تحويلية، إضافة إلى بدء تشغيل المصافي الجديدة المخطط إنشاؤها.

  في دولة قطر النفط : تطورات صناعة تكرير2-8

 في دولة قطر بإنشاء وحدة تقطير صغيرة بطاقة النفط ناعة تكرير������دأت ص������ب

 2009، وفي عام 1952عام في  "مس�����يعيد"ب/ي في منطقة  680تتجاوز  ال تكريرية

توز� نس�����ب الطاقة  44-2الش�����كل يبين . "س لفانار"تم تش�����غيل المص�����فاة ال�انية في 

طاقة عمليات التكرير في  9-2الجدول التكريرية في مص��������افي دولة قطر، �ما يبين 

  .2016عام في مصافي النفط العاملة 

  2016 عامقطر دولة  مصافيفي توزع نسب الطاقة التكريرية : 44-2الشكل 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                         

مسيعيد 
32%

راس لفان
68%
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س��تس��اهم المص��افي الجديدة المزمع إنش��اؤها في ت�مين إمكانية إغ�� المص��افي 
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  Oryx GTLمشروع أوريكس 

 ،%51بحص����ة  "قط����ر للبت����رول"ب�����راكة ب����ين  "أوريك����س"أن������ م�����رو� 

، و�����ي ش����ركة %49بحص����ة  Sasol Chevron "ش����يفرون -ساس����ول"وش����ركة 

. تبل���� الطاق���ة ا�نتا�ي���ة %50:50 "ش���يفرون"و "ساس���ول"م����تركة ب���ين ك���ل م���ن 

. يحص�����ل الم������رو� عل�����ى "راس لف�����ان"أل�����ف ب/ي، ف�����ي منطق�����ة  34للم������رو� 

ملي����ون ق����د� مكع�����/اليو�،  330اللق����ي� ال�����از م����ن �ق����ل ال�����از ال�����مالي، بمع����دل 

ف�����ا، وأل����ف ب/ي م����ن األ����ف ب/ي ن 9و ،أل����ف ب/ي م����ن زي����� ال�����از 24�نت����ا� 

 "في��������ر ت�������روب�". يس�������ت�د� الم��������رو� تقني�������ة LPGل االمس������� از البت�������رول��������

Fischer-Tropsch  تكني�������"لتحوي������ل ال�������از �ل������ى س������وائل، وتقني������ة ش������ركتي" 

Technip ك����ى ت����ي اي"  وش����ركة"KTI  نت����ا� ال�ي����درو�ين، أم����ا و�����دتا فص����ل�

  . Air Products "اير برودكتس" السوائل فتعتمدان على تقنية شركة

  Pearl GTLمشروع اللؤلؤة 

والب����اقي ، %51 "للبت����رولقط����ر "ة الم�����رو� ك����ل م����ن ي�����تر� ف����ي ملكي����

، Qatar Shell GTLلتحوي���ل ال����از �ل���ى س���وائل  "قط���ر ش���ل"����ركة % ل49

. Royal Dutch Shell "روي���ال دوت���� ش���ل"و����ي ش���ركة متفرع���ة م���ن ش���ركة 

أل����ف ب/ي  140يتك����ون الم�����رو� م����ن م����ر�لتين بطاق����ة �نتا�ي����ة ��مالي����ة ق����در�ا 

ب�م����س ملي����ارات . ق����درت تكلف����ة الم�����رو� ف����ي البداي����ة "راس لف����ان"ف����ي منطق����ة 

ملي���ار دوالر. ك���ان م���ن  19لكن����ا وص���ل� بع���د تنفي���� الم����رو� �ل���ى ����والي  ،دوالر

األول���ى  �ال أن ت�����يل المر�ل���ة 2010الم�ط���ط أن يب���دأ ت�����يل الم����رو� ف���ي ع���ا� 

أل����ف ب/ي  50. تتك����ون منتج����ات الم�����رو� م����ن 2011ص����ف ع����ا� تمنت������ر �ل����ى 

������ا، تحت�����وي عل�����ى أل�����ف ب/ي ناف 35أل�����ف ب/ي كيروس�����ين، و 25زي������ ������از، و

  ألف ب/ي زيوت أساس عالية الجودة. 30نسبة عالية من البارافينات، و
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  إضافة وحدات لتحلية كل من غاز البترول المسال والغازولين، إجمالي طاقاتها

 ألف ب/ي. 10

 ألف ب/ي 28ير بالعامل الحفاز المائع طاقتها إنشاء وحدة تكس. 

  مصفاة راس لفان

ألف ب/ي، أش��ر�  146بطاقة  2009عام  " فيراس لفان"بدأ تش��غيل مص��فاة 

، وهي ش���ركة مش���تركة بين قطر "راس لفان"على إنش���ائها وتش���غيلها ش���ركة مص���فاة 

 2006في عام . %10 "توتال"%، وش�������ركة 10 "إكس�������ون موبيل"% و80للبترول 

مما أدى إلى  ،قامت مجموعة مكونة من أربع شركات يابانية بشراء حصة من الشركة

  %. 51تخفيض حصة قطر للبترول إلى 

لتكرير الكميات المتزايدة من المتكثفات المنتجة  "راس لفان"ص����ممت مص����فاة 

ألف ب/ي من  52ألف ب/ي من الن����افث����ا، و 61من حقول الغ����از القطري����ة، لتنت� 

ألف ب/ي من غ��از  9و ،ألف ب/ي من ال��ديزل 24النف��اث��ات، والكيرو��������ين ووقود 

  . LPGالبترول المسال 

 292تم تشغيل مشروع مضاعفة الطاقة التكريرية للمصفاة إلى  2016في عام 

  ألف ب/، ويتكون المشروع من عمليات مماثلة للمصفاة القائمة.

   GTLمشاريع صناعة تحويل الغاز إلى سوائل

مش����اريع إنش����اء تحت����ل دول����ة قط����ر المرتب����ة األول����ى ف����ي الع����الم م����ن حي����� 

ا�ن مش���روعان،  حت���ىنف���ذ  .Gas To Liquid-GTLتحوي���ل الغ���از إل���ى ����وائل 

أل����ف ب/ي، والث����اني  37بطاق����ة إنتاجي����ة ق����درها  2006ع����ام ف����ي ت����م تش����غيل األول 

أل�����ف ب/ي، وك�هم�����ا ف�����ي منطق�����ة  140بطاق�����ة إنتاجي�����ة ق�����درها  2016ف�����ي ع�����ام 

  . وفيما يلي لمحة موجزة عن هذين المشروعين."لفانراس "
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  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

بة طاقة عمليات المعال�ة ال�يدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في بلغت  نس�������

من متوس�����ط مص�����افي العالم،  أعلى% وهي نس�����بة 53.73مص�����افي دولة قطر �والي 

���افي��ة �نت��ا� دي�ل إال أن���ا تعتبر  ،ةاألوروبي��مص��������افي الأدنى من متوس�������ط لكن���ا و

نوعية  االعتبارأخذ بعين  إذا ما ،و�ا�ولين بمواص����فات متوافقة مع المعايير األوروبية

نس������بة طاقة  46-2ال�������كل النفط المكرر واللقيم الداخل إلى مص������فاة راس لفان. يبين 

عام في عمليات المعال�ة ال�يدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مص�������افي دولة قطر 

2016.  

  النفطتقطير طاقة  إلى المعالجة الهيدروجينيةعمليات النسبة طاقة : 46-2الشكل 
  2016قطر عام دولة  مصافي في

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

  

  طاقة العمليات التحويلية

النفط في مص�������افي دولة  نس�������بة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير تبلغ

المصافي األوروبية، إال و ،متوسط مصافي العالم أدنى من، وهي نسبة %30.77قطر 
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  : األداء التشغيلي لمصافي النفط العاملة في دولة قطر2-8-1

تتمي� مص�������افي النفط في دولة قطر بدرجة تعقيد عالية تجعلها قادرة على إنتاج 

  عات البيئية الحديثة. مشتقات نفطية ذات مواصفات متوافقة مع متطلبات التشري

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

لمص��افي النفط في دولة قطر  تحس��ين الرقم األوكتانينس��بة طاقة عمليات ت بلغ

المص���افي األوروبية. يعود ومتوس���ط مص���افي العالم،  أعلى من% وهي 26.97حوالي 

 عالية من النافثا،اوية على نس�����بة كثفات الحتالم تكريرالس�����ب� في ارتفا� النس�����بة إلى 

النفط الخفيف الحاوي على نسبة عالية من القطفات الخفيفة، فضالً عن وجود وحدات و

أزمرة بطاقة عالية تكفي �نتاج �ازولين بمواص�������فات متوافقة مع المعايير األوروبية. 

إلى طاقة تقطير النفط في  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات  45-2الشكل يبين 

  .2016دولة قطر عام  مصافي

  تقطير النفط طاقة إلى  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات  :45-2الشكل 
  2016قطر عام دولة  في مصافي

   
قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك         
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   2016استهالك الطاقة في دولة قطر عام  حصة المنتجات النفطية من إجمالي :48-2الشكل 

 
 2016التقرير اإلحصائي  -أوابكالمصدر:                         

  
   2016عام قطر مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في دولة : 49-2الشكل 

  (ألف ب/ي)

    
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك         
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 ،نوعية النفط المكرر االعتبارأنها تعتبر من المص�������افي العالية التعقيد إ�ا ما أخ� بعين 

الش��كل واللقيم الداخل إلى المص��فاتين ال�� تش��كل المتك�فات النس��بة القص��و� من�. يبين 

في نس���بة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مص���افي دولة قطر  2-47

  .2016عام 

  النفط تقطير طاقة  إلى التحويليةعمليات النسبة طاقة : 47-2الشكل 
  2016قطر عام دولة  في مصافي                                     

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  دولة قطر : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-8-2

ش�كل اس�تهالك دولة قطر من المنتجات النفطية نس�بة بس�يطة جداً مقارنة بنس�بة ي

، 2016% من إجمالي اس���تهالك الطاقة عام 17 بلغتاس���تهالكها للغا� الطبيعي، حيث 

 ر���اقة في دولة قط���استهالك الط حصة المنتجات النفطية من إجمالي 48-2الشكل يبين 

مقارنة بين كمية إنتا� واس�������تهالك المنتجات  49-2الش�������كل ، كما يبين 2016عام في 

جات  ،2016عام في دولة قطر النفطية في  فة المنت كا فائض في  حيث يالحظ وجود 

  تصدر إلى األسواق الخارجية. 
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  االستنتاجات: 2-8-5

في تعزيز موقع دولة قطر في  "راس لفان"مش�����رو� توس�����يع مص�����فاة س�����اهم 

إلى األس�������واق  تص�������دير المنتجات النفطية، وخاص�������ة الديزل والنافثا ووقود النفا�ات

  سيوية وأوروبا.اآل

تخطط دولة قطر للمش��اركة في اس��تثمارات خارجية في مجال ص��ناعة التكرير 

  لتحقيق األهداف التالية:

 .ضمان مستورد دائم لمنتجاتها النفطية والغازية 

 .تشغيل الفوائض المالية 

 .تنويع مصادر الدخل القومي  

النفطية غير تكرير  المنتجاتكما تس�������عى دولة قطر إلى تنويع مص�������ادر إنتاج 

. تتلخص الدوافع GTL المتكثفات، مثل إنشاء وحدات تحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل

  يلي: الرئيسية إلنشاء وحدات تحويل الغاز إلى سوائل بما

 من كمية الغاز الطبيعي الكبيرة في إنتاج مشتقات نفطية قابلة للتصدير  االستفادة

 إلى األسواق الخارجية.

  تحس���ين القيمة الم����افة إلنتاج الغاز من خ�ل تحويله إلى س���وائل بدالً من بيعه

 .كغاز خام

 .تنويع مصادر الدخل القومي 

  : تطورات صناعة تكرير النفط في دولة الكويت2-9

 "ميناء مع تش����غيل مص����فاة 1949التكرير في دولة الكويت عام بدأت ص����ناعة 

، �م أض������يفت "ميناء عبد هللا"أنش�������ت مص������فاة �انية في  1958، وفي عام "األحمدي

. وقد �����هدت المص����افي الث�� عدة 1968عام " في الش����عيبة "ميناءمص����فاة �الثة في 

ألف ب/ي.  936توس�����عات وتحس�����ينات إلى أن وص�����ل إجمالي �اقاتها التكريرية إلى 
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  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في دولة قطر2-8-3

، التي تتولى مس���ولية إدارة المش��اريع QPIوقع� ش��ركة قطر للبترول الدولية 

إلنشاء مجمع يتكون من  2009 أغسطس/آبشراكة في  اتفاقيةالخارجية،  االستثمارية

مص�������فاة لتكرير النفط متكاملة مع وحدات إنتاج بتروكيماويات في الص�������ين بحص�������ة 

% لش�����ركة 51%، والباقي 24.5بحص�����ة  "ش�����ل رويال دوت�"%، مع ش�����ركة 24.5

ألف ب/ي، ووحدة  440. يتكون المجمع من مص������فاة طاقتها التكريرية "بتروتش������اينا"

  ومشتقاته.  إثيلينمليون طن/السنة  1.2إلنتاج 

  2030حتى عام النفطية  المنتجاتواستهالك  الطاقة التكريرية: توقعات تطور 2-8-4

التوقعات المس���تقبلية الس���تهالك وتطور الطاقة التكريرية  50-2الش���كل يوض���� 

والتي قدرت على أس��ا� متوس��ط معدل النمو الس��نوي  ،في دولة قطر النفطية المنتجات

 استمرار، حيث تشير نتائج المقارنة إلى توقع 2016-2010في االستهالك خالل الفترة 

  . 2030حتى عام  المخصصة للتصدير المنتجات النفطية كافةفائض في إنتاج وجود 

  النفطية واستهالك المنتجاتلتكريرية تطور الطاقة ا: 50-2الشكل 
   2030- 2016 ةخالل الفتر قطردولة في       

  (ألف ب/ي)   

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           
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النفطية غير تكرير  المنتجاتكما تس�������عى دولة قطر إلى تنويع مص�������ادر إنتاج 

. تتلخص الدوافع GTL المتكثفات، مثل إنشاء وحدات تحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل

  يلي: الرئيسية إلنشاء وحدات تحويل الغاز إلى سوائل بما

 من كمية الغاز الطبيعي الكبيرة في إنتاج مشتقات نفطية قابلة للتصدير  االستفادة

 إلى األسواق الخارجية.

  تحس���ين القيمة الم����افة إلنتاج الغاز من خ�ل تحويله إلى س���وائل بدالً من بيعه

 .كغاز خام

 .تنويع مصادر الدخل القومي 

  : تطورات صناعة تكرير النفط في دولة الكويت2-9

 "ميناء مع تش����غيل مص����فاة 1949التكرير في دولة الكويت عام بدأت ص����ناعة 

، �م أض������يفت "ميناء عبد هللا"أنش�������ت مص������فاة �انية في  1958، وفي عام "األحمدي

. وقد �����هدت المص����افي الث�� عدة 1968عام " في الش����عيبة "ميناءمص����فاة �الثة في 

ألف ب/ي.  936توس�����عات وتحس�����ينات إلى أن وص�����ل إجمالي �اقاتها التكريرية إلى 
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  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في دولة قطر2-8-3

، التي تتولى مس���ولية إدارة المش��اريع QPIوقع� ش��ركة قطر للبترول الدولية 

إلنشاء مجمع يتكون من  2009 أغسطس/آبشراكة في  اتفاقيةالخارجية،  االستثمارية

مص�������فاة لتكرير النفط متكاملة مع وحدات إنتاج بتروكيماويات في الص�������ين بحص�������ة 

% لش�����ركة 51%، والباقي 24.5بحص�����ة  "ش�����ل رويال دوت�"%، مع ش�����ركة 24.5

ألف ب/ي، ووحدة  440. يتكون المجمع من مص������فاة طاقتها التكريرية "بتروتش������اينا"

  ومشتقاته.  إثيلينمليون طن/السنة  1.2إلنتاج 

  2030حتى عام النفطية  المنتجاتواستهالك  الطاقة التكريرية: توقعات تطور 2-8-4

التوقعات المس���تقبلية الس���تهالك وتطور الطاقة التكريرية  50-2الش���كل يوض���� 

والتي قدرت على أس��ا� متوس��ط معدل النمو الس��نوي  ،في دولة قطر النفطية المنتجات

 استمرار، حيث تشير نتائج المقارنة إلى توقع 2016-2010في االستهالك خالل الفترة 

  . 2030حتى عام  المخصصة للتصدير المنتجات النفطية كافةفائض في إنتاج وجود 

  النفطية واستهالك المنتجاتلتكريرية تطور الطاقة ا: 50-2الشكل 
   2030- 2016 ةخالل الفتر قطردولة في       

  (ألف ب/ي)   

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           
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  مصفاة ميناء األحمدي

بع�����د أ� تعرض�����ت ، و1949ع�����ام  "األحم�����دي ءمين�����ا"ب�����دأ ت�������يل مص�����فاة 

إع���ادة إص���الحها وتح���دي�ها ����الل الفت���رة  ال�ل���ي�، ت����ض���رار جس���يمة أ�ن���اء ح���رب أل

، �م���ا أض���يفت إليه���ا بع���� العملي���ات الجدي���دة ل���� تك���ن موج���ودة م���ن 1991-1996

�ال����ي أل���ف ب/ي، ووح���دة إ�ت���ا� م���ادة مي�ي���ل  4.5قب���ل، م����ل وح���دة األلكل���ة بطاق���ة 

أل����ف ب/ي، و�ل����ك لتعزي����ز إ�ت����ا� ال�����ازولين  1.3بطاق����ة  MTBE بيوتي����ل ا�ي�ي����ر

 ت�����رين األولرح����� ف����ي الس���و� المحلي����ة من����ذ ال����الي م����ن الرص����ا� ال���ذي ب����دأ ط

، إض���افة إل���ى تط���وير وح���دة التكس���ير بالعام���ل الحف���از الم���ائع ورف���ع 1998 أ�ت���وبر/

  ألف ب/ي. 40ألف ب/ي إلى  30طاقتها من 

ن إض�������افة وحدة معالجة ت� ت���������يل م��������رو� تطوير يتض�������م 2000في عام 

  فضالً عن تطوير الوحدات التالية: ،ألف ب/ي 70هيدروجينية للديزل بطاقة 

  ألف ب/ي. 40التكسير بالعامل الحفاز المائع 

  ف ب/يأل 100المعالجة الهيدروجينية للديزل. 

  ألف ب/ي. 34التكسير الهيدروجيني 

  ألف ب/ي. 32.4التهذيب بالعامل الحفاز 

 ألف ب/ي.  132وجينية لزيت الوقود المعالجة الهيدر  

  مصفاة ميناء عبد هللا

طاقته����ا  ترفع���������� ، 1958ع����ام ف����ي عب����د �  ءب����دأ ت������يل مص����فاة مين����ا

وتتمي�����ز باحتوائه�����ا عل�����ى وح�����دات  أل�����ف ب/ي، 270إل�����ى  200التكريري�����ة م�����ن 

تحويلي���ة ومعالج���ة هيدروجيني���ة عالي���ة الكف���اءة، منه���ا وح���دة المعالج���ة الهيدروجيني���ة 

أل����ف  88أل����ف ب/ي، والمعالج����ة الهيدروجيني����ة لزي����ت الوق����ود  73لل����ديزل بطاق����ة 

أل�����ف ب/ي، ووح�����دة التكس�����ير الهي�����دروجيني  30 الم�ج�����ل ب/ي، ووح�����دة التفح�����ي�

  ألف ب/ي. 37
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توزع  51-2الشكل يبين  المصافي شركة نفط الكويت الوطنية.هذه يشرف على تشغيل 

 10-2الجدول نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في دولة الكويت، كما يبين 

  .2016العاملة في دولة الكويت عام النفط مصافي طاقة عمليات التكرير في 

  2016 عام العاملة في دولة الكويتالنفط توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي : 51-2الشكل 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                       

  

  2016عام  العاملة في دولة الكويتالنفط طاقة عمليات التكرير في مصافي : 10-2لجدول ا
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 ميناء األحمدي 1949 466 32.4 318 34 40 0 1.3 4.5 5.52

 ميناء عبد هللا 1958 270 14 188 37 30     6.68 

 الشعيبة 1968 200 14.2 85 40 55*     8.85

  اإلجمالي 936 60.6 592 153 40 85 1.3 4.5 6.56

                   قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك
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  مصفاة ميناء األحمدي

بع�����د أ� تعرض�����ت ، و1949ع�����ام  "األحم�����دي ءمين�����ا"ب�����دأ ت�������يل مص�����فاة 

إع���ادة إص���الحها وتح���دي�ها ����الل الفت���رة  ال�ل���ي�، ت����ض���رار جس���يمة أ�ن���اء ح���رب أل

، �م���ا أض���يفت إليه���ا بع���� العملي���ات الجدي���دة ل���� تك���ن موج���ودة م���ن 1991-1996

�ال����ي أل���ف ب/ي، ووح���دة إ�ت���ا� م���ادة مي�ي���ل  4.5قب���ل، م����ل وح���دة األلكل���ة بطاق���ة 

أل����ف ب/ي، و�ل����ك لتعزي����ز إ�ت����ا� ال�����ازولين  1.3بطاق����ة  MTBE بيوتي����ل ا�ي�ي����ر

 ت�����رين األولرح����� ف����ي الس���و� المحلي����ة من����ذ ال����الي م����ن الرص����ا� ال���ذي ب����دأ ط

، إض���افة إل���ى تط���وير وح���دة التكس���ير بالعام���ل الحف���از الم���ائع ورف���ع 1998 أ�ت���وبر/

  ألف ب/ي. 40ألف ب/ي إلى  30طاقتها من 

ن إض�������افة وحدة معالجة ت� ت���������يل م��������رو� تطوير يتض�������م 2000في عام 

  فضالً عن تطوير الوحدات التالية: ،ألف ب/ي 70هيدروجينية للديزل بطاقة 

  ألف ب/ي. 40التكسير بالعامل الحفاز المائع 

  ف ب/يأل 100المعالجة الهيدروجينية للديزل. 

  ألف ب/ي. 34التكسير الهيدروجيني 

  ألف ب/ي. 32.4التهذيب بالعامل الحفاز 

 ألف ب/ي.  132وجينية لزيت الوقود المعالجة الهيدر  

  مصفاة ميناء عبد هللا

طاقته����ا  ترفع���������� ، 1958ع����ام ف����ي عب����د �  ءب����دأ ت������يل مص����فاة مين����ا

وتتمي�����ز باحتوائه�����ا عل�����ى وح�����دات  أل�����ف ب/ي، 270إل�����ى  200التكريري�����ة م�����ن 

تحويلي���ة ومعالج���ة هيدروجيني���ة عالي���ة الكف���اءة، منه���ا وح���دة المعالج���ة الهيدروجيني���ة 

أل����ف  88أل����ف ب/ي، والمعالج����ة الهيدروجيني����ة لزي����ت الوق����ود  73لل����ديزل بطاق����ة 

أل�����ف ب/ي، ووح�����دة التكس�����ير الهي�����دروجيني  30 الم�ج�����ل ب/ي، ووح�����دة التفح�����ي�

  ألف ب/ي. 37
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توزع  51-2الشكل يبين  المصافي شركة نفط الكويت الوطنية.هذه يشرف على تشغيل 

 10-2الجدول نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في دولة الكويت، كما يبين 

  .2016العاملة في دولة الكويت عام النفط مصافي طاقة عمليات التكرير في 

  2016 عام العاملة في دولة الكويتالنفط توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي : 51-2الشكل 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                       

  

  2016عام  العاملة في دولة الكويتالنفط طاقة عمليات التكرير في مصافي : 10-2لجدول ا
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ف�����ي البح������ ع�����ن  KPIيترك�����ز دور ال������ركة الكويتي�����ة العالمي�����ة للبت�����رول 

ف���ي األ����وا� البترولي���ة الكويتي���ة  المنتج���اتف���ر� تس���وي� وتوزي���ع ال���نفط الخ���ام و

الخارجي���ة، وق���د حقق���ت نجاح���اً ملحو����اً ف���ي أوروب���ا ولكنه���ا إل���ى اآلن ل���� ت���تمكن م���ن 

إ� أن���� ت���� م�����راً ا�ع���الن ع���ن  ،� عل���ى أي���ة طاق���ات تكريري���ة ف���ي �����ياا�����تحوا

ال������راكة لبن�����ا� مص�����افي نف�����ط جدي�����دة ف�����ي ك�����ل م�����ن الهن�����د  اتفاقي�����اتالعدي�����د م�����ن 

  وباكستان والصين وتايالند وفيتنام.

  ارات دولة الكويت في أوروبااستثم

عام في  في أوروبا   KPIال��������ركة الكويتية العالمية للبترولكانت نقطة بداية 

ألف  59في الدنمارك طاقتها التكريرية  Stignaes "���تيجنا�"ب���را� مص��فاة  1983

 ،Lube Oil Blending Plantب/ي، إض��������اف��ة إلى وح��دتي مز� زيوت تزيي��ت 

و��������عت ال��������ركة  1987ومحطات تخزين للنفط الخام والمنتجات النفطية. وفي عام 

ن������اطها من �الل ش�����را� معظ� ممتلكات فر� ش�����ركة بي بي في الدنمارك. وفي عام 

قامت ال��������ركة ب�غال� المص�������فاة وتحويلها إلى محطة تخزين وتوزيع للنفط  1996

  النفطية. المنتجاتو

في امتالك حص���� في �ال�  KPI ة للبترولت����ارك ال����ركة الكويتية العالمي

 . تقع مص����فاتان منهاألف ب/ي 327ريرية إجمالية قدرها بطاقة تكمص����افي أوروبية، 

 ،، وال�����ال�����ة في هولن����داMilazzo "ميالزو"و، Naples "ن����ابلز"، في إيط����الي����ا

 مص�������ف��اة  عن بيعال��������رك��ة ت أعلن�� 2016، وفي ع��ام Europoort  "وروبورتي"

     .Gunvor Group Ltdالسويسرية المحدودة  "غنفور"شركة إلى  "وروبورت"ي

 KPIال�����ركة الكويتي����ة العالمي����ة للبت����رول ب����دأ عم����ل ف����ر�  1984ف����ي ع����ام 

تكري���ر  إل���ى مص���فاة، إض���افة محط���ة توزي���ع 1500ف���ي إيطالي���ا م���ن ����الل ش���را� 

أل���ف ب/ي، إ� أنه���ا ل����  75 تبل���� طاقته���ا التكريري���ة Sarni "����ارني"متوقف���ة ف���ي 

  تعد تأهيلها حتى اآلن. 
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  الشعيبة ميناءمصفاة 

، وخ����عت لعدة توس���عات 1968عام في  "الش���عيبةميناء " بدأ تش����يل مص���فاة

  ألف ب/ي. 200حتى وصلت طاقتها التكريرية إلى 

يات  ية ذات تقن بة على وحدات تحويل فاة الش�������عي على الرغم من احتواء مص�������

إال أن الدمار الذي أص�����ابها أثناء حرب  ،مقارنة بباقي مص�����افي دولة الكويت ،متطورة

ها ال كان كبيراً، مما أدى إلى توقيف لةخليج  ولم تص��������ل إلى  ،1996-1990 لفترة طوي

  .1997كامل طاقتها التكريرية إال في عام 

أثناء إعادة تأ�يل المص���فاة بعد الحرب تم إض���افة وحدات تحويلية جديدة كوحدة 

  ألف ب/ي.    40التكسير الهيدروجيني بطاقة 

  الخارجية لدولة الكويت االستثمارات: 2-9-1

في األصول الصناعية في الخارج  االستثمارتعود بداية توجه دولة الكويت نحو 

ات من القرن الماضي، وذلك من خالل شراء حصص في مؤسسات يإلى مطلع الثمانين

ستثماراتها في الصناعة البترولية  شمالية، إال أن ا ضخمة في كل من أوروبا وأمريكا ال

  بشكل رئيسي في أوروبا.  الالحقة تركزت

 االس������تثماراتمس������ؤولية إدارة  KPC*الكويتي������ة  البت������رولتت������ولى مؤسس������ة 

األول���ى  الخارجي���ة لدول���ة الكوي���ت ف���ي قط���ا� البت���رول م���ن خ���الل ش���ركتين ف���رعيتين،

، والثاني����ة KUFPEC†لالستكش����افات البترولي����ة الخارجي����ة ة ش����ركة الكويتي���������ي ال

و�����ي الت����ي تت����ولى مس����ؤولية إدارة  KPI‡�����ي الش����ركة الكويتي����ة العالمي����ة للبت����رول 

  الخارجية في مجال الصناعات البترولية الالحقة.  االستثمارات

                                           
* Kuwait Petroleum Corporation 
† Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company 
‡ Kuwait Petroleum International 
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 ،، وال�����ال�����ة في هولن����داMilazzo "ميالزو"و، Naples "ن����ابلز"، في إيط����الي����ا
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Idemitsu Kosan     بحص����ة  "كيميكالزميتس����وي "%، ومؤس����س����ة 35.1بحص����ة

ووحدة تكس���ير إيثيلين �اقت�ا  ألف ب/ي، 200%. تبل� الطاقة التكريرية للمص���فاة 4.7

 5.8بكلفة إجمالية قدرها  2018ويتوقع أن تبدأ اإلنتاج في عام  مليون �ن/الس�������نة 1

  مليار دوالر.

م�كرة تفاهم مع �����ركة البترول  KPIالكويتية العالمية للبترول وقعت ال�����ركة 

لم����رو� توس���يع  اقتص���اديةإلجرا� دراس���ة جدو�  Pertaminaالو�نية اإلندونيس���ية 

الواقعة في المجمع الغربي للتكرير  Balongan "بالونغان"لطاقة التكريرية لمص�����فاة ا

  ألف ب/ي.  300-200ألف ب/ي إلى حوالي  125والبتروكيماوت من 

الكويتية العالمية ى فتنحص���ر اس���تثمارات ال����ركة أما في منطقة ال����ر� األقص���

، 2004% من قيمة مؤسسة إس كي الكورية الجنوبية في عام 4بحصة  KPIللبترول 

ثم وقعت بعد ذلك عقداً مع ��������ركة البترول الو�نية الكورية الجنوبية يمنح�ا إمكانية 

لجنوبية، مقابل اس���تخدام الس���عة التخزينية لخزانات النفط الكويتي المص���در إلى كوريا ا

رس�����وم محددة على أن تمن� ال������ركة الكورية ح� أفض�����لية ������را� النفط في الحاالت 

  الطارئة.

  : األداء التشغيلي لمصافي النفط العاملة في دولة الكويت2-9-2

تتمي���ز مص���افي ال���نفط ف���ي دول���ة الكوي���ت بدرج���ة تعقي���د جي���دة تجعل����ا ق���ادرة 

عل�����ى إنت�����اج م������تقات نفطي�����ة ذات مواص�����فات قريب�����ة م�����ن متطلب�����ات الت������ريعات 

  البيئية الحديثة. 

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

نس�������بة �اقة عمليات ت��ي� النافثا واأل�مرة لمص�������افي النفط في دولة  تبلغ

% وهي نسبة منخفضة مقارنة بمتوسط مصافي العالم والمصافي 6.48الكويت حوالي 

يات الت��ي� إلى نوعية النفط الخام  األوروبية. يعود الس�������ب� في انخفا� �اقة عمل

 كما تس�����اهم كل من وحدة المكرر الحاوي على نس�����بة منخفض�����ة من القطفات الخفيفة.
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على معظم   KPIاس����تحو�ت الش����ركة الكويتية العالمية للبترول 1990في عام 

 Mobil Oil Downstreamممتلكات �������ركة موبيل للص������ناعات البترولية الالحقة 

إض����افة إلى  ،ووحدة عطريات ،ألف ب/ي 100التي تتكو� من مص����فاة تكرير طاقتها 

. وقد أ�لق� ه�� المص���فاة عام النفطية نتجاتمحطة توزيع للم 2000����بكة تتكو� من 

بس��ب� ض��عف مردودها وانخفا� ربحيتها، حي� تم تحويلها إلى محطة تخزين  1993

  وتوزيع للنفط الخام ومشتقاته. 

% من حص��ة ���ركة أجي� في مص��فاة 50قام� الش��ركة بش��راء  1996في عام 

ألف ب/ي  300طاقتها التكريرية  تبلغ "س�������يس�������يلي"مدينة  يف  Milazzo"ميالزو" 

النفطية. وقد تم تطوير ه�� المص��فاة ب�ض��افة  المنتجاتمحطة لتوزيع  336إض��افة إلى 

% من النفط الخام 40وحدات معالجة هيدروجينية لتمكينها من تكرير نس���بة تص���ل إلى 

  الحامضي. المتوسط الكويتي

  آسيا والشرق األقصىي استثمارات دولة الكويت ف

 "س��ينوبك"���ركة مفاوض��ات مع  KPIالش��ركة الكويتية العالمية للبترول  بدأت

 "زانجيانغ"مجمع بتروكيماوي في مشروع إنشاء  في% 50 للمشاركة بحصةالصينية 

Zhanjiang  وان���دونغ"في المق��اطع��ة الجنوبي��ة من�" Guangdong تبلغ الط��اق��ة .

 ،مليو� طن/الس�������نة 1طاقتها  إثيلينألف ب/ي، ووحدة إنتاج  300التكريرية للمجمع 

ويعتبر المش����روع جزءاً من س����ياس����ة الكوي� في  مليار دوالر.  9بكلفة إجمالية قدرها 

تعزيز تواجدها في مجال التكرير والتس����وي� في أك�ر األس����وا� نمواً في العالم، كالهند 

  م.  والصين وفيتنا

مع % من مج35.1حص������ة  KPIتمتلك الش������ركة الكويتية العالمية للبترول كما 

مع مجموعة ��������ركاء مكونة من ، في فيتنام *"نجهي س�������و�"تكرير وبتروكيماويات 

" إدميتس����و كوس����ا�"، %، و�����ركتا� يابانيتا� هما25.1بحص����ة  "بتروفيتنام"�����ركة 

                                           
* Nghi Son Refinery and Petrochemical Complex 
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 ،مليو� طن/الس�������نة 1طاقتها  إثيلينألف ب/ي، ووحدة إنتاج  300التكريرية للمجمع 

ويعتبر المش����روع جزءاً من س����ياس����ة الكوي� في  مليار دوالر.  9بكلفة إجمالية قدرها 

تعزيز تواجدها في مجال التكرير والتس����وي� في أك�ر األس����وا� نمواً في العالم، كالهند 

  م.  والصين وفيتنا

مع % من مج35.1حص������ة  KPIتمتلك الش������ركة الكويتية العالمية للبترول كما 

مع مجموعة ��������ركاء مكونة من ، في فيتنام *"نجهي س�������و�"تكرير وبتروكيماويات 

" إدميتس����و كوس����ا�"، %، و�����ركتا� يابانيتا� هما25.1بحص����ة  "بتروفيتنام"�����ركة 

                                           
* Nghi Son Refinery and Petrochemical Complex 
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عملي�����ات المعال������ة ال�يدروجيني�����ة إل������ طاق�����ة تقطي�����ر ال�����نفط ف�����ي مص�����افي �ول�����ة 

  .2016الكويت عام 

  النفطتقطير طاقة  إلى المعالجة الهيدروجينيةنسبة طاقة عمليات : 53-2الشكل 
  2016الكويت عام دولة  في مصافي

     
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  طاقة العمليات التحويلية

نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة إل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي  تبل����

م������ن متوس������ط مص������افي الع������الم  أ�ن�������%� و�������ي نس������بة 30.06�ول������ة الكوي������ت 

النس�����بة ع�����ن متوس�����ط المص�����افي األوروبي�����ة. أم�����ا مص�����فاة الش�����عيبة فت�ي�����د في������ا و

المص�����افي األوروبي�����ة بس�����ب� وج�����و� وح�����دة تكس�����ير �ي�����دروجيني ووح�����دة تكس�����ير 

الش���كل �ات طاق���ة إنتاجي���ة عالي���ة. يب���ين   H-Oilح���راري لب���واقي التقطي���ر ال�قيل���ة

نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة إل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي �ول���ة  2-54

  .2016الكويت عام 
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في تحس�������ين الرقم األوكتاني  MTBEوتيل إيثير يب الثياأللكلة ووحدة إنتاج الميثيل ث

نس����بة طاقة عمليات  52-2الش����كل إلى المس����تو� المطلو� لتلبية الطلب المحلي. يبين 

  .2016عام في إلى طاقة تقطير النفط في مصافي دولة الكويت  تحسين الرقم األوكتاني

  تقطير النفط إلى طاقة  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات : 52-2الشكل 
  2016الكويت عام دولة  في مصافي

     
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك      

  

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة ال�يدروجيني���ة إل���ى طاق���ة تقطي���ر ال���نفط بل����ت 

م���ن  أعل���ى% و����ي نس���بة 63.33ح���والي  2016مص���افي دول���ة الكوي���ت ع���ام ف���ي 

مص����افي األوروبي����ة� وإ�ا م����ا المتوس����ط مص����افي الع����الم� لكن�����ا أدن����ى م����ن متوس����ط 

نوعي��ة ال��نفط المك��رر الح��اوي عل��ى نس��بة مرتفع��ة م��ن الكبري��ت  ا�عتب��ارأ���� بع��ين 

ل و����ا�ولين �ي���ر كافي���ة �نت���اج دي����عملي���ات المعال����ة ال�يدروجيني���ة طاق���ة فتعتب���ر 

نس�����بة طاق�����ة  53-2الش�����كل بمواص�����فات متوافق�����ة م������ المع�����ايير األوروبي�����ة. يب�����ين 
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  استهالك الطاقة  حصة المنتجات النفطية من إجمالي :55-2الشكل 
  2016الكويت عام في دولة 

  
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك                         

  
  مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية : 56-2الشكل 

   2016عام  في دولة الكويت
  (ألف ب/ي)

    
   2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك           

يةالمنتجات النفط
يالغاز الطبيع42%
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  النفطتقطير طاقة  إلى التحويليةعمليات النسبة طاقة  :54-2الشكل 
  2016الكويت عام دولة  في مصافي

    
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  دولة الكويت : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-9-3

تعتم���د �ول���ة الكوي���ت عل���� المنتج���ات النفطي���ة والغ���از الطبيع���ي كمص���درين 

س���ت��� % م���ن إجم���الي ا42 لمنتج���ات النفطي���ةاة نس���ب تبل����ر�يس���يين للطاق���ة، حي���� 

%. يب����ين 58، والب����اقي م����ن الغ����از الطبيع����ي بنس����بة 2016أن����وا� الطاق����ة ف����ي ع����ا� 

ي �ول����ة اس����ت��� الطاق����ة ف���� حص����ة المنتج����ات النفطي����ة م����ن إجم����الي 55-2الش����كل 

مقارن���ة ب���ين كمي���ة إنت���ا� واس���ت���  56-2الش���كل ، كم���ا يب���ين 2016الكوي���ت ع���ا� 

. حي���� ي�ح���� وج���و� ف���ا�� ف���ي 2016ع���ا� �ول���ة الكوي���ت المنتج���ات النفطي���ة ف���ي 

  كافة المنتجات النفطية، باستثناء الغازولين. 
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  الكويتدولة في  ريرية واستهالك المنتجات النفطيةتطور الطاقة التك: 57-2الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة         

  (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك         

  

  االستنتاجات: 2-9-6

ال����ي تتمي���� ب���� مص���افي ال���نفط ف���ي  الجي���دعل���ى ال���ر�� م���� مس���تو� األ�ا� 

الكوي���� نتيج���ة التط���ورات العدي���دة والمتوالي���ة الت���ي أ��ل���� عليه���ا عب���ر العق���و� �ول���ة 

ة ج����الس����ابقة، إال أنه����ا ما�ال����� بحا�����ة إل����ى الم�ي����د م����� رف����� �اق����ة عملي����ات المعال

ق����ة م����� المع����ايير الهيدرو�يني����ة �ت����ى ت����تمك� م����� إنت����ا� وق����و� بمواص����فات متواف

  األوروبية للمحافظة على استمرار تصدير منتجاتها إلى األسواق العالمية.

������ع� مص����افي ال����نفط ف����ي �ول����ة الكوي����� لتطبي����� العدي����د م����� م�����اري� 

م���� ����الل تطبي����  ،نبعا����ات ال�ا�ي���ة الملو����ة للبي����ةاالتحس���ي� األ�ا� البي����ي ل�ف���� 

، �وق�����و� ب�����دالً م������ �رقه�����امنه�����ا  لالس�����تفا�ةبرن�����ام� اس�����تر�ا� ������ا�ات ال������علة 

واس����تطاع� أ� تحق����� نت����ا�� �ي����دة، وم����� المتوق����� أ� تحص����ل عل����ى نت����ا�� أف�����ل 

  . في المستقبل القريب
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  لصناعة التكرير في دولة الكويت: التطورات المستقبلية 2-9-4

 615بطاقة تكريرية  ،الزور ءتخطط دولة الكويت إلنشاء مصفاة رابعة في مينا

، كما يجري حالياً تنفيذ مش�������روع 2019ألف ب/ي، ويتوقع أن تدخل في اإلنتاج عام 

، إض����افة إلى رفع الطاقة "ميناء عبد هللا"و "ميناء األحمدي"فاتي مص����كل من  لتطوير

ألف ب/ي. بينما �������يت� إ���  420إلى  270من  "ميناء عبد هللا"ية لمص������فاة التكرير

وذلك في إطار  بس�����ب� قدمها وض�����عف كفاءتها التش������يلية. "ميناء الش�����عيبة"مص�����فاة 

ة، �����الخفيف جات�����المنتاج �����بة إنت�����ع نس�����دف إلى رف�����يه الذي روع الوقود النظيف�����مش

ق مع متطلبات المنتجات بما يتوافوخاص���ة ال�ا�ولين، إض���افة إلى تحس���ين مواص���فات 

  التشريعات البيئية.

  2030حتى عام  النفطية المنتجاتواستهالك  الطاقة التكريرية: توقعات تطور 2-9-5

مقارن�����ة ب�����ين بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية لتط�����ور  57-2الش�����كل يوض������ 

مت����منة إنت���اج المص���فاة الجدي���دة المتوق���ع ب���دء  ،دول���ة الكوي���تالطاق���ة التكريري���ة ف���ي 

 المنتج�����ات، وب�����ين بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية �������ته�� 2019تش������يلها ع�����ام 

النفطي���ة والت���ي ق���درت عل���ى أ����ا� متو����ط مع���دل النم���و الس���نوي ف���ي ا�����ته�� 

، حي���� تش���ير نت���ا�� المقارن���ة إل���ى توق���ع ح���دو� ف���ا�� 2016-2010خ����ل الفت���رة 

  . 2030 عامبعد إلى ما لمنتجات النفطية في إنتاج كافة ا
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الحاضر والمستقبل
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طاق���ة عملي���ات التكري���ر ف���ي مص���افي ال���نفط  11-2ال����دول دول���ة ليبي���ا� �م���ا يب���ي� 

   .2016العاملة في دولة ليبيا عام 

  2016 عام توزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في دولة ليبيا :58-2الشكل 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                       

  

   2016عام  النفط العاملة في دولة ليبياطاقة عمليات التكرير في مصافي : 11-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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 مرسى البريقة 1965 10 2.6 2.6  2.95

 الزاوية 1975 120 15.75 36.53  2.82

 رأس النوف 1985 220 3.3 5.6  1.14

 طبرق 1985 20 3.2   1.8

 سرير 1986 10 1.6   1.8

  اإلجمالي 380 26.45 44.73  1.77

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك 
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، وتعزيز المنتجتس�������عى دولة الكويت إلى تعظي� القيمة المض�������افة للنفط الخام 

من التسهيالت الموجودة في تصدير المنتجات النفطية بدالً من بيع النفط الخام  االستفادة

ة عالية يرير�����اقة تك�����ة بطد�����دي�����إلى األسواق العالمية، وذلك من خالل إنشاء مصفاة ج

يس��مى بمش��روع  أو ما ،ألف ب/ي، إض��افة إلى توس��يع وتطوير المص��افي القائمة 615

  )Al-Ajmi, 2010( الوقود النظيف.

� مش����روع الوقود النظيف إلى تمكين المص����افي القائمة من إنتاج مش����تقات يهد

  بمواصفات متوافقة مع المعايير العالمية. يتضمن المشروع األعمال التالية:

  ألف  420 إلى ألف ب/ي 270من  "ميناء عبد هللا" لمصفاةرفع الطاقة التكريرية

نش��� عن إ�الق إحد� ب/ي، وذلك لتغطية النقص في الطاقة التكريرية الذي س��ي

 ألف ب/ي. 86طاقتها  "األحمدي"ميناء في مصفاة  النفط الخام وحدات تقطير

  ألف ب/ي في مص���فاة  156إنش���اء وحدة تحويل لمخلفات التقطير الثقيلة طاقتها

 ."ميناء األحمدي"

  45إنش������اء وحدة معالجة هيدروجينية جديدة في مص������فاة ميناء األحمدي بطاقة 

  ألف ب/ي.

النفطية  المنتجاتالكويت حاليا بوجود فوائض من إنتاج كافة أنواع دولة تتمتع 

بدرجات مختلفة، حيث يت� تص���ديرها إلى األس���واق الخارجية، فيما عدا الغازولين، مما 

لتحويل  بالعامل الحفاز الكويت إلى زيادة طاقات عمليات التهذيبدولة يش��ير إلى حاجة 

  لى الغازولين لتغطية العجز في إنتاجه.الفائض المتوقع من إنتاج النافثا إ

  : تطورات صناعة تكرير النفط في دولة ليبيا2-10

ات م���ن يتع���ود بداي���ة ص���ناعة التكري���ر ف���ي دول���ة ليبي���ا إل���ى منتص���ف الس���تين

، ����� تط���ورت ه���ذ� الص���ناعة إل���ى "مرس���ى البريق���ة"الق���ر� الماض���ي ب�نش���اء مص���فاة 

أل����ف ب/ي.  380أ� وص����ل ع����دد المص����افي إل����ى خمس����ة، بطاق����ة إجمالي����ة ق����درها 

ت����وزع نس����ب الطاق����ة التكريري����ة لمص����افي ال����نفط العامل����ة ف����ي  58-2الش����كل يب����ين 
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  : تطورات صناعة تكرير النفط في دولة ليبيا2-10
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أل����ف ب/ي.  380أ� وص����ل ع����دد المص����افي إل����ى خمس����ة، بطاق����ة إجمالي����ة ق����درها 
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 مصفاة سرير

أل����ف  10بطاق����ة تكريري����ة  1986ع����ام ف����ي  "س����رير"ب����دأ ت������يل مص����فاة 

ب/ي. ص����مم� المص����فاة لتكري����ر ال����نفط الخ����ام المن����ت� م����ن حق����ل س����رير، وتتك����ون 

  .ألف ب/ي 1.6ب للنافثا بطاقة هذيووحدة ت ،من وحدة تقطير

  : االستثمارات الخارجية لدولة ليبيا في مجال صناعة تكرير النفط 2-10-1

الخارجي���ة ف���ي مج���ال تكري���ر ال���نفط من���ذ ع���ام اس���تثماراتها �ول���ة ليبي���ا  تب���دأ

، Oilinvest "إوي����ل إ�فس�����" ل�س����تثماراتم����ع ت�س����ي� ال�����ركة العالمي����ة  1988

 ل�س���تثماراتبرأس���مال م����تر� ب���ين الم�سس���ة الوطني���ة لل���نفط، وال����ركة العربي���ة 

األجنبي�����ة، والبن�����ك العرب�����ي األجنب�����ي. تعم�����ل ه�����ذ� ال������ركة م�����ن �������ل ف�����رعين 

ش���را� �البي���ة أس���ه� ال����ركات األجنبي���ة  ةتيجياس���ترار�يس���يين ف���ي أوروب���ا، وتعتم���د 

الليبي����ة  تثماراتا�س����به����د� ال����تحك� ف����ي إ�ارته����ا ������ ش����را�ها بالكام����ل. وتت����وز� 

  الخارجية على النحو التالي:

  االستثمارات الخارجية لدولة ليبيا في أوروبا

% 89.5الخارجي����ة الليبي����ة ب�����را�  ل�س����تثماراتا�طلق����� الخط����وة األول����ى 

 105ا�يطالي���ة الت���ي ت���دير مص���فاة طاقته���ا  Tamoil "ت���ام أوي���ل"م���ن أس���ه� ش���ركة 

محط�������ة وق�������و�  1977إض�������افة إل�������ى ، Cremona "كريمو��������ا"أل�������ف ب/ي ف�������ي 

  ومركز توزيع في إيطاليا.

 1988عام في ��������اطها في ألما�يا  Oilinvest "ويل إ�فس�������أ"بدأت ش������ركة 

 Holborn Europa Refinery "هولبورن أوروبا"% من أس��ه� مص��فاة 30ب���را� 

حص�����تها  عززت ال������ركة الليبية 1992في عام وألف ب/ي.  75في هامبورغ طاقتها 

 Coastal "كوس��تال"% في إطار اتفاقية مع م�س��س��ة 66.33في المص��فاة لتص��ل إلى 

  ."هولبورن"التي استحوذت على شركة 
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  مصفاة راس النوف

ه�����ي المص�����فاة األ�ب�����ر ف�����ي دول�����ة ليبي�����ا، بطاق�����ة  "را� ال������و�"مص�����فاة 

. ص������مم� المص������فاة 1985ع������ام ف������ي ب������دأ تش������غيلها  ،أل������ف ب/ي 220تكريري������ة 

، وتلبي����ة حاج����ة الس����وق المحل����ي API 38.4لتكري����ر ال����نفط الخ����ام الليب����ي الخفي����ف 

م���ن المنتج���ات النفطي���ة، وتص���دير الف���ا�� �ل���ى األ����واق الخارجي���ة، وت����مين لق���ي� 

تتك�����ون م�����ن وح�����دة مص�����فاة بس�����يطة لمجم������ البترو�يماوي�����ات المج�����اور، �ال أ�ه�����ا 

  .الحقةى أية عمليات تحتوي عل وال، تقطير للنفط الخام

  مصفاة الزاوية

 120�ل����ى  ته����اطاقف����ي المرتب����ة الثا�ي����ة بع����د رف�����  "وي����ةالزا"ت�����تي مص����فاة 

 ،أل����ف ب/ي 60، ب��ش����ا� وح����دة تقطي����ر جدي����دة بطاق����ة 1977ع����ام ف����ي أل����ف ب/ي 

أل�����ف ب/ي، ووح�����دة معالج�����ة هيدروجيني�����ة  15.75ووح����دة ته�����ذيب للنافث�����ا بطاق�����ة 

 15معالج�����ة هيدروجيني�����ة للكيرو������ين بطاق�����ة وح�����دة و ،أل�����ف ب/ي 21.5بطاق�����ة 

أل���ف  3.7أي����اً عل���ى وح���دة أ����فل� بطاق���ة  "الزاوي���ة"أل���ف ب/ي. تش���تمل مص���فاة 

ا����ترجا� ����ا�ات لرف���� �س���بة ��ت���ا� ����ا�  أض���يف� وح���دة 1995ب/ي. وف���ي ع���ام 

  المسال. البترول

  مصفاة البريقة

لمصفاة ألف ب/ي، وهي ا10بطاقة  1965عام في  "البريقة"بدأ تشغيل مصفاة 

األقدم في دولة ليبيا. تتكون المص�������فاة من وحدة تقطير ر�يس�������ية، ووحدة تهذيب للنافثا 

  ألف ب/ي. 2.6ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للنافثا بطاقة  2.6بطاقة 

  مصفاة طبرق

ألف ب/ي، تتكون من  20بطاقة  1985عام في  "طبرق"بدأ تش������غيل مص������فاة 

  ألف ب/ي. 3.2وحدة تقطير ووحدة تهذيب للنافثا بنظام التنشيط المستمر بطاقة 
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 مصفاة سرير

أل����ف  10بطاق����ة تكريري����ة  1986ع����ام ف����ي  "س����رير"ب����دأ ت������يل مص����فاة 

ب/ي. ص����مم� المص����فاة لتكري����ر ال����نفط الخ����ام المن����ت� م����ن حق����ل س����رير، وتتك����ون 

  .ألف ب/ي 1.6ب للنافثا بطاقة هذيووحدة ت ،من وحدة تقطير

  : االستثمارات الخارجية لدولة ليبيا في مجال صناعة تكرير النفط 2-10-1

الخارجي���ة ف���ي مج���ال تكري���ر ال���نفط من���ذ ع���ام اس���تثماراتها �ول���ة ليبي���ا  تب���دأ

، Oilinvest "إوي����ل إ�فس�����" ل�س����تثماراتم����ع ت�س����ي� ال�����ركة العالمي����ة  1988

 ل�س���تثماراتبرأس���مال م����تر� ب���ين الم�سس���ة الوطني���ة لل���نفط، وال����ركة العربي���ة 

األجنبي�����ة، والبن�����ك العرب�����ي األجنب�����ي. تعم�����ل ه�����ذ� ال������ركة م�����ن �������ل ف�����رعين 

ش���را� �البي���ة أس���ه� ال����ركات األجنبي���ة  ةتيجياس���ترار�يس���يين ف���ي أوروب���ا، وتعتم���د 

الليبي����ة  تثماراتا�س����به����د� ال����تحك� ف����ي إ�ارته����ا ������ ش����را�ها بالكام����ل. وتت����وز� 

  الخارجية على النحو التالي:

  االستثمارات الخارجية لدولة ليبيا في أوروبا

% 89.5الخارجي����ة الليبي����ة ب�����را�  ل�س����تثماراتا�طلق����� الخط����وة األول����ى 

 105ا�يطالي���ة الت���ي ت���دير مص���فاة طاقته���ا  Tamoil "ت���ام أوي���ل"م���ن أس���ه� ش���ركة 

محط�������ة وق�������و�  1977إض�������افة إل�������ى ، Cremona "كريمو��������ا"أل�������ف ب/ي ف�������ي 

  ومركز توزيع في إيطاليا.

 1988عام في ��������اطها في ألما�يا  Oilinvest "ويل إ�فس�������أ"بدأت ش������ركة 

 Holborn Europa Refinery "هولبورن أوروبا"% من أس��ه� مص��فاة 30ب���را� 

حص�����تها  عززت ال������ركة الليبية 1992في عام وألف ب/ي.  75في هامبورغ طاقتها 

 Coastal "كوس��تال"% في إطار اتفاقية مع م�س��س��ة 66.33في المص��فاة لتص��ل إلى 

  ."هولبورن"التي استحوذت على شركة 

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
168 

  مصفاة راس النوف

ه�����ي المص�����فاة األ�ب�����ر ف�����ي دول�����ة ليبي�����ا، بطاق�����ة  "را� ال������و�"مص�����فاة 

. ص������مم� المص������فاة 1985ع������ام ف������ي ب������دأ تش������غيلها  ،أل������ف ب/ي 220تكريري������ة 

، وتلبي����ة حاج����ة الس����وق المحل����ي API 38.4لتكري����ر ال����نفط الخ����ام الليب����ي الخفي����ف 

م���ن المنتج���ات النفطي���ة، وتص���دير الف���ا�� �ل���ى األ����واق الخارجي���ة، وت����مين لق���ي� 

تتك�����ون م�����ن وح�����دة مص�����فاة بس�����يطة لمجم������ البترو�يماوي�����ات المج�����اور، �ال أ�ه�����ا 

  .الحقةى أية عمليات تحتوي عل وال، تقطير للنفط الخام

  مصفاة الزاوية

 120�ل����ى  ته����اطاقف����ي المرتب����ة الثا�ي����ة بع����د رف�����  "وي����ةالزا"ت�����تي مص����فاة 

 ،أل����ف ب/ي 60، ب��ش����ا� وح����دة تقطي����ر جدي����دة بطاق����ة 1977ع����ام ف����ي أل����ف ب/ي 

أل�����ف ب/ي، ووح�����دة معالج�����ة هيدروجيني�����ة  15.75ووح����دة ته�����ذيب للنافث�����ا بطاق�����ة 

 15معالج�����ة هيدروجيني�����ة للكيرو������ين بطاق�����ة وح�����دة و ،أل�����ف ب/ي 21.5بطاق�����ة 

أل���ف  3.7أي����اً عل���ى وح���دة أ����فل� بطاق���ة  "الزاوي���ة"أل���ف ب/ي. تش���تمل مص���فاة 

ا����ترجا� ����ا�ات لرف���� �س���بة ��ت���ا� ����ا�  أض���يف� وح���دة 1995ب/ي. وف���ي ع���ام 

  المسال. البترول

  مصفاة البريقة

لمصفاة ألف ب/ي، وهي ا10بطاقة  1965عام في  "البريقة"بدأ تشغيل مصفاة 

األقدم في دولة ليبيا. تتكون المص�������فاة من وحدة تقطير ر�يس�������ية، ووحدة تهذيب للنافثا 

  ألف ب/ي. 2.6ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للنافثا بطاقة  2.6بطاقة 

  مصفاة طبرق

ألف ب/ي، تتكون من  20بطاقة  1985عام في  "طبرق"بدأ تش������غيل مص������فاة 

  ألف ب/ي. 3.2وحدة تقطير ووحدة تهذيب للنافثا بنظام التنشيط المستمر بطاقة 



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

170

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
171 

  تقطير النفط  طاقةإلى  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات  :59-2الشكل 
  2016عام ليبيا  دولة مصافيفي 

     
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك            

  
  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة ال�يدروجيني���ة إل���ى طاق���ة تقطي���ر ال���نفط بل����� 

% و�����ي نس����بة من�ف�����ة ج����داً مقارن����ة 11.77ف����ي مص����افي دول����ة ليبي����ا �����والي 

بمتوس���ط مص���افي الع���الم� وعل���ى ال���ر�م م���ن أ� ال���نفط المك���رر يحت���و� عل���ى نس���بة 

من�ف�����ة ج����داً م����ن الكبري����� ف������ طاق����ة عملي����ات المعال�����ة ال�يدروجيني����ة �ي����ر 

. ج.ف.م 1000�افي����ة� �ي����� أ� نس����بة الكبري����� ف����ي ال����ديزل المن����ت� تص����ل إل����ى 

ت المعال����ة ال�يدروجيني���ة إل���ى طاق���ة تقطي���ر نس���بة طاق���ة عملي���ا 60-2ال����كل يب���ين 

  . 2016النفط في مصافي دولة ليبيا عام 
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% من أس����هم Oilinvest 60 "ويل إنفس����تأ"اش����ترت ش����ركة  1992في عام 

�م رفعت �ص��تها ، Hamburg Eggert-GmbH "هامبورغ إيغيرت"ش��ركة تو�ي� 

 "مارينبيكس"ش���ركة % من األس���هم التي كانت تمتلكها 20% من ��ل ش���را� 80إلى 

Marimpex .األلمانية  

في عام  Tamoil "تام أويل"أما نشاط ليبيا في سويسرا فقد بدأ باستحواذ شركة 

التي كانت مملوكة لشركتين   Gatoil" غيت أويل" % من أسهم شركة65على  1990

، �ي� تمكنت من تش���غيل Migrol "ميغرول"و Sasea "س���اس���ي"هما  س���ويس���ريتين

  .ألف ب/ي 72بطاقة  Collombey "كولومبي"مصفاة 

  : األداء التشغيلي لمصافي النفط العاملة في دولة ليبيا2-10-2

تتمي���� مص���افي ال���نفط ف���ي �ول���ة ليبي���ا بدر����ة تعقي���د منخفض���ة ����داً ت�عله���ا 

ق������ا�رة عل������ى إنت������ا� مش������تقات ذات مواص������فات متوافق������ة م������� متطلب������ات غي������ر 

أنه���ا تك���رر نف���ط ����ام �في���ف يحت���وي  عل���ى ال���رغم م���ن ،التش���ريعات البي�ي���ة الحدي����ة

  على نسبة منخفضة من الكبريت. 

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

 تحس���ين ال���رقم األوكت���اني إل���ى طاق���ة تقطي���ر ال���نفطنس���بة طاق���ة عملي���ات  تبلغ���

وه���ي نس���بة منخفض���ة  ،%6.96����والي  2016لمص���افي ال���نفط ف���ي �ول���ة ليبي���ا ع���ام 

مقارن����ة بمتوس����ط مص����افي الع����الم والمص����افي األوروبي����ة. يع����و� س����ب� انخفاض����ها 

تحت���وي عل���ى أي���ة و����دات ته����ي�  ال "را� الن���و�"إل���ى أ� أكب���ر مص���فاة ف���ي ليبي���ا 

للناف�����ا، بينم����ا ي������� أ� النس����بة ف����ي المص����افي األ�����ر�، م�����ل ال�اوي����ة وطب����ر� 

ت�ي���د  "مرس���ى البريق���ة"مص���فاة  وس���رير، ت�ي���د ع���ن متوس���ط مص���افي الع���الم، وف���ي

نس����بة طاق����ة  59-2الش����كل ن ـفيه����ا النس����بة ع����ن متوس����ط المص����افي األوروبي����ة. يبي����

إل���ى طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي �ول���ة ليبي���ا  تحس���ين ال���رقم األوكت���انيعملي���ات 

  .2016عام في 
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  تقطير النفط  طاقةإلى  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات  :59-2الشكل 
  2016عام ليبيا  دولة مصافيفي 

     
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك            

  
  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة ال�يدروجيني���ة إل���ى طاق���ة تقطي���ر ال���نفط بل����� 

% و�����ي نس����بة من�ف�����ة ج����داً مقارن����ة 11.77ف����ي مص����افي دول����ة ليبي����ا �����والي 

بمتوس���ط مص���افي الع���الم� وعل���ى ال���ر�م م���ن أ� ال���نفط المك���رر يحت���و� عل���ى نس���بة 

من�ف�����ة ج����داً م����ن الكبري����� ف������ طاق����ة عملي����ات المعال�����ة ال�يدروجيني����ة �ي����ر 

. ج.ف.م 1000�افي����ة� �ي����� أ� نس����بة الكبري����� ف����ي ال����ديزل المن����ت� تص����ل إل����ى 

ت المعال����ة ال�يدروجيني���ة إل���ى طاق���ة تقطي���ر نس���بة طاق���ة عملي���ا 60-2ال����كل يب���ين 

  . 2016النفط في مصافي دولة ليبيا عام 
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% من أس����هم Oilinvest 60 "ويل إنفس����تأ"اش����ترت ش����ركة  1992في عام 

�م رفعت �ص��تها ، Hamburg Eggert-GmbH "هامبورغ إيغيرت"ش��ركة تو�ي� 

 "مارينبيكس"ش���ركة % من األس���هم التي كانت تمتلكها 20% من ��ل ش���را� 80إلى 

Marimpex .األلمانية  

في عام  Tamoil "تام أويل"أما نشاط ليبيا في سويسرا فقد بدأ باستحواذ شركة 

التي كانت مملوكة لشركتين   Gatoil" غيت أويل" % من أسهم شركة65على  1990

، �ي� تمكنت من تش���غيل Migrol "ميغرول"و Sasea "س���اس���ي"هما  س���ويس���ريتين

  .ألف ب/ي 72بطاقة  Collombey "كولومبي"مصفاة 

  : األداء التشغيلي لمصافي النفط العاملة في دولة ليبيا2-10-2

تتمي���� مص���افي ال���نفط ف���ي �ول���ة ليبي���ا بدر����ة تعقي���د منخفض���ة ����داً ت�عله���ا 

ق������ا�رة عل������ى إنت������ا� مش������تقات ذات مواص������فات متوافق������ة م������� متطلب������ات غي������ر 

أنه���ا تك���رر نف���ط ����ام �في���ف يحت���وي  عل���ى ال���رغم م���ن ،التش���ريعات البي�ي���ة الحدي����ة

  على نسبة منخفضة من الكبريت. 

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

 تحس���ين ال���رقم األوكت���اني إل���ى طاق���ة تقطي���ر ال���نفطنس���بة طاق���ة عملي���ات  تبلغ���

وه���ي نس���بة منخفض���ة  ،%6.96����والي  2016لمص���افي ال���نفط ف���ي �ول���ة ليبي���ا ع���ام 

مقارن����ة بمتوس����ط مص����افي الع����الم والمص����افي األوروبي����ة. يع����و� س����ب� انخفاض����ها 

تحت���وي عل���ى أي���ة و����دات ته����ي�  ال "را� الن���و�"إل���ى أ� أكب���ر مص���فاة ف���ي ليبي���ا 

للناف�����ا، بينم����ا ي������� أ� النس����بة ف����ي المص����افي األ�����ر�، م�����ل ال�اوي����ة وطب����ر� 

ت�ي���د  "مرس���ى البريق���ة"مص���فاة  وس���رير، ت�ي���د ع���ن متوس���ط مص���افي الع���الم، وف���ي

نس����بة طاق����ة  59-2الش����كل ن ـفيه����ا النس����بة ع����ن متوس����ط المص����افي األوروبي����ة. يبي����

إل���ى طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي �ول���ة ليبي���ا  تحس���ين ال���رقم األوكت���انيعملي���ات 

  .2016عام في 
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  استهالك الطاقة  حصة المنتجات النفطية من إجمالي: 61-2الشكل 
  2016في دولة ليبيا عام 

        
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                        

  
   واستهالك المنتجات النفطية إنتاجمقارنة بين : 62-2الشكل 

  2016عام  في دولة ليبيا
  (ألف ب/ي)

      
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك         
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  النفطتقطير طاقة  إلى المعالجة الهيدروجينيةنسبة طاقة عمليات  :60-2الشكل 
  2016عام ليبيا  دولة في مصافي

     
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  التحويليةطاقة العمليات 

تحت�����و� عل�����ى أي�����ة عملي�����ات  إن �اف�����ة مص�����افي ال�����نفط ف�����ي �ول�����ة ليبي�����ا ال

  .2016تحويلية في عام 

  دولة ليبيا ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في : 2-10-3

% م����ن 45إل����ى بنس����بة تص����ل تعتم����د �ول����ة ليبي����ا عل����ى المنت�����ات النفطي����ة 

الغ����از  نس����بة اس����ت���بينم����ا تص����ل ، 2016س����ت��� الطاق����ة ف����ي ع����ام إجم����الي ا

 �ص����ة المنت�����ات النفطي����ة م����ن إجم����الي 61-2ال�����كل . يب����ين %55إل����ى الطبيع����ي 

مقارن���ة ب���ين  62-2ال����كل ، �م���ا يب���ين 2016اس���ت��� الطاق���ة ف���ي �ول���ة ليبي���ا ع���ام 

�ي������  ،2016ع�����ام �ول�����ة ليبي�����ا �مي�����ة إنت�����ا� واس�����ت��� المنت������ات النفطي�����ة ف�����ي 

بينم���ا يوج���د ع����ز ف���ي إنت���ا�  والكيروس���ين ي������ وج���و� ف���ا�� ف���ي زي���� الوق���و�

  الغازولين والديزل وغاز البترول المسال. 
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  استهالك الطاقة  حصة المنتجات النفطية من إجمالي: 61-2الشكل 
  2016في دولة ليبيا عام 

        
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                        

  
   واستهالك المنتجات النفطية إنتاجمقارنة بين : 62-2الشكل 

  2016عام  في دولة ليبيا
  (ألف ب/ي)

      
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك         
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  النفطتقطير طاقة  إلى المعالجة الهيدروجينيةنسبة طاقة عمليات  :60-2الشكل 
  2016عام ليبيا  دولة في مصافي

     
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  التحويليةطاقة العمليات 

تحت�����و� عل�����ى أي�����ة عملي�����ات  إن �اف�����ة مص�����افي ال�����نفط ف�����ي �ول�����ة ليبي�����ا ال

  .2016تحويلية في عام 

  دولة ليبيا ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في : 2-10-3

% م����ن 45إل����ى بنس����بة تص����ل تعتم����د �ول����ة ليبي����ا عل����ى المنت�����ات النفطي����ة 

الغ����از  نس����بة اس����ت���بينم����ا تص����ل ، 2016س����ت��� الطاق����ة ف����ي ع����ام إجم����الي ا

 �ص����ة المنت�����ات النفطي����ة م����ن إجم����الي 61-2ال�����كل . يب����ين %55إل����ى الطبيع����ي 

مقارن���ة ب���ين  62-2ال����كل ، �م���ا يب���ين 2016اس���ت��� الطاق���ة ف���ي �ول���ة ليبي���ا ع���ام 

�ي������  ،2016ع�����ام �ول�����ة ليبي�����ا �مي�����ة إنت�����ا� واس�����ت��� المنت������ات النفطي�����ة ف�����ي 

بينم���ا يوج���د ع����ز ف���ي إنت���ا�  والكيروس���ين ي������ وج���و� ف���ا�� ف���ي زي���� الوق���و�

  الغازولين والديزل وغاز البترول المسال. 
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  ليبيا دولة في النفطيةتطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات  :63-2الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة     

  (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  : االستنتاجات2-10-5

مما يجعلها بحاجة إلى  ،تعاني دولة ليبيا من وجود فائض في إنتاج زيت الوقود

تطوير المص�������افي القائمة لرف� درجة تعقيدها التكنولوجي من �الل إض�������افة عمليات 

نافثا، وذلك  يات المعالجة الهيدروجينية ووحدات تهذيب ال ية، ف��������الً عن عمل تحويل

  النفطية بالمواصفات البيئية المطلوبة. المنتجاتلتزويدها بالمرونة الالزمة إلنتاج 

قادمين إلى تش�������ير توقع ات تطور الطلب على المنتجات النفطية في العقدين ال

ضرورة تنفيذ مشروع إنشاء المصفاة الجديدة حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي على 

  .، وتتخلص من فائض زيت الوقودبعض المنتجات الهامة كالغازولين والديزل

التي يمكن أن تجعلها تمتلك مص����افي النفط في دولة ليبيا العديد من عوامل القوة 

ة التنافس�������ية في من المص�������افي الرائدة في المنطقة من حي� األداء التش�������غيلي والقدر

  ، أهم هذه العوامل:األسواق العالمية
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  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في دولة ليبيا2-10-4

تين، األول�����ى ف�����ي �دي�����د تينلبن�����ا� مص�����فاأعلن������ �ول�����ة ليبي�����ا ع�����ن �ط�����ة 

ف�����ي  "أوب�����ار�"أل������ ���، وال�اني�����ة ف�����ي  300������ر� ليبي�����ا �اقت������ا  "�ب�����ر�"

ت�ط���ط �ول���ة ليبي���ا لتح���دي� مص���افي �م���ا  أل���� ���.  50الجن���و� الش���رقي �اقت����ا 

ورف���� الطاق���ة التكريري����ة لك���ل م���ن مص���فاتي ال�اوي���ة م����ن عامل���ة، ال���نفط ال�م���� ال

أل������ ���.  300إل�����ى  220م�����ن  "را� الن�����و�"أل������ ���، و  300إل�����ى  120

الق���رار الن����ائي لتنفي���� المش���رو� ق���د يت�����ر لح���ين إع���ا�ة تقي���يم �ط���ة التط���وير إال أن 

  الشاملة لصناعة تكرير النفط. 

عات تطور 2-10-5 قة التكريرية: توق طا عام النفطية  المنتجاتوا��������ت���  ال حتى 
2030  

مقارن�����ة ب�����ين بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية لتط�����ور  63-2الش�����كل يوض������ 

وب����ين بيان����ات التوقع����ات المس����تقبلية ال�����ت���  ليبي����ا�ول����ة الطاق����ة التكريري����ة ف����ي 

النفطي����ة والت����ي ق����درت عل����ى أ�����ا� متو�����ط مع����دل النم����و الس����نو� ف����ي  المنتج����ات

و�ل������ك ف������ي ح������ال ت������م ات�������ا� الق������رار ، 2016-2010اال�������ت��� ��������ل الفت������رة 

تين ورف������ الطاق�����ة التكريري�����ة لجدي�����دا تينالمص�����فابالم������ي ف�����ي مش�����رو� إنش�����ا� 

حي����� تش����ير نت����ائ� المقارن����ة إل����ى توق�����  ،"را� الن����و�"و "ال�اوي����ة"لمص����فاتي 

  . 2030عام إلى ما بعد المنتجات  معظمحدوث فائض في إنتاج 
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  ليبيا دولة في النفطيةتطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات  :63-2الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة     

  (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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   النفط العاملةطاقة عمليات التكرير في مصافي : 12-2لجدول ا
  2016عام  في جمهورية مصر العربية            
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 النصر 1913 131.6 16 32 35     2.47

 السويس 1921 58.3 16 32  16 0.8   6.08

 المكس 1963 96.9 14 22.4   2  3 3.78

 مسطرد 1969 160 10 26.1     3 1.78

 العامرية 1972 80.4 10 37.5   1.9 0.8 2 4.44

 طنطا 1969 52.1        1.00

 أسيوط 1984 90.5 7 10      1.66

 ميدور 2001 100 22 81 34 22.8   10.7 10.35

3.99 18.7 0.8 4.7 38.8 69 241.8  اإلجمالي 769.8 95

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك
  

  مصفاة النصر

هي المصفاة األولى في جمهورية مصر العربية، بدأ تشغيلها  "النصر"مصفاة 

ألف ب/ي  131.6ألف/ي، ثم رفعت إلى  50، بطاقة تكريرية أولية قدرها 1913عام 

ألف  35أض������يف إليها وحدة تكس������ير هيدروجيني بطاقة  2002، وفي عام 1990عام 

ألف ب/ي،  16ها ب/ي، إض��افة إلى وحدة ته�ي� للناف�ا بنظام التنش��يط المس��تمر، طاقت

  مع وحدات مساندة أخرى. 

  مصفاة السويس

يش��ر� على تش��غيل المص��فاة ���ر�ة الس��ويس لتكرير البترول، وهي المص��فاة 

ألف  18بطاقة  1921ال�انية في مص��ر م� حي� تاري� ا�نش��ا�، حي� بدأ تش��غيلها عام 

  ألف ب/ي. 16.4ب/ي، وتحتوي على وحدة تفحيم مؤجل بطاقة 
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 .توافر النفط الخام الخفيف الحاوي على نسبة منخفضة من الكبريت 

 ير الموقع الجغرافي على ساحل البحر األبيض المتوسط الذي يتيح إمكانية تصد

 المنتجات إلى األسواق األوروبية المجاورة.

  �توافر التمويل الكافي لتنفيذ مش���اريع تطوير وتوس���يع المص���افي القا�مة وإنش���ا

 مصاف جديدة متطورة.

 .امتالك كادر فني مدرب من ذوي الخبرة في تشغيل مصافي النفط 

  جمهورية مصر العربية: تطورات صناعة تكرير النفط في 2-11

 1913ترجع بداية نش��اط ص��ناعة التكرير في جمهورية مص��ر العربية إلى عام 

مع تش��غيل أول مص��فاة في مدينة الس��ويس� تبعها إنش��ا� مص��اف أ�ر� إلى أ� وص��ل 

تو�� نس������� الطاقة التكريرية لمص������افي النفط  64-2الش������كل يبين . ثمانيةعددها إلى 

طاقة عمليات المص����افي  12-2الجدول العاملة في جمهورية مص����ر العربية� كما يبين 

   .2016العاملة في جمهورية مصر العربية عام 

  لة متوزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العا :64-2الشكل 
  2016 عام جمهورية مصر العربيةفي     

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                         

  

النصر
17%

السويس
7%

المكس
13%

مسطرد
21%

العامرية
10%

طنطا
7%

أسيوط
12%

ميدور
13%



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

177

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
177 

   النفط العاملةطاقة عمليات التكرير في مصافي : 12-2لجدول ا
  2016عام  في جمهورية مصر العربية            

ون
لس

 ني
قيد

 تع
شر

مؤ
 

األ
رة 

زم
 

األ
كلة

ل
يت 
زي

ت ت
يو

ز
 

ال
حيم

تف
 

ال
ير 

كس
ت

ال
ني

جي
رو

هيد

ال
جة 

عال
م

ال
نية

جي
رو

هيد

ال
فاز

لح
ل ا

عام
بال

ب 
هذي

ت

رية
ري

لتك
ة ا

طاق
ال

 

اء
نش

اإل
خ 

ري
تا

فاة 
ص

الم
سم 

ا
 

 النصر 1913 131.6 16 32 35     2.47

 السويس 1921 58.3 16 32  16 0.8   6.08

 المكس 1963 96.9 14 22.4   2  3 3.78

 مسطرد 1969 160 10 26.1     3 1.78

 العامرية 1972 80.4 10 37.5   1.9 0.8 2 4.44

 طنطا 1969 52.1        1.00

 أسيوط 1984 90.5 7 10      1.66

 ميدور 2001 100 22 81 34 22.8   10.7 10.35

3.99 18.7 0.8 4.7 38.8 69 241.8  اإلجمالي 769.8 95

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك
  

  مصفاة النصر

هي المصفاة األولى في جمهورية مصر العربية، بدأ تشغيلها  "النصر"مصفاة 

ألف ب/ي  131.6ألف/ي، ثم رفعت إلى  50، بطاقة تكريرية أولية قدرها 1913عام 

ألف  35أض������يف إليها وحدة تكس������ير هيدروجيني بطاقة  2002، وفي عام 1990عام 

ألف ب/ي،  16ها ب/ي، إض��افة إلى وحدة ته�ي� للناف�ا بنظام التنش��يط المس��تمر، طاقت

  مع وحدات مساندة أخرى. 

  مصفاة السويس

يش��ر� على تش��غيل المص��فاة ���ر�ة الس��ويس لتكرير البترول، وهي المص��فاة 

ألف  18بطاقة  1921ال�انية في مص��ر م� حي� تاري� ا�نش��ا�، حي� بدأ تش��غيلها عام 

  ألف ب/ي. 16.4ب/ي، وتحتوي على وحدة تفحيم مؤجل بطاقة 

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
176 

 .توافر النفط الخام الخفيف الحاوي على نسبة منخفضة من الكبريت 

 ير الموقع الجغرافي على ساحل البحر األبيض المتوسط الذي يتيح إمكانية تصد

 المنتجات إلى األسواق األوروبية المجاورة.

  �توافر التمويل الكافي لتنفيذ مش���اريع تطوير وتوس���يع المص���افي القا�مة وإنش���ا

 مصاف جديدة متطورة.

 .امتالك كادر فني مدرب من ذوي الخبرة في تشغيل مصافي النفط 

  جمهورية مصر العربية: تطورات صناعة تكرير النفط في 2-11

 1913ترجع بداية نش��اط ص��ناعة التكرير في جمهورية مص��ر العربية إلى عام 

مع تش��غيل أول مص��فاة في مدينة الس��ويس� تبعها إنش��ا� مص��اف أ�ر� إلى أ� وص��ل 

تو�� نس������� الطاقة التكريرية لمص������افي النفط  64-2الش������كل يبين . ثمانيةعددها إلى 

طاقة عمليات المص����افي  12-2الجدول العاملة في جمهورية مص����ر العربية� كما يبين 

   .2016العاملة في جمهورية مصر العربية عام 

  لة متوزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العا :64-2الشكل 
  2016 عام جمهورية مصر العربيةفي     

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                         

  

النصر
17%

السويس
7%

المكس
13%

مسطرد
21%

العامرية
10%

طنطا
7%

أسيوط
12%

ميدور
13%



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

178

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
179 

ألف  12كثفات بطاقة تقطير مأض�������يفت إلى المص�������فاة وحدة ت 1996في عام 

  ألف ب/ي. 2بطاقة  وحدة أزمرةمع ب/ي، 

  مصفاة طنطا

وهي المصفاة الثانية التي تشرف على تشغيلها شركة القاهرة لتصنيع البترول، 

ألف ب/ي في عام  52.1ألف ب/ي ثم رفعت إلى  25بطاقة  1969بدأ تش�������غيلها عام 

تحتوي على وحدات  ألنها ال. تعتبر مص�������فاة �نطا م� المص�������افي البس�������يطة 1997

  تحويلية.

 مصفاة أسيوط

ألف ب/ي، حيث  10.5بطاقة  1987عام  " فيأ�������يو�"بدأ تش������غيل مص������فاة 

سوق المحلية في المنطقة الجنوبية. في عام  رفعت الطاقة  2000صممت لتلبية حاجة ال

ألف  7ألف ب/ي، مع إض���افة وحدة ته�يب للنافثا بطاقة  90.5إلى  ةالتكريرية للمص���فا

  ب/ي. 

  Midor) مصفاة الشرق األوسط (ميدور

األح����د� ف����ي جمهوري����ة مص����ر  "مي����دور" مص����فاة الش����رق األو�����ط تعتب����ر

، برأ�����مال 2001أكت����وبر ع����ام تش����ري� األول/ العربي����ة، ب����دأت ا�نت����ا� ف����ي نهاي����ة 

مش�����تر� ب�����ي� القط�����ا� ال������ا� والهي������ة المص�����رية العام�����ة للبت�����رول. ص������ممت 

بحي���ث ي�ص���� الف���ا�� م���� و ،أل���ف ب/� 100بطاق���ة تكريري���ة ق���درها لمص���فاة ا

  إنتاجها للتصدير بعد تغطية الطلب المحلي. 

ف����ي المنطق����ة الح����رة عل����ى الس����احل  "مي����دورالش����رق األو�����ط "تق����ع مص����فاة 

درية، وتش�����تمل عل�����ى وح�����دات تحويلي�����ة متط�����ورة الش�����مالي ������رب مدين�����ة ا�������كن

تمكنه�����ا م������ إنت�����ا� مش�����تقات نفطي�����ة بمواص�����فات متوافق�����ة م�����ع أح�����د� المع�����ايير 

). أه����م الوح����دات العامل����ة ف����ي المص����فاة ه����ي وح����دة ته�����يب 5-األوروبي����ة (ي����ورو

أل����ف ب/ي، ووح����دة  22النافث����ا بالعام����ل الحف����از بنظ����ام التنش����يط المس����تمر بطاق����ة 
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ألف  16ب�ض�������افة وحدة تهذيب للنافثا بطاقة  1983عام  طورت المص�������فاة في

ألف ب/ي، مع إضافة وحدة  58.3رفعت الطاقة التكريرية إلى  1986ب/ي، وفي عام 

  إلنتاج زيوت التزييت. 

  مصفاة اإلسكندرية (المكس) 

، APPCشركة اإلسكندرية لتصنيع البترول  ل هذه المصفاةيشرف على تشغي

  ألف ب/ي. 96.9اقة بط 1963بدأ تشغيلها عام 

طورت المص������فاة ب�ض������افة وحدة تهذيب للنافثا بنظام التنش������يط  2000في عام 

ووحدة معالجة  ،ي/ألف ب 3ألف ب/ي مع وحدة أزمرة بطاقة  14المس�������تمر بطاقة 

  ألف ب/ي. 9هيدروجينية للديزل بطاقة 

  مصفاة القاهرة (مسطرد)

شركة  شرفتوهي المصفاة األكبر في جمهورية مصر العربية،  شغيلها  على ت

كان  ثم خضعت لعدة مشاريع توسيع، 1969القاهرة لتصنيع البترول، بدأ تشغيلها عام 

ألف ب/ي، مع  160إلى  115حي��� رفع��ت الط��اق��ة التكريري��ة من  1985أوله��ا ع��ام 

إض���افة وحدات معالجة هيدروجينية، ووحدة اس���ترجا� �ازات س���اهمت في رفع إنتاج 

ألف طن/الس��نة، ووحدات تهذيب بطاقة  74ي المس��ال بمقدار المص��فاة من الغاز البترول

 من ألف ب/ي، وذلك لتعظيم إنتاج الغازولين الخالي 3ألف ب/ي، وأزمرة بطاقة  10

  ألف طن/السنة.  330صاص ليصل إلى الر

  مصفاة العامرية

ألف ب/ي، ثم رفعت  50بطاقة  1972عام في  "العامرية"أ تش����غيل مص����فاة بد

ألف ب/ي،  15ي، وكانت تش������تمل على وحدة تقطير فرا�ي بطاقة ألف ب/ 80.4إلى 

 0.4ألف ب/ي، ووحدة اس�������تخ�ص عطريات بطاقة  10ووحدة تهذيب للنافثا بطاقة 

ألف ب/ي، ووحدة إنتاج زيوت  24ألف ب/ي، ووحدات معالجة هيدروجينية بطاقة 

  ألف ب/ي.   1.9 طاقتها تزييت
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ألف  12كثفات بطاقة تقطير مأض�������يفت إلى المص�������فاة وحدة ت 1996في عام 

  ألف ب/ي. 2بطاقة  وحدة أزمرةمع ب/ي، 

  مصفاة طنطا

وهي المصفاة الثانية التي تشرف على تشغيلها شركة القاهرة لتصنيع البترول، 

ألف ب/ي في عام  52.1ألف ب/ي ثم رفعت إلى  25بطاقة  1969بدأ تش�������غيلها عام 

تحتوي على وحدات  ألنها ال. تعتبر مص�������فاة �نطا م� المص�������افي البس�������يطة 1997

  تحويلية.

 مصفاة أسيوط

ألف ب/ي، حيث  10.5بطاقة  1987عام  " فيأ�������يو�"بدأ تش������غيل مص������فاة 

سوق المحلية في المنطقة الجنوبية. في عام  رفعت الطاقة  2000صممت لتلبية حاجة ال

ألف  7ألف ب/ي، مع إض���افة وحدة ته�يب للنافثا بطاقة  90.5إلى  ةالتكريرية للمص���فا

  ب/ي. 

  Midor) مصفاة الشرق األوسط (ميدور

األح����د� ف����ي جمهوري����ة مص����ر  "مي����دور" مص����فاة الش����رق األو�����ط تعتب����ر

، برأ�����مال 2001أكت����وبر ع����ام تش����ري� األول/ العربي����ة، ب����دأت ا�نت����ا� ف����ي نهاي����ة 

مش�����تر� ب�����ي� القط�����ا� ال������ا� والهي������ة المص�����رية العام�����ة للبت�����رول. ص������ممت 

بحي���ث ي�ص���� الف���ا�� م���� و ،أل���ف ب/� 100بطاق���ة تكريري���ة ق���درها لمص���فاة ا

  إنتاجها للتصدير بعد تغطية الطلب المحلي. 

ف����ي المنطق����ة الح����رة عل����ى الس����احل  "مي����دورالش����رق األو�����ط "تق����ع مص����فاة 

درية، وتش�����تمل عل�����ى وح�����دات تحويلي�����ة متط�����ورة الش�����مالي ������رب مدين�����ة ا�������كن

تمكنه�����ا م������ إنت�����ا� مش�����تقات نفطي�����ة بمواص�����فات متوافق�����ة م�����ع أح�����د� المع�����ايير 

). أه����م الوح����دات العامل����ة ف����ي المص����فاة ه����ي وح����دة ته�����يب 5-األوروبي����ة (ي����ورو

أل����ف ب/ي، ووح����دة  22النافث����ا بالعام����ل الحف����از بنظ����ام التنش����يط المس����تمر بطاق����ة 
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ألف  16ب�ض�������افة وحدة تهذيب للنافثا بطاقة  1983عام  طورت المص�������فاة في

ألف ب/ي، مع إضافة وحدة  58.3رفعت الطاقة التكريرية إلى  1986ب/ي، وفي عام 

  إلنتاج زيوت التزييت. 

  مصفاة اإلسكندرية (المكس) 

، APPCشركة اإلسكندرية لتصنيع البترول  ل هذه المصفاةيشرف على تشغي

  ألف ب/ي. 96.9اقة بط 1963بدأ تشغيلها عام 

طورت المص������فاة ب�ض������افة وحدة تهذيب للنافثا بنظام التنش������يط  2000في عام 

ووحدة معالجة  ،ي/ألف ب 3ألف ب/ي مع وحدة أزمرة بطاقة  14المس�������تمر بطاقة 

  ألف ب/ي. 9هيدروجينية للديزل بطاقة 

  مصفاة القاهرة (مسطرد)

شركة  شرفتوهي المصفاة األكبر في جمهورية مصر العربية،  شغيلها  على ت

كان  ثم خضعت لعدة مشاريع توسيع، 1969القاهرة لتصنيع البترول، بدأ تشغيلها عام 

ألف ب/ي، مع  160إلى  115حي��� رفع��ت الط��اق��ة التكريري��ة من  1985أوله��ا ع��ام 

إض���افة وحدات معالجة هيدروجينية، ووحدة اس���ترجا� �ازات س���اهمت في رفع إنتاج 

ألف طن/الس��نة، ووحدات تهذيب بطاقة  74ي المس��ال بمقدار المص��فاة من الغاز البترول

 من ألف ب/ي، وذلك لتعظيم إنتاج الغازولين الخالي 3ألف ب/ي، وأزمرة بطاقة  10

  ألف طن/السنة.  330صاص ليصل إلى الر

  مصفاة العامرية

ألف ب/ي، ثم رفعت  50بطاقة  1972عام في  "العامرية"أ تش����غيل مص����فاة بد

ألف ب/ي،  15ي، وكانت تش������تمل على وحدة تقطير فرا�ي بطاقة ألف ب/ 80.4إلى 

 0.4ألف ب/ي، ووحدة اس�������تخ�ص عطريات بطاقة  10ووحدة تهذيب للنافثا بطاقة 

ألف ب/ي، ووحدة إنتاج زيوت  24ألف ب/ي، ووحدات معالجة هيدروجينية بطاقة 

  ألف ب/ي.   1.9 طاقتها تزييت
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  تقطير النفطإلى طاقة تحسين الرقم األوكتاني نسبة طاقة عمليات : 65-2الشكل 
  2016عام جمهورية مصر العربية في مصافي 

    
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

 

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة ال�يدرو�يني���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط بل����� 

% و�����ي نس����بة من�ف�����ة 31.41ف����ي مص����افي �م�وري����ة مص����ر العربي����ة �����والي 

و��ا م���ا أ����� بع���ين مص���افي األوروبي���ة� المقارن���ة بمتو����ط مص���افي الع���ال� ومتو����ط 

نوعي����ة ال����نفط المك����رر الح����او� عل����� نس����بة عالي����ة م����ن الكبري����� فتعتب����ر  ا�عتب����ار

النس����بة �ي����ر �افي����ة �نت����ا� �ي�����ل و�����ا�ولين بمواص����فات متوافق����ة م����� المع����ايير 

مص���افي الع���ال� تف���و� نس���بة  "مي���دور"األوروبي���ة. وال����دير بال�����ر أ� نس���بة مص���فاة 

نس������بة طاق������ة عملي������ات المعال�������ة  66-2ال�������كل المص������افي األوروبي������ة. يب������ين و

ال�يدرو�يني���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي �م�وري���ة مص���ر العربي���ة ع���ا� 
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أل�����  34� ب/ي، ووح����دة التكس����ير الهي����دروجيني بطاق����ة أل���� 22.8التفح����يم بطاق����ة 

أل�������� ب/ي، با�ض�������افة �ل�������� وح�������دات  10.7ب/ي، ووح�������دة األ�م�������رة بطاق�������ة 

أل����  81المعال����ة الهيدروجيني���ة للكيروس���ين و�ي���ت ال����ا� بطاق���ة �جمالي���ة ق���در�ا 

  ب/ي، ووحدات تحلية للنافثا والكيروسين. 

  العاملة في جمهورية مصر العربية: األداء التشغيلي لمصافي النفط 2-11-1

 جيدةبدرجة تعقيد  جمهورية مص�������ر العربيةمص�������افي النفط في معظم تتميز 

ولكنها غير كافية  مقبولة،�ات مواص�������فات  نفطيةت�علها قا�رة عل� �نتا� م��������تقات 

  بالمعايير األوروبية الحديثة باستثناء مصفاة ميدور المتطورة.  لاللتزام

  رقم األوكتاني طاقة عمليات تحسين ال

نس����بة �اق����ة عملي����ات ته�����ي� النافث����ا واأل�م����رة لمص����افي ال����نفط ف����ي  تبل�����

 قريب����ة م����ننس����بة  � و�����ي15.06ح����والي  2016جمهوري����ة مص����ر العربي����ة ع����ام 

باس���تثناء  ،لكنه���ا أ�ن���� م���ن متوس���ط المص���افي األوروبي���ةمتوس���ط مص���افي الع���الم و

ألوروبي����ة. يع����و� مص����فاة مي����دور الت����ي تزي����د فيه����ا النس����بة ع����ن متوس����ط المص����افي ا

مص����افي جمهوري����ة  �اق����ة عملي����ات الته�����ي� واأل�م����رة ف����يالس����ب� ف����ي ارتف����ا� 

ب�نت����ا� ال�����ا�ولين لتلبي����ة الطل����� المحل����ي المتن����امي  ا��تم����اممص����ر العربي����ة �ل����� 

نس���بة  65-2ال����كل بمتطلب���ات حماي���ة البي����ة م���ن التل���و�. يب���ين  ا�لت���زام�ض���افة �ل���� 

جمهوري���ة �اق���ة عملي���ات الته����ي� واأل�م���رة �ل���� �اق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي 

  .2016عام العربية مصر 
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  تقطير النفطإلى طاقة تحسين الرقم األوكتاني نسبة طاقة عمليات : 65-2الشكل 
  2016عام جمهورية مصر العربية في مصافي 

    
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

 

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة ال�يدرو�يني���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط بل����� 

% و�����ي نس����بة من�ف�����ة 31.41ف����ي مص����افي �م�وري����ة مص����ر العربي����ة �����والي 

و��ا م���ا أ����� بع���ين مص���افي األوروبي���ة� المقارن���ة بمتو����ط مص���افي الع���ال� ومتو����ط 

نوعي����ة ال����نفط المك����رر الح����او� عل����� نس����بة عالي����ة م����ن الكبري����� فتعتب����ر  ا�عتب����ار

النس����بة �ي����ر �افي����ة �نت����ا� �ي�����ل و�����ا�ولين بمواص����فات متوافق����ة م����� المع����ايير 

مص���افي الع���ال� تف���و� نس���بة  "مي���دور"األوروبي���ة. وال����دير بال�����ر أ� نس���بة مص���فاة 

نس������بة طاق������ة عملي������ات المعال�������ة  66-2ال�������كل المص������افي األوروبي������ة. يب������ين و

ال�يدرو�يني���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي �م�وري���ة مص���ر العربي���ة ع���ا� 
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أل�����  34� ب/ي، ووح����دة التكس����ير الهي����دروجيني بطاق����ة أل���� 22.8التفح����يم بطاق����ة 

أل�������� ب/ي، با�ض�������افة �ل�������� وح�������دات  10.7ب/ي، ووح�������دة األ�م�������رة بطاق�������ة 

أل����  81المعال����ة الهيدروجيني���ة للكيروس���ين و�ي���ت ال����ا� بطاق���ة �جمالي���ة ق���در�ا 

  ب/ي، ووحدات تحلية للنافثا والكيروسين. 

  العاملة في جمهورية مصر العربية: األداء التشغيلي لمصافي النفط 2-11-1

 جيدةبدرجة تعقيد  جمهورية مص�������ر العربيةمص�������افي النفط في معظم تتميز 

ولكنها غير كافية  مقبولة،�ات مواص�������فات  نفطيةت�علها قا�رة عل� �نتا� م��������تقات 

  بالمعايير األوروبية الحديثة باستثناء مصفاة ميدور المتطورة.  لاللتزام

  رقم األوكتاني طاقة عمليات تحسين ال

نس����بة �اق����ة عملي����ات ته�����ي� النافث����ا واأل�م����رة لمص����افي ال����نفط ف����ي  تبل�����

 قريب����ة م����ننس����بة  � و�����ي15.06ح����والي  2016جمهوري����ة مص����ر العربي����ة ع����ام 

باس���تثناء  ،لكنه���ا أ�ن���� م���ن متوس���ط المص���افي األوروبي���ةمتوس���ط مص���افي الع���الم و

ألوروبي����ة. يع����و� مص����فاة مي����دور الت����ي تزي����د فيه����ا النس����بة ع����ن متوس����ط المص����افي ا

مص����افي جمهوري����ة  �اق����ة عملي����ات الته�����ي� واأل�م����رة ف����يالس����ب� ف����ي ارتف����ا� 

ب�نت����ا� ال�����ا�ولين لتلبي����ة الطل����� المحل����ي المتن����امي  ا��تم����اممص����ر العربي����ة �ل����� 

نس���بة  65-2ال����كل بمتطلب���ات حماي���ة البي����ة م���ن التل���و�. يب���ين  ا�لت���زام�ض���افة �ل���� 

جمهوري���ة �اق���ة عملي���ات الته����ي� واأل�م���رة �ل���� �اق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي 

  .2016عام العربية مصر 
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  النفطتقطير طاقة  إلى التحويليةعمليات النسبة طاقة  :67-2الشكل 
  2016عام العربية مصر جمهورية في مصافي              

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

  
   : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية مصر العربية2-11-2

عل������ المنتج�����ات النفطي�����ة  جم�وري�����ة مص�����ر العربي�����ةبل������� نس�����بة اعتم�����ا� 

، بينم����ا �����كل 2016ن����وا� الطاق����ة ف����ي ع����ا� م����ن �جم����الي اس����ت��� أ %47�����والي 

نس����بة بالطاق����ة الك�رومائي����ة  وج����ا�ت بع����د�%، 48يع����ي نس����بة بال�����از الط اس����ت���

نس���� اس���ت��� أن���وا� الطاق���ة  68-2ال����كل % فق���ط. يب���ين 1الفح���� بنس���بة �����  ،4%

مقارن�����ة ب�����ين �مي�����ة �نت�����ا�  69-2ال������كل يب�����ين  ، �م�����ا2016ف�����ي مص�����ر ع�����ا� 

. �ي����� 2016واس����ت��� المنتج����ات النفطي����ة ف����ي جم�وري����ة مص����ر العربي����ة ع����ا� 

ي������� وج����و� عج����� ف����ي �نت����ا� معظ����� المنتج����ات الرئيس����ية �ال�����ازولين وال����دي�ل 

  . والمنتجات األخرى بينما يوجد فائض في الكيروسين ،وغاز البترول المسال
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  النفط تقطيرطاقة  إلى المعالجة الهيدروجينيةنسبة طاقة عمليات : 66-2الشكل 
  2016عام العربية  مصرجمهورية في مصافي    

    
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

  

  طاقة العمليات التحويلية

بل� متو�����ط نس����بة طاقة العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مص����افي 

%، وهي نس��بة متدنية مقارنة بمتو���ط مص��افي العالم 14.06جم�ورية مص��ر العربية 

فت�يد في�ا النس���بة عن متو����ط المص���افي  "ميدور"والمص���افي األوروبية. أما مص���فاة 

بس�������ب� وجو� وحدة تكس�������ير  %، وذلك56.8 نس�������بت�ا إلى تص�������لحيث ، األوروبية

نس�������بة طاقة  67-2ال��������كل ووحدة تفحيم مؤجل ذات طاقة عالية. يبين  ،هيدروجيني

العمليات التحويلية إلى طاقة تقطير النفط في مص�������افي جم�ورية مص�������ر العربية عا� 

2016.  
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  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في جمهورية مصر العربية2-11-3

يجري حالياً تنفيذ العديد من مش�������اريع تطوير المص�������افي القائمة في جمهورية 

  .مصر العربية لتحسين قدرتها على إنتاج الوقود النظيف

عن توقيع عقد مش����روع تو�����يع وحدة التفحيم في مص����فاة أعلن  2009في عام 

 المنتجاتوذلك بهدف تعزيز قدرة المصفاة على إنتاج  ،ألف ب/ي 30بمقدار  "ميدور"

، إضافة إلى رفع الطاقة التكريرية للمصفاة من الخفيفة على حساب زيت الوقود الثقيل.

  ألف ب/ي. 160إلى  100

ألف ب/ي.  96بطاقة  "مس��طرد"فاة لمص�� مجاور جديد مجمعكما يجري إنش��ا� 

المجاورة إلى منتجات  "مس���طرد"زيت الوقود الثقيل المنت� من مص���فاة  لتحويلص���مم 

نفطية عالية الجودة، و�����يس����ا�م المش����روع في حل مش����كلة فائض إنتاج زيت الوقود، 

مس��طرد إلى ���ركة  . تعود ملكية مش��روع مجمع2017ويتوقع أن يبدأ باإلنتاج في عام 

  .ERCقطاع خاص تسمى الشركة المصرية لتصنيع البترول 

عين الس��خنة جنوب الكما أعلنت الحكومة المص��رية عن عزمها بنا� مص��فاة في 

ب/ي ب���التع���اون مع ��������رك���ة تكرير ألف  240الق���ا�رة على البحر األحمر، بط���اق���ة 

لمدة خمس  BOTم وبتروكيماويات ص���ينية على أ����ا� نظام البنا� والتش����يل والتس���لي

  .2019عام في وعشرين عاماً، ويتوقع أن يبدأ المشروع باإلنتاج 

  2030: توقعات تطور إنتاج واستهالك المنتجات النفطية حتى عام 2-11-4

مقارنة بين بيانات التوقعات المس������تقبلية لتطور الطاقة  70-2الش������كل يوض������� 

مت������منة إنتاج المص�����فاة الجديدة المتوقع بد�  جمهورية مص�����ر العربيةالتكريرية في 

النفطية  المنتجات، وبين بيانات التوقعات المس�����تقبلية �������ته�� 2019تش������يلها عام 

والتي قدرت على أ������ا� متو������ط معدل النمو الس�����نوي في ا�������ته�� خ�ل الفترة 

 ، حي� تش������ير نتائ� المقارنة إلى توقع ا�������تمرار حدو� عجز في إنتاج2010-2016

  . 2030المنتجات النفطية حتى عام  معظم
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  حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك الطاقة : 68-2الشكل 
  2016عام العربية مصر جمهورية في    

  
  2016التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك                        

  
  مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية : 69-2الشكل 

  2016عام  العربية مصرجمهورية في           
  (ألف ب/ي) 

   
  2016التقرير اإلحصائي -المصدر: أوابك          
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مي����� ص����ناعة التكري����ر ف����ي جمهوري����ة مص����ر العربي����ة بامتالكه����ا لك����وادر تت

فني���ة مدرب���ة نتيج���ة الخب���رة التراكمي���ة الت���ي اكتس���بتها ف���ي العق���ود الطويل���ة الماض���ية، 

  مما مكنها من تشغيل أعقد عمليات التكرير وأكثرها تطوراً في العالم. 

كن إض���افية �ت���� ت���تم تكريري���ة�اق���ة إل���� تحت���اج جمهوري���ة مص���ر العربي���ة 

، النفطي���ة الر�يس���ية المنتج���اتعل���� ف���ي الس���وق المحلي���ة تلبي���ة الطل���� المتن���امي م���ن 

ورف����� درج����ة تعقي����دها التكنول����وجي  ،م����� متابع����ة �ط����ة تط����وير المص����افي القا�م����ة

  .لتحسين نسبة إنتاج المنتجات الخفيفة التي تحتاجها السوق المحلية

  : تطورات صناعة تكرير النفط في المملكة األردنية 2-12

، ب����دأ "ال�رق����ا�"تمتل����ك المملك����ة األردني����ة مص����فاة نف����ط وا�����دة ف����ي مدين����ة 

، وق������د �������هدت ع������دة تو�������عات إل������� أ� وص������ل� �اقته������ا 1960تش������غيلها ع������ام 

. يش�����ر� عل������ تش�����غيل المص�����فاة ������ركة 1983��� ع�����ام  90.4التكريري�����ة إل������ 

 ةوه���ي ����ركة قط���ا� ����ا� م���� �ص���ة ص���غير ،JPRC*تكري���ر البت���رول األردني���ة 

ي���ة، ويترك���� دور الحكوم���ة ف���ي إدارة أعم���ال بي���� وتوزي���� منتج���ات للحكوم���ة األردن

  المصفاة وتأمين النفط الخام الالزم لتشغيلها. 

أل������  21.5التقطي�����ر الج�����و�، والفرا������ي و������دات تش�����تمل المص�����فاة عل������ 

 17.3أل����� ���، والمعالج����ة الهيدروجيني����ة  10.9 �اقته����ا النافث����ا ���، وته�����ي�

أل������� ���، والتكس������ير  4.35أل������� ���، والتكس������ير بالعام������ل الحف������از الم������ا�� 

التحلي���������ة، وإنت���������اج إض���������افة إل���������� عملي���������ات ، أل���������� ��� 5.5الهي���������دروجيني 

 "ال�رق���ا�"�اق���ة عملي���ات التكري���ر ف���ي مص���فاة  13-2الج���دول يب���ين الهي���دروجين. 

  .2016في المملكة األردنية 

  
  

                                           
* Jordan Petroleum Refinery Company 
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  فيالنفطية  اقة التكريرية واستهالك المنتجاتتطور الط :70-2الشكل 
  2030-2016 العربية خالل الفترة مصرجمهورية              

 (ألف ب/ي)   

  
  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط -المصدر: أوابك         

  
  االستنتاجات: 2-11-5

درج�����ة  بامتال�ه�����امهوري�����ة مص�����ر العربي�����ة مص�����افي ال�����نفط ف�����ي جتتمي�����ز 

األ����د� واألفض���ل فتعتب���ر  "مي���دور"مقبول���ة م���ن التعقي���د التكنول���وجي. أم���ا مص���فاة 

�نت�����ا� م������تقات نفطي�����ة توا������� أعق�����د  عل������ ةق�����درالالت������غيلي و األداءم�����ن �ي������ 

  تكرير أنواع عديدة من النفط الخام. مرونتها فيالمعايير الدولية، فضالً عن 

ال���ديزل  ����ل م���ن دوراً �ام���اً ف���ي تحس���ين مواص���فات "مي���دور"تلع���� مص���فاة 

م���� من���ت�  "مي���دور"، �ي���� يم���ز� من���ت� مص���فاة مص���رف���ي  ينوالغ���ازولين المنتج���

المص������افي األ�������ر� الت������ي تع������اني م������ن نق������� ف������ي �اق������ة عملي������ات المعالج������ة 

  .بة الكبريت في الديزل والغازولينالهيدروجينية لتحقيق الحد المقبول في نس
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  إلى طاقة تقطير النفط  التكريرنسبة طاقة عمليات : 71-2الشكل 
  2016في مصفاة الزرقاء عام                                        

   
  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط -المصدر: أوابك        

  

  المملكة األردنية : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-12-2

تعتم����د المملك����ة األر�ني����ة عل����� المنتج����ات النفطي����ة ب�����كل ر�يس����ي كمص����در 

% م���ن �جم���الي 68للطاق���ة مقارن���ة بالمص���ا�ر األ����ر�� �ي���� تص���ل نس���بتها �ل���� 

 � ي����تي ف���ي المرتب���ة ال�اني���ة ال����ا� الطبيع���ي2016اس���ته�� أن���وا� الطاق���ة ف���ي ع���ا� 

�ص������ة  72-2ال�������كل يب������ين %. 4� �������م الفح������م بنس������بة %28بنس������بة المس������تور� 

ع�����ا�  المملك�����ة األر�ني�����ةاس�����ته�� الطاق�����ة ف�����ي  المنتج�����ات النفطي�����ة م�����ن �جم�����الي

مقارن����ة ب����ين كمي����ة �نت����ا� واس����ته�� المنتج����ات  73-2ال�����كل � كم����ا يب����ين 2016

. �ي���� ي������ وج���و� عج���ز ف���ي �نت���ا� 2016ع���ا� المملك���ة األر�ني���ة النفطي���ة ف���ي 

  .كافة المنتجات النفطية
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   2016عام  النفط العاملة في المملكة األردنية اةطاقة عمليات التكرير في مصف: 13-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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 الزرقاء 1960 90.4 10.9 17.3 4.35  5.5  3.21

  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط -المصدر: أوابك 

  

  : األداء التشغيلي لمصفاة الزرقاء في المملكة األردنية2-12-1

تتميز مصفاة النفط في المملكة األردنية بدرجة متوسطة من التعقيد التكنولوجي 

تجعلها غير قادرة على �نتا� م���تقات �ات مواص��فات متوافقة م� متطلبات الت���ريعات 

  البيئية الحديثة. 

  التكرير في مصفاة الزرقاءطاقة عمليات 

في المملكة  لزرقاءابلغت نس�����بة �اقة عمليات ته�ي� النافثا واأل�مرة لمص�����فاة 

متوس���ط المص���افي ومن متوس���ط مص���افي العال�  أدنى%� و�ي نس���بة 12.06األردنية 

  األوروبية. 

  

نس�������بة �اقة عمليات المعالجة الهيدروجينية �لى �اقة تقطير النفط بلغت كما 

فق��د بلغ��ت س�������ب��ة ���اق��ة العملي��ات التحويلي��ة �لى ���اق��ة تقطير النفط أم��ا ن%. 19.14

%� و�ي نس���بة متدنية مقارنة بمتوس���ط مص���افي العال� والمص���افي األوروبية. 10.59

�لى �اقة تقطير النفط في مص�������فاة  التكريرنس�������بة �اقة عمليات  71-2ال��������كل يبين 

  .2016الزرقاء عام 
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  األوروبية. 

  

نس�������بة �اقة عمليات المعالجة الهيدروجينية �لى �اقة تقطير النفط بلغت كما 

فق��د بلغ��ت س�������ب��ة ���اق��ة العملي��ات التحويلي��ة �لى ���اق��ة تقطير النفط أم��ا ن%. 19.14
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�لى �اقة تقطير النفط في مص�������فاة  التكريرنس�������بة �اقة عمليات  71-2ال��������كل يبين 

  .2016الزرقاء عام 
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  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في المملكة األردنية 2-12-3

يجري حالياً التح�����ير لتنفي� مش����رو� تطوير مص����فاة ال�رقاء، بهد� تحس����ين 

قدرتها على إنتا� مش������تقات بمواص������فات متوافقة مع المعايير الدولية، وذلك من خالل 

  جديدة وتطوير الوحدات القائمة.إنشاء وحدات 

  2030حتى عام  النفطية المنتجاتواستهالك  الطاقة التكريرية: توقعات تطور 2-12-4

تش���ير المقارن���ة ب���ين بيان���ات التوقع���ات المس���تقبلية لتط���ور الطاق���ة التكريري���ة 

 المنتج����اتانات التوقع����ات المس����تقبلية �س����تهالك ـوب����ين بي���� ةـالمملك����ة األردني����ف����ي 

النفطي���ة، والت���ي ق���درت عل���ى أس���ا� متوس���ط مع���دل النم���و الس���نوي ف���ي ا�س���تهالك 

، إل���ى توق���ع اس���تمرار العج���� ف���ي إنت���ا� �اف���ة المنتج���ات 2016-2010خ���الل الفت���رة 

تط����ور الطاق����ة التكريري����ة والطل�����  74-2الش����كل يب����ين . 2030النفطي����ة حت����ى ع����ا� 

  . 2030-2016خالل الفترة المملكة األردنية على المنتجات النفطية في 

  النفطية  اقة التكريرية واستهالك المنتجاتتطور الط :74-2الشكل 
  2030-2016 المملكة األردنية خالل الفترةفي               

  (ألف ب/ي)       

  
  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط -المصدر: أوابك           
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  استهالك الطاقة  النفطية من إجماليحصة المنتجات  :72-2الشكل 
   2016عام  يةاألردنالمملكة في 

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                       

  

   2016عام  المملكة األردنيةفي  نتاج واستهالك المنتجات النفطيةمقارنة بين إ :73-2الشكل 
  (ألف ب/ي)

     
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك            
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  لة متوزع نسب الطاقة التكريرية لمصافي النفط العا: 75-2الشكل 
  2016 عام جمهورية السودانفي                                       

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                       

  

   2016عام  النفط العاملة في جمهورية السودانمصافي : 14-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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 سودان بور 1964 25 1.9 10.5  2.56

 األبيض 1996 15 0   1

 الخرطوم 2000 100  8  12    1.96

 اإلجمالي 140 9.9 22.5   1.96

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك 

  

  سودان مصفاة بور

، ألف ب/ي 25بطاقة تكريرية  1964عام في  "ناسود بور"بدأ تشغيل مصفاة 

 "رويال دوت� ����ل"وكان� المص���فاة ����ركة مش���تركة بحص���� متس���اوية بي� ����ركة 

بورسودان
18%

األبيض
11%

الخرطوم
71%
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  : االستنتاجات2-12-5

م�����ن ع�����دم امت��������ا لم�����وار� الطاق�����ة،  تع�����اني المملك�����ة األر�ني�����ة ال�ا������مية

والت���ي  ،وبالت���الي توا����� ص���عوبة ف���ي ت����مين ال���نفط ال����ام ال�����م لت�����يل المص���فاة

  تعتبر المصدر األساسي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية. 

، النفطي���ة�م���ا تع���اني المملك���ة م���ن و����و� عج���� ف���ي �نت���ا� �اف���ة المنتج���ات 

ن الق����ا�مين، مم����ا يجعل�����ا بحا�����ة �ل����ى توس����يع ������ا العج����� ف����ي العق����دي وسيس����تمر

الطاق����ة التكريري����ة لمص����فاة ال�رق����ا� القا�م����ة، ورف����ع �ر�����ة تعقي����د�ا التكنول����و�ي، 

م���ن �����ل �ض���افة عملي���ات تحويلي���ة، ف�����ً ع���ن عملي���ات المعالج���ة ال�يدرو�يني���ة، 

وو������دات ت�������يب الناف������ا، و�ل�����ك لت�وي�����د�ا بالمرون�����ة ال��م�����ة �نت�����ا� م������تقات 

  فقة مع متطلبات المعايير الدولية.نفطية متوا

  السودان : تطورات صناعة تكرير النفط في جمهورية2-13

أل�����  140مص����افي نف����ط، ب��م����الي �اق����ة تكريري����ة  �������تمتل����ك الس����و�ا� 

 "ال�ر����وم"�م���ا  معالج���ة �يدرو�يني���ةا تحتوي���ا� عل���ى و����دات من���� ا�نت���ا�ب/ي، 

ن ـيبي���ط. ـير فق���ـتقط��� ةدـو����� مكون���ة م���ن ـرة الحج���ـص�ي��� وال�ال����ـة، "س���و�ا� ب���ور"و

ت������و�� نس������ب الطاق������ة التكريري������ة لمص������افي ال������نفط العامل������ة ف������ي  75-2ال�������كل 

ع����د� و�اق����ة عملي����ات المص����افي  14-2الج����دول �م�وري����ة الس����و�ا�، �م����ا يب����ين 

   .2016العاملة عام 
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  : األداء التشغيلي لمصافي النفط العاملة في جمهورية السودان2-13-1

تجعلها غير  منخفض��ةتتمي� مص��افي النفط في جمهورية الس��ودان بدرجة تعقيد 

قادرة على إنتاج مشتقات خفيفة ذات مواصفات متوافقة مع متطلبات التشريعات البيئية 

وهي األحد� إض�������افة إلى  الحدي�ة. يترك� التعقيد التكنولوجي في مص�������فاة الخرطوم،

تحتوي على أية  فهي ص���يرة الحجم وال "األبيض"مص��فاة ، أما "س��ودان بور"مص��فاة 

  عمليات الحقة.

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

بل� متوس�������ط نس�������بة طاقة عمليات ته�ي� الناف�ا واأل�مرة لمص�������افي النفط في 

% وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بمتوسط 7.1حوالي  2016جمهورية السودان عام 

إلى طاقة  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات  76-2الشكل مصافي العالم. يبين 

  .2016السودان عام  جمهورية تقطير النفط في مصافي

 النفطإلى طاقة تقطير  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات  :76-2الشكل 
 2016السودان عام جمهورية  في مصافي

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك        
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اش���ترت الحكومة الس���ودانية حص���ة ش���ركة  1991، وفي عام BP "بريتش بتروليوم"و

  ."رويال دوتش شل"

  مصفاة األبيض

ب���دأ  ،الطل���� المحل���ي عل���� المنتج���ات النفطي���ةمص���فاة بس���يطة ص���ممت لتلبي���ة 

أل���ف ب/ي. تع���ود ملكيته���ا إل���� ش���ركة قط���ا�  15بطاق���ة  1996ع���ام ف���ي ت����غيلها 

  خاص.

  مصفاة الخرطوم

بم����اركة ك���ل م���ن م�سس���ة البت���رول الس���ودانية  "ال�ر����وم"أن�����ت مص���فاة 

، وه����ي المص����فاة األكب����ر واألح����د� CNPCوم�سس����ة البت����رول الو�ني����ة الص����ينية 

أل���ف ب/ي، ������  50بطاق����ة  2000ة الس���ودا�، ب����دأ ت����غيلها ف����ي ع���ام ف���ي جمهوري����

 8إض���افة وح���دة ته����ي� بطاق���ة  م����، 2006أل���ف ب/ي ف���ي ع���ام  100رفع���ت إل���� 

  ألف ب/ي، ووحدات معالجة هيدروجينية للديزل والكيروسين. 

  المصافي المتوقفة 

أل���ف  2أص���غر مص���فاة ف���ي جمهوري���ة الس���ودا� بطاق���ة  �����ي :مص���فاة �ب���و ����ابرة

، وتتك����و� م���ن وح����دة تقطي���ر �نت����ا� �ي���ت الوق����ود 1992ب/ي، ب���دأ ت�����غيلها ع���ام 

  .، إال أنها توقفت عن العمل لصغر حجمها وضعف كفاءتهاالثقيل

أل����ف ب/ي. تع����ود ملكيته����ا  6بطاق����ة  1999ع����ام  هات����� ت�����غيل :مص����فاة ال������رة

ة ال�����جرة ب����القرب م����ن ال�ر�����وم، وه����ي م����ن للقط����ا� ال�����اص، وتق����� ف����ي منطق����

 "ع����دار"الن����و� البس����يط. ص����ممت المص����فاة لتكري����ر ال�ام����ات الناتج����ة م����ن حق����ل 

، إال أنه����ا توقف����ت ع����ن العم����ل ل�����عف �نت����ا� �ي����ت الوق����ود الثقي����ل ب�����كل أساس����ي

  .كفاءتها
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   : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية السودان2-13-2

الس���و�ا� عل���� المنتج���ات النفطي���ة ب����كل رئيس���ي �مص���در  مهوري���ةج تعتم���د

% م���ن �جم���الي 92للطاق���ة مقارن���ة بالمص���ا�ر األ����ر�� حي���� تص���ل نس���بتها �ل���� 

الطاق�����ة  ال�اني�����ة ي������تي ف�����ي المرتب�����ة .2016ا������ته�� أن�����وا� الطاق�����ة ف�����ي ع�����ا� 

حص������ة المنتج������ات النفطي������ة م������ن  78-2ال�������كل %. يب������ين 8الكهرومائي������ة بنس������بة 

 79-2ال������كل � �م�����ا يب�����ين 2016اق�����ة ف�����ي الس�����و�ا� ع�����ا� ا������ته�� الط �جم�����الي

ف���ي مقارن���ة ب���ين �مي���ة �نت���ا� وا����ته�� المنتج���ات النفطي���ة ف���ي جمهوري���ة الس���و�ا� 

� با����ت�نا� المنتج���ات الرئيس���يةعج���� ف���ي معظ���� . حي���� ي�ح���� وج���و� 2016ع���ا� 

  يوجد فائض بسيط نسبياً.  الغازولين

  استهالك الطاقة حصة المنتجات النفطية من إجمالي  :78-2الشكل 
  2016السودان عام جمهورية في                                       

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                       
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  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إل� طاقة تقطير النفط في بلغت  نس�������

% و�ي نس��بة منخف���ة جداً مقارنة بمتوس��ط 16.1مص��افي جمهورية الس��ودان �والي 

نس���بة طاقة عمليات  77-2ال����كل . يبين مص���افي األوروبيةالمص���افي العالم ومتوس���ط 

المعالجة الهيدروجينية إل� طاقة تقطير النفط في مص�������افي جمهورية الس�������ودان عام 

2016. 

  النفط طاقة تقطير إلى المعالجة الهيدروجينية نسبة طاقة عمليات :77-2الشكل 
 2016السودان عام جمهورية  في مصافي

   
  التكريرقاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك           

  
  طاقة العمليات التحويلية

و������دات تحويلي�����ة وجميعه�����ا م�����ن  ةتحت�����و� مص�����افي الس�����ودان عل������ أي����� ال

  النوع البسيط.

  

42
.0

0.0 12
.0 16

.1

52
.0

5

69
.0

6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

بورسودان األبيض الخرطوم إجمالي مصافي 
السودان

 متوسط مصافي
العالم

ي متوسط المصاف
األوروبية

من%
طاقة التقطير



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

197

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
197 

   : ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية السودان2-13-2

الس���و�ا� عل���� المنتج���ات النفطي���ة ب����كل رئيس���ي �مص���در  مهوري���ةج تعتم���د

% م���ن �جم���الي 92للطاق���ة مقارن���ة بالمص���ا�ر األ����ر�� حي���� تص���ل نس���بتها �ل���� 

الطاق�����ة  ال�اني�����ة ي������تي ف�����ي المرتب�����ة .2016ا������ته�� أن�����وا� الطاق�����ة ف�����ي ع�����ا� 

حص������ة المنتج������ات النفطي������ة م������ن  78-2ال�������كل %. يب������ين 8الكهرومائي������ة بنس������بة 

 79-2ال������كل � �م�����ا يب�����ين 2016اق�����ة ف�����ي الس�����و�ا� ع�����ا� ا������ته�� الط �جم�����الي

ف���ي مقارن���ة ب���ين �مي���ة �نت���ا� وا����ته�� المنتج���ات النفطي���ة ف���ي جمهوري���ة الس���و�ا� 

� با����ت�نا� المنتج���ات الرئيس���يةعج���� ف���ي معظ���� . حي���� ي�ح���� وج���و� 2016ع���ا� 

  يوجد فائض بسيط نسبياً.  الغازولين

  استهالك الطاقة حصة المنتجات النفطية من إجمالي  :78-2الشكل 
  2016السودان عام جمهورية في                                       

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                       

  
  
  
  
  
  
  

يةالمنتجات النفط
92%

الطاقة 
الكهرومائية

8%

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
196 

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إل� طاقة تقطير النفط في بلغت  نس�������

% و�ي نس��بة منخف���ة جداً مقارنة بمتوس��ط 16.1مص��افي جمهورية الس��ودان �والي 

نس���بة طاقة عمليات  77-2ال����كل . يبين مص���افي األوروبيةالمص���افي العالم ومتوس���ط 

المعالجة الهيدروجينية إل� طاقة تقطير النفط في مص�������افي جمهورية الس�������ودان عام 

2016. 

  النفط طاقة تقطير إلى المعالجة الهيدروجينية نسبة طاقة عمليات :77-2الشكل 
 2016السودان عام جمهورية  في مصافي

   
  التكريرقاعدة بيانات صناعة  -المصدر: أوابك           

  
  طاقة العمليات التحويلية

و������دات تحويلي�����ة وجميعه�����ا م�����ن  ةتحت�����و� مص�����افي الس�����ودان عل������ أي����� ال

  النوع البسيط.

  
42

.0

0.0 12
.0 16

.1

52
.0

5

69
.0

6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

بورسودان األبيض الخرطوم إجمالي مصافي 
السودان

 متوسط مصافي
العالم

ي متوسط المصاف
األوروبية

من%
طاقة التقطير



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

198

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
199 

عات تطور 2-13-4 قة : توق طا عام النفطية واس�������تهالك المنتجات  التكريريةال حتى 
2030  

مقارن�����ة ب�����ي� بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية لتط�����ور  80-2ال������كل يوض������ 

مت�����منة  ،2030-2016�مهوري����ة الس����و�ا� �����الل الفت����رة الطاق����ة التكريري����ة ف����ي 

، وم����رو� م����اعفة 2020ع���ام ف���ي دي���دة المتوق���� ب���د� ت�����يلها �نت���ا� المص���فاة الج

ريري�������ة لمص�������فاة ال�ر��������وم، وب�������ي� بيان�������ات التوقع�������ات المس�������تقبلية كالطاق�������ة الت

النفطي����ة والت����ي ق����درت عل����� أس����ا� متوس����ط مع����دل النم����و  المنتج����ات�س����تهالك 

ت�����ير نت����ا�� المقارن����ة �ل�����  .2016-2010الس����نوي ف����ي ا�س����تهالك �����الل الفت����رة 

توق���� اس���تمرار ����دو� ف���ا�� ف���ي �نت���ا� �اف���ة المنتج���ات النفطي���ة الر�يس���ية �ت���� 

  . 2030عام 

  السودانجمهورية في  المنتجات النفطيةتطور الطاقة التكريرية واستهالك  :80-2الشكل 
  2030-2016 خالل الفترة

  (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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   2016عام  السودانجمهورية في  إنتاج واستهالك المنتجات النفطيةمقارنة بين  :79-2الشكل 
  (ألف ب/ي)

     
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك            

  

  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في جمهورية السودان2-13-3

أعل���ن ع���ن الب���د� بمش���روع توس���ي� مص���فاة ال�ر����وم لرف����  2016ف���ي ع���ام 

أل����ف ب/ي، م����� إض����افة وح����دة  200أل����ف ب/ي إل�����  100الطاق����ة التكريري����ة م����ن 

أل���ف ب/ي، و�ل���ك لتمك���ين المص���فاة م���ن تكري���ر ال���نفط  20تفح���ي� جدي���دة �اقته���ا 

طي����ة، ال�����ام ال�قي����ل، وتلبي����ة الطل����ب المتن����امي للس����و� المحلي����ة عل����� المنتج����ات النف

، ولك���ن ل���� ي���ت� تنفي���� المش���روع حت���� نهاي���ة ع���ام لف���ائ� م���ن ال����ازولينوتص���دير ا

2016.  

أعلن���ت الحكوم���ة الس���ودانية ع���ن خط���ة إلنش���ا� مص���فاة جدي���دة لتكري���ر ال���نفط 

، لك����ن أل����ف ب/ي 100اق����ة عل����� البح����ر األحم����ر، بط "ب����ور س����ودا�"ف����ي مدين����ة 

  المشروع تأجل بسبب عدم توفر التمويل.
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تش������تمل المص������فاة على وحدة تقطير ابتدا�ي، ووحدة ميرو�� لمعالجة النافثا، 

وأخر� لمعالجة الكيروس�������ين، وال تتوفر أية بيانات عن الطاقة التص�������ميمية لهاتين 

  الوحدتين.

ات القرن الماض���ي �هرت مس���اع �نش���اء مص���فاة نفط جديدة يفي نهاية تس���عين

إال أن اندالع الحرب  ،ومية رومانيةأل� ب��، عبر ����ر�ة حك 200طاقتها التكريرية 

في أنحاء البالد حال دون ذلك. وعلى الرغم من مظاهر  اتاألهلية، وانتشار االضطراب

الس�ياس�ي التي الح� م�خراً إال أنه لم يعلن عن خطط جديدة تتعلق بص�ناعة  االس�تقرار

  تكرير النفط حتى تاريخه.

  االستنتاجات: 2-14-1

أص������بح�  1997عام  " فيص������وما–عراق"وحيدة إغالق مص������فاة النفط المنذ 

  النفطية. المنتجاتلتلبية الطلب المحلي على  االستيرادالصومال تعتمد على 

أو خطط  االس�������تهال�نظرا لنق� البيانات الواردة من الص�������ومال حول تطور 

شاء ب تتعلق نفط جديدة أو إعادة تشغيل المصفاة الموجودة في الصومال فإنه  مصافيإن

 المنتجاتمن الص�����عب تحليل التوقعات المس�����تقبلية �نتا� واس�����تهال� الص�����ومال من 

  النفطية.

  : تطورات صناعة تكرير النفط في سلطنة ُعمان2-15

ات القرن الماض��ي يبدأت ص��ناعة تكرير النفط في س��لطنة عمان في بداية �مانين

  بإنشاء مصفاة مينا الفحل. 

، والثانية "مينا الفحل"تمتلك س�����لطنة عمان حالياً مص�����فاتان، األولى في منطقة 

تو�ع نس��ب الطاقة التكريرية لمص��افي النفط  81-2الش��كل يبين . "ص��حار"في منطقة 

طاقة عمليات التكرير في مص����فاتي  15-2الجدول العاملة في س����لطنة عمان، �ما يبين 

   .2016النفط العاملتين في سلطنة عمان عام 
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  : االستنتاجات2-13-5

م���ن الق���رن  �قق���� جمهوري���ة الس���ودان �جا����اً ملحو����اً �����ل العق���د األ�ي���ر

 ،ف���ي تط���وير ص���ناعة تكري���ر ال���نفط م���ن �����ل إ�ش���اء مص���فاة ال�ر����و� العش���رين

تحس����ين أدا�ه����ا التش����غيلي. أم����ا تب����� م����ن تط����ورات لرف����� �اقته����ا التكريري����ة و وم����ا

يتوق����� أن يس����ا�� مش����رو� . ا أ� تع����ديلم����فل����� يطب����ق عليه تينالص����غيرتين افالمص����

النفطي���ة  المنتج���اتم���ن  تط���وير مص���فاة ال�ر����و� ف���ي تع���ديل �يك���ل إ�ت���ا� الس���ودان

 ،�����ل العق���د الماض���ي المنتج���اتيتواف���ق م���� �يك���ل الطل���ب المحل���ي عل���ى ����ذ�  بم���ا

  الذاتي في السنوات العشر القادمة. االكتفاءوسيحقق 

 2030يش����ير م�ط����ط توقع����ات الطل����ب عل����ى المنتج����ات النفطي����ة �ت����ى ع����ا� 

 و�ل�����ك به�����د� ،إل�����ى ض�����رورة متابع�����ة تنفي�����ذ مش�����رو� إ�ش�����اء المص�����فاة الجدي�����دة

  النفطية. المنتجاتالمحافظة على التوازن في ميزان العرض والطلب على 

�ققت������ جمهوري�����ة الس�����ودان م�����ن إ�ج�����ازات ف�����ي تط�����وير ص�����ناعة  إن م�����ا

 العق�����دينالنفطي�����ة الجدي�����دة الت�����ي �ه�����رت ف�����ي  االكتش�����افاتالتكري�����ر ج�����اء �تيج�����ة 

ف���ي  االس���تثمارية، وثم���رة التع���اون م���� الش���ركات الص���ينية ف���ي المش���اري� ينالماض���ي

  كافة مجاالت الصناعة النفطية.

تجدر ا����ارة إلى أن التطورات التي أد�ل� على المص��افي س��ا�م� أي���اً في 

ولكنها ل� تص���ل إلى مس���تو�  ،النفطية إلى درجة مقبولة المنتجاتتحس���ين مواص���فات 

  تلبية متطلبات المعايير الدولية الحديثة.

  : تطورات صناعة تكرير النفط في الصومال2-14

 -ع�����را�"تل�����ك الص�����ومال مص�����فاة وا������دة لتكري�����ر ال�����نفط ������ي مص�����فاة تم

�ال� ���، وتق����� ف����ي مقديش����و، ول����� تش����هد أي����ة  10، �اقته����ا التص����ميمية "ص����وما

أ�لق���� المص���فاة ول���� يع���اد  1997ات. وف���ي ع���ا� يمن���ذ إ�ش���ا�ها ف���ي الس���بعين تط���ورات

  بسبب ضعف كفاءتها. تشغيلها
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% من أس������همها. وتقوم بإدارتها �������ركة 1المص������فاة، بينما يمتلك بنك عمان المركزي 

  .  Oman Refinery Company -ORCمصفاة عمان 

تم إنج��از مش�������رو� تطوير للمص�������ف��اة يتكون من رفع الط��اق�ة  2007في ع��ام 

ألف ب/ي، مع إض����افة وحدة اس����ترجا� غازات، ووحدة  106التكريرية للمص����فاة إلى 

هيدروجينية للنافثا، ووحدة أزمرة، وكان الهد� من المش�������رو� تعزيز قدرة معالجة 

  المصفاة على إنتاج الغازولين.

  مصفاة صحار

ألف ب/ي.  116بطاقة تكريرية  2007عام  " فيص����حار"بدأ تش����غيل مص����فاة 

ألف  75تحتوي المص����فاة على وحدة تكس����ير بالعامل الحفاز المائع لزيت الوقود بطاقة 

ألف �ن/الس���نة) ليس���ت�دم  327نتاج أعلى كمية ممكنة من البروبان (ب/ي مص���ممة �

كلقيم لوحدة إنتاج البروبيلين المجاورة. كما تتضمن المصفاة وحدات تحلية للكيروسين 

  وغاز البترول المسال ووحدة تهذيب للنافثا.

  في سلطنة عمان ء التشغيلي لمصافي النفط العاملة: األدا2-15-1

على  تينا قادرمالنفط في س����لطنة عمان بدرجة تعقيد جيدة تجعله فاتاتتميز مص����

  ذات مواصفات قريبة من متطلبات المعايير الدولية.  نفطيةإنتاج مشتقات 

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

ي ال����نفط ف����ي تافنس����بة �اق����ة عملي����ات ته����ذيب النافث����ا واألزم����رة لمص���� تبلغ����

وه����ي نس����بة عالي����ة تزي����د ع����ن  ،%22.07ح����والي  2016ع����ام ف����ي س����لطنة عم����ان 

متوس����ط مص����افي الع����الم والمص����افي األوروبي����ة. يع����ود الس����بب ف����ي ارتف����ا� النس����بة 

إنش���ا� وح���دات أزم���رة ، و2007ع���ام  "مين���ا الفح���ل"تط���وير مص���فاة  مش���رو�إل���ى 

ف����ي ك����� المص����فاتين، وذل����ك ف����ي إ�����ار �ط����ة الس����لطنة لتعزي����ز ص����ادراتها م����ن 

إل���ى �اق���ة  تحس���ين ال���رقم األوكت���انينس���بة �اق���ة عملي���ات  82-2الش���كل الغ���ازولين. 

  .2016تقطير النفط في مصافي سلطنة عمان عام 
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  النفط العاملتين  لمصفاتيتوزع نسب الطاقة التكريرية : 81-2الشكل 
  2016 في سلطنة عمان عام

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                       

  

  2016عام  النفط العاملتين في سلطنة عماني تافالتكرير في مصطاقة عمليات : 15-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)

ون
لس

 ني
قيد

 تع
شر

مؤ
  

رة
زم

األ
  

فاز
لح

ل ا
عام

بال
ير 

كس
الت

نية 
جي

رو
هيد

 ال
جة

عال
الم

 

يب
هذ

الت
 

فاز
لح

ل ا
عام

بال
  

وي
لج

ر ا
طي

لتق
ا

  

اء
نش

اإل
خ 

ري
تا

 

سم
ا

 
فاة

ص
الم

  

  مينا الفحل  1982 106 16 22  10  2.56

 صحار 2007 116 18 28 75 5 6.39

  اإلجمالي 222 34 50 75 15 4.56

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك       

  

  مصفاة مينا الفحل 

ألف ب/ي ثم رفعت إلى  50بطاقة  1982عام  "مينا الفحل"بدأ ت�����يل مص���فاة 

% م� أ���������م 99 العم��اني��ة . تمتل��ك و�ارة النفط وال���ا�2001ألف ب/ي ع��ام  85

مينا الفحل
48%

صحار
52%
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  النفطتقطير طاقة  إلى المعالجة الهيدروجينيةنسبة طاقة عمليات : 83-2الشكل 
  2016عام  عمانسلطنة  يتاففي مص

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

  

  طاقة العمليات التحويلية

نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة إل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي  تبل����

متوس���ط مص���افي الع���الم� ولكن����ا  تقت���ر� م���ن%� و����ي نس���بة 33.78س���لطنة عم���ان 

أ�ن����� م����ن متوس����ط المص����افي األوروبي����ة. يع����و� الس����ب� ف����ي ارتف����ا� النس����بة إل����� 

وج���و� و����دة تكس���ير بالعام���ل الحف���ا� الم���ا�� �ات طاق���ة عالي���ة ف���ي مص���فاة ص���حار� 

 84-2ال����كل . يب���ين ين���ا الفح���ل عل���� أي���ة و����دات تحويلي���ةتحت���و� مص���فاة م بينم���ا �

 يلي���ة إل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي س���لطنة عم���اننس���بة طاق���ة العملي���ات التحو

  .2016عام  في
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  النفط تقطير  إلى طاقةتحسين الرقم األوكتاني نسبة طاقة عمليات  :82-2الشكل 
  2016عام  عمانسلطنة  ياتفي مصف

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  
  عمليات المعالجة الهيدروجينيةطاقة 

ير ـة تقط���ـية إل���� طاق���ـة ال�يدروجين���ـات المعال����ـاقة عملي���ـبة ط���ـس���ـنبل����� 

% و����ي نس���بة من�ف����ة مقارن���ة 22.52ط ف���ي مص���افي س���لطنة عم���ان ����والي ـف���ـالن

ة ـر �افي�����ـالي ف�ن������ا �ي�����ـمص�����افي األوروبي�����ة� وبالت�����البمتوس�����ط مص�����افي الع�����الم و

ات متوافق�����ة م������ المع�����ايير األوروبي�����ة. يب�����ين ن بمواص�����فـ�نت�����ا� �ي������ل و�ا�ولي�����

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة ال�يدروجيني���ة إل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط  83-2ال����كل 

  .2016في مصافي سلطنة عمان عام 

  

  

  

24
.5

3

19
.8

3 22
.0

7

15
.3

3 17
.4

0

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

مينا الفحل صحار إجمالي مصافي 
عمان

متوسط مصافي 
العالم

متوسط المصافي 
األوروبية

من% 
طاقة التقطير



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

205

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
205 

  النفطتقطير طاقة  إلى المعالجة الهيدروجينيةنسبة طاقة عمليات : 83-2الشكل 
  2016عام  عمانسلطنة  يتاففي مص

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

  

  طاقة العمليات التحويلية

نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة إل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي  تبل����

متوس���ط مص���افي الع���الم� ولكن����ا  تقت���ر� م���ن%� و����ي نس���بة 33.78س���لطنة عم���ان 

أ�ن����� م����ن متوس����ط المص����افي األوروبي����ة. يع����و� الس����ب� ف����ي ارتف����ا� النس����بة إل����� 

وج���و� و����دة تكس���ير بالعام���ل الحف���ا� الم���ا�� �ات طاق���ة عالي���ة ف���ي مص���فاة ص���حار� 

 84-2ال����كل . يب���ين ين���ا الفح���ل عل���� أي���ة و����دات تحويلي���ةتحت���و� مص���فاة م بينم���ا �

 يلي���ة إل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي س���لطنة عم���اننس���بة طاق���ة العملي���ات التحو

  .2016عام  في

  

  

  

20
.7

5

24
.1

4

22
.5

2

52
.0

5

69
.0

6

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

مينا الفحل صحار إجمالي مصافي 
عمان

متوسط مصافي 
العالم

متوسط المصافي 
األوروبية

من% 
طاقة التقطير

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
204 

  النفط تقطير  إلى طاقةتحسين الرقم األوكتاني نسبة طاقة عمليات  :82-2الشكل 
  2016عام  عمانسلطنة  ياتفي مصف

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  
  عمليات المعالجة الهيدروجينيةطاقة 

ير ـة تقط���ـية إل���� طاق���ـة ال�يدروجين���ـات المعال����ـاقة عملي���ـبة ط���ـس���ـنبل����� 

% و����ي نس���بة من�ف����ة مقارن���ة 22.52ط ف���ي مص���افي س���لطنة عم���ان ����والي ـف���ـالن

ة ـر �افي�����ـالي ف�ن������ا �ي�����ـمص�����افي األوروبي�����ة� وبالت�����البمتوس�����ط مص�����افي الع�����الم و

ات متوافق�����ة م������ المع�����ايير األوروبي�����ة. يب�����ين ن بمواص�����فـ�نت�����ا� �ي������ل و�ا�ولي�����

نس���بة طاق���ة عملي���ات المعال����ة ال�يدروجيني���ة إل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط  83-2ال����كل 

  .2016في مصافي سلطنة عمان عام 
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  2016عام  في سلطنة عمانطاقة ال حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك: 85-2الشكل 

  
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك                         

  
  2016عام  مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في سلطنة عمان: 86-2الشكل 

  (ألف ب/ي)

    
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك           
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  النفط تقطيرطاقة  إلى التحويليةعمليات النسبة طاقة : 84-2الشكل 
  2016عام  عمانسلطنة  في مصافي          

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  

  سلطنة عمان: ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-15-2

% 36ت�����كل نس����بة اعتم����ا� س����لطنة عم����ان عل����� المنت�����ات النفطي����ة �����والي 

إل����  بنس���بة تص���لم���ن إجم���الي اس���ت��� الطاق���ة، بينم���ا تعتم���د عل���� ال����ا� الطبيع���ي 

�ص����ة المنت�����ات  85-2ال�����كل % م����ن إجم����الي اس����ت��� أن����وا� الطاق����ة. يب����ين 64

، �م���ا يب����ين 2016الطاق���ة ف����ي س���لطنة عم���ان ع����ا�  النفطي���ة م���ن إجم����الي اس���ت���

س����لطنة مقارن����ة ب����ين �مي����ة إنت����ا� واس����ت��� المنت�����ات النفطي����ة ف����ي  86-2ال�����كل 

، . �ي������ ي�������� وج�����و� ف�����ا�� ف�����ي إنت�����ا� �اف�����ة المنت������ات2016ع�����ا� عم�����ان 

واق م���ن �����ل التص���دير إل���� األس��� الف���ا�� ي���تم تص���ري�و باس���ت�نا� �ي���� الوق���و�.

  الخارجية. 
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  2016عام  في سلطنة عمانطاقة ال حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك: 85-2الشكل 

  
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك                         

  
  2016عام  مقارنة بين إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في سلطنة عمان: 86-2الشكل 

  (ألف ب/ي)

    
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك           
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  النفط تقطيرطاقة  إلى التحويليةعمليات النسبة طاقة : 84-2الشكل 
  2016عام  عمانسلطنة  في مصافي          

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  

  سلطنة عمان: ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-15-2

% 36ت�����كل نس����بة اعتم����ا� س����لطنة عم����ان عل����� المنت�����ات النفطي����ة �����والي 

إل����  بنس���بة تص���لم���ن إجم���الي اس���ت��� الطاق���ة، بينم���ا تعتم���د عل���� ال����ا� الطبيع���ي 

�ص����ة المنت�����ات  85-2ال�����كل % م����ن إجم����الي اس����ت��� أن����وا� الطاق����ة. يب����ين 64

، �م���ا يب����ين 2016الطاق���ة ف����ي س���لطنة عم���ان ع����ا�  النفطي���ة م���ن إجم����الي اس���ت���

س����لطنة مقارن����ة ب����ين �مي����ة إنت����ا� واس����ت��� المنت�����ات النفطي����ة ف����ي  86-2ال�����كل 

، . �ي������ ي�������� وج�����و� ف�����ا�� ف�����ي إنت�����ا� �اف�����ة المنت������ات2016ع�����ا� عم�����ان 

واق م���ن �����ل التص���دير إل���� األس��� الف���ا�� ي���تم تص���ري�و باس���ت�نا� �ي���� الوق���و�.
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النفطي���ة والت���ي ق���درت عل���ى أس���ا� متوس���ط مع���دل النم���و الس���نوي ف���ي ا�س���تهالك 

 اس�����تمرار، حي������ ت������ير نت�����ائ� المقارن�����ة إل�����ى توق������ 2016-2010خ�����الل الفت�����رة 

  . 2030م حدوث فائض في إنتاج كافة المنتجات النفطية حتى عا

  في سلطنة عمان النفطيةتطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات  :87-2الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة

  (ألف ب/ي) 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  
  

  : االستنتاجات2-15-5

���هد س��لطنة عمان تطورات نوعية في مجال تحس��ين أدا� مص��افي النفط ورف� ت

، وإن����ا� ص���حاردرجة تعقيدها التكنولوجي، وذلك من خالل م����رو� تطوير مص���فاة 

مص���فاة جديدة في منطقة الدقم. يأتي ذلك في إطار خطة الس���لطنة في تعزيز ص���ادراتها 

  النفطية. المنتجاتمن 

كومة س��لطنة ُعمان و���ركة النفط العُمانية وهي تعود ملكية ���ركة أوربك إلى ح

�������ركة مملوكة للحكومة. وقد اس������تطاع� أن تحقق إنجازات متميزة في مجال تطوير 
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  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في سلطنة عمان2-15-3

    ORPIC"أوربك"تخطط شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية 

يتضمن المشروع رفع الطاقة التكريرية إلى .  "صحار"لتنفيذ مشروع تطوير مصفاة 

ألف ب/ي، وإنش����ا� وحدات تحويلية بهد� تحس����ين مواص����فات المنتجات، ورفع  187

كميات المنتجات النفطية المخص���ص���ة للتص���دير، إض���افة إلى تمكين المص���فاة من إنتاج 

المكونة البيتومين لتلبية الطلب المحلي على هذه المادة. وفيما يلي أهم الوحدات الجديدة 

  :2018لمشروع التطوير، والتي يتوقع أن يبدأ تشغيلها عام 

  ألف ب/ي 61وحدة تقطير جوي بطاقة.

  ألف ب/ي. 95وحدة تقطير فراغي بطاقة

  ألف ب/ي. 34وحدة تكسير هيدروجيني بطاقة

  ألف ب/ي. 6.5وحدة إنتاج بيتومين بطاقة

  ألف ب/ي. 35وحدة تفحيم مؤجل بطاقة

  طن/ي. 300كبريت بطاقة وحدة استرجاع

  ألف ب/ي. 16.5وحدة أزمرة بطاقة

  طن/ي. 132وحدة إنتاج هيدروجين بطاقة

  ألف ب/ي. 8.5وحدة ميروكس كيروسين بطاقة

  ألف ب/ي.  3.3وحدة ميروكس للغاز البترولي المسال بطاقة  

تكريرية  بطاقة "الدقم"في منطقة  كما تخطط س���لطنة عمان لبنا� مص���فاة جديدة

  .)Abdul Hussain, 2009. (2020لف ب/ي، ويتوقع أن يبدأ تشغيلها عام أ 230

  2030حتى عام  نتجاتواستهالك الم الطاقة التكريرية: توقعات تطور 2-15-4

مقارن�����ة ب�����ين بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية لتط�����ور  87-2الش�����كل يوض������ 

المتوق���ع ب���د� متض���منة إنت���اج المص���فاة الجدي���دة س���لطنة عم���ان الطاق���ة التكريري���ة ف���ي 

 المنتج�����ات، وب�����ين بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية �س�����ته�� 2019تش�����غيلها ع�����ام 
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النفطي���ة والت���ي ق���درت عل���ى أس���ا� متوس���ط مع���دل النم���و الس���نوي ف���ي ا�س���تهالك 

 اس�����تمرار، حي������ ت������ير نت�����ائ� المقارن�����ة إل�����ى توق������ 2016-2010خ�����الل الفت�����رة 

  . 2030م حدوث فائض في إنتاج كافة المنتجات النفطية حتى عا

  في سلطنة عمان النفطيةتطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات  :87-2الشكل 
   2030-2016 خالل الفترة

  (ألف ب/ي) 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  
  

  : االستنتاجات2-15-5

���هد س��لطنة عمان تطورات نوعية في مجال تحس��ين أدا� مص��افي النفط ورف� ت

، وإن����ا� ص���حاردرجة تعقيدها التكنولوجي، وذلك من خالل م����رو� تطوير مص���فاة 

مص���فاة جديدة في منطقة الدقم. يأتي ذلك في إطار خطة الس���لطنة في تعزيز ص���ادراتها 

  النفطية. المنتجاتمن 

كومة س��لطنة ُعمان و���ركة النفط العُمانية وهي تعود ملكية ���ركة أوربك إلى ح

�������ركة مملوكة للحكومة. وقد اس������تطاع� أن تحقق إنجازات متميزة في مجال تطوير 
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  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في سلطنة عمان2-15-3

    ORPIC"أوربك"تخطط شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية 

يتضمن المشروع رفع الطاقة التكريرية إلى .  "صحار"لتنفيذ مشروع تطوير مصفاة 

ألف ب/ي، وإنش����ا� وحدات تحويلية بهد� تحس����ين مواص����فات المنتجات، ورفع  187

كميات المنتجات النفطية المخص���ص���ة للتص���دير، إض���افة إلى تمكين المص���فاة من إنتاج 

المكونة البيتومين لتلبية الطلب المحلي على هذه المادة. وفيما يلي أهم الوحدات الجديدة 

  :2018لمشروع التطوير، والتي يتوقع أن يبدأ تشغيلها عام 

  ألف ب/ي 61وحدة تقطير جوي بطاقة.

  ألف ب/ي. 95وحدة تقطير فراغي بطاقة

  ألف ب/ي. 34وحدة تكسير هيدروجيني بطاقة

  ألف ب/ي. 6.5وحدة إنتاج بيتومين بطاقة

  ألف ب/ي. 35وحدة تفحيم مؤجل بطاقة

  طن/ي. 300كبريت بطاقة وحدة استرجاع

  ألف ب/ي. 16.5وحدة أزمرة بطاقة

  طن/ي. 132وحدة إنتاج هيدروجين بطاقة

  ألف ب/ي. 8.5وحدة ميروكس كيروسين بطاقة

  ألف ب/ي.  3.3وحدة ميروكس للغاز البترولي المسال بطاقة  

تكريرية  بطاقة "الدقم"في منطقة  كما تخطط س���لطنة عمان لبنا� مص���فاة جديدة

  .)Abdul Hussain, 2009. (2020لف ب/ي، ويتوقع أن يبدأ تشغيلها عام أ 230

  2030حتى عام  نتجاتواستهالك الم الطاقة التكريرية: توقعات تطور 2-15-4

مقارن�����ة ب�����ين بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية لتط�����ور  87-2الش�����كل يوض������ 

المتوق���ع ب���د� متض���منة إنت���اج المص���فاة الجدي���دة س���لطنة عم���ان الطاق���ة التكريري���ة ف���ي 

 المنتج�����ات، وب�����ين بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية �س�����ته�� 2019تش�����غيلها ع�����ام 
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تقطير جديدة وبطاقة مماثلة للوحدة األولى. وقد اقترح� الدراس���ة أي����ا  إض���افة وحدة

ألف ب/ي، إال أنه لم يتم البدء في تنفيذ  100بطاقة  "الزهراني"بناء مص���فاة جديدة في 

  أي من هذه الدراسات بسبب صعوبات في تأمين التمويل.

  2030عام حتى المنتجات النفطية  للطلب على: التوقعات المستقبلية 2-16-2

في الجمهورية  ت تطور اس������تهالك المنتجات النفطيةتوقعا 88-2الش������كل يبين 

حيث يالحظ الحاجة إلى إنشاء مصفاة نفط لتلبية الطلب على  ،2030اللبنانية حتى عام 

  النفطية. المنتجات
   الجمهورية اللبنانيةتطور استهالك المنتجات النفطية في : 88-2الشكل 

  2030-2016خالل الفترة 
  (ألف ب/ي)

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  : االستنتاجات2-16-3

النفطية ما لم يتم  المنتجاتس����يبقى لبنا� يعتمد على اس����تيراد �افة احتياجاته من 

  إعادة تأهيل المصافي القائمة أو بناء مصفاة جديدة. 
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في مشاريع الطاقة التي تسعى من  االستثماريةصناعة تكرير النفط من خالل أنشطتها 

  التالية: تيجياتسترااالخاللها إلى تطبيق 

  وفقاً ألحدث معايير السالمة العالميةتطوير أداء الصناعة النفطية. 

 طلبات المعايير والتشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث.تبتلبية م االهتمام 

 ،وتصدير الفائض إلى األسواق العالمية.  تأمين الوقود الالزم لالستهالك المحلي 

 العمل وفق أسس تجارية تحقق عائداً مالياً واقتصادياً للسلطنة والمساهمين. 

 .توفير فرص عمل وتدريب العمانيين في بيئة عمل جادة 

 في التوسع من خالل االستثمارات وإطالق مشاريع جديدة. االستمرار 

  النفط في الجمهورية اللبنانية  : تطورات صناعة تكرير2-16

يوج��د في الجمهوري��ة اللبن��اني��ة مص�������ف��ات��ان لتكرير النفط، إجم��الي ط��اقتهم��ا 

ألف ب/ي، والثانية  35بطاقة  "طرابلس"ع إحداهما في ألف ب/ي، تق 52التص�����ميمية 

ألف ب/ي، وقد تعرضت المصفاتان ألضرار جسيمة أثناء  17بطاقة  "الزهراني"في 

  .1993الحرب األهلية وتوقفتا عن العمل منذ عام 

  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في الجمهورية اللبنانية2-16-1

أج�������رت الحكوم�������ة اللبناني�������ة سلس�������لة م�������ن الدراس�������ات لتقي�������ي� الج�������دوى 

االقتص���ادية �ع���ادة تأهي���ل وإص���ال� المص���فاتين، وأش���ارت إح���دى الدراس���ات الت���ي 

 "ط���رابلس"قام���ت به���ا ش���ركة توت���ال الفرنس���ية إل���ى إمكاني���ة إع���ادة تأهي���ل مص���فاة 

وى أل���ف ب/ي. بينم���ا أك���دت الدراس���ة ع���دم ج���د 50وزي���ادة طاقته���ا التص���ميمية إل���ى 

  ."الزهراني"إعادة تأهيل مصفاة 

 Beicip-Franlab "فرانالب -بيسيب"شركة  أجرتهاكما أشارت نتائج دراسة 

 "طرابلس"الفرنس������ية، إلى إمكانية إعادة تش�������يل وحدة التقطير االبتدائي في مص������فاة 

ألف ب/ي، أي أقل من طاقتها التص�������ميمية، على أن يت� في مرحلة الحقة  25بطاقة 
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  توزع نسب الطاقة التكريرية لمصفاتي النفط العاملتين : 89-2الشكل 
  2016 عام في المملكة المغربية

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                        

   2016عام  المملكة المغربيةالعاملتين في  نيتافمصالطاقة عمليات التكرير في : 16-2لجدول ا
  (ألف ب/ي)
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 سيدي قاسم 1940 26 2.8 5.6   5  3.62

 المحمدية 1959 129 21.8 55 36    6.75

  اإلجمالي 155 24.6 60.6 36  5  6.22

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك

  

  مصفاة سيدي قاسم

ألف  2.5تتجاوز  بطاقة تكريرية ال 1940عام  "سيدي قاسم"بدأ تشغيل مصفاة 

ألف ب/ي. تحتوي المص����فاة �الياً على و�دة تكس����ير بالعامل  26ب/ي، ثم رفعت إلى 

سيدي قاسم
17%

محمدية
83%
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أل����ف  250تق����ل ع����ن  تكريري����ة اليحت����ا� لبن����ان إل����� إن�����ا� مص����فاة بطاق����ة 

��� �ت����� ي����تمكن م����ن تلبي����ة الطل����ب المحل����ي عل����� المنتج����ات النفطي����ة �ت����� ع����ام 

2030.  

يمتلك لبنان عوامل تجعله مؤهالً لبنا� مص�������فاة نفط �ات ربحية عالية، أهم ه�� 

  العوامل:

 .الموقع الجغرافي القريب من موارد النفط الخام

  �النفط المس�����تورد وتص�����دير فائ� المنتجات توافر الموان� التي تس�����م� بتفري

بسهوله وبتكاليف منخفضة.

  توافر البنية التحتية القائمة في المص�������فاتين المتوقفتين، �الخ�انات وش�������بكات

، والتي يمكن إعادة ت، وشبكات نقل الطاقة الكهربائيةخطوط أنابيب نقل المنتجا

  الخ...تأهيلها واالستفادة من موقعها المهم

  تطورات صناعة تكرير النفط في المملكة المغربية: 2-17

تمتل���ك المملك���ة المغربي���ة مص���فاتان، األول���� ف���ي منطق���ة س���يد� قاس���م طاقته���ا 

أل�����ف ���.  129أل�����ف ���، وال�اني�����ة ف�����ي منطق�����ة المحمدي�����ة بطاق�����ة ق�����درها  26

نفط الخ����ام وتو�ي����ع المنتج����ات ش����ر�ة ي�����ر� عل����� إدارة المص����فاتين واس����تيراد ال����

       متفرع��������ة م��������ن ش��������ر�ة ���������ورال للبت��������رول القابض��������ةال ،SAMIR " اميرس��������"

Corral Petroleum Holdings  �وه���ي ش���ر�ة س���عودية تابع���ة للقط���ا� الخ���ا

ت���و�� نس���ب الطاق���ة التكريري���ة لمص���فاتي  89-2ال����كل يب���ين  مقره���ا ف���ي الس���ويد.

طاق����ة عملي����ات  16-2الج����دول ن ف����ي المملك����ة المغربي����ة، �م����ا يب����ين يال����نفط الع����املت

   .2016عام  في المملكة المغربية في المصفاتين العاملتينالتكرير في 
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  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

بلغت نس�������بة طاقة عمليات ته�ي� الناف�ا واأل�مرة لمص�������افي النفط في المملكة 

وهي نسبة أعلى من متوسط مصافي العالم ، 2016عام % في 15.90المغربية حوالي 

تحسين نسبة طاقة عمليات  90-2الشكل ولكنها أدنى من متوسط المصافي األوروبية. 

  .2016عام  المملكة المغربيةمصفاتي إلى طاقة تقطير النفط في  الرقم األوكتاني

  إلى طاقة تقطير النفط  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات  :90-2الشكل 
  2016عام  المملكة المغربيةفي مصفاتي 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

  
  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

بة طاقة عمليات المعال�ة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في بلغت  نس�������

نسبة أدنى من متوسط مصافي العالم  % وهي39.10مصافي المملكة المغربية حوالي 

مص������افي األوروبية، وبالتالي ف�نها �ير كافية �نتا� دي�ل و�ا�ولين بمواص������فات الو

ية. يبين  كل متوافقة مع المعايير األوروب يات المعال�ة  91-2الش������� قة عمل بة طا نس�������

  .2016الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي المغرب عام 
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ألف ب/ي، ووحدة معالجة  2.8ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بطاقة  5الحفاز المائع بطاقة 

  ألف ب/ي. 5.6هيدروجينية بطاقة 

  مصفاة محمدية

 26بطاقة تكريرية أولية قدرها  1959عام  في "محمدية"بدأ تش������غيل مص������فاة 

  ألف ب/ي.  129ألف ب/ي، ثم رفعت إلى 

تم تطوير المص��فاة لتمكينها من تحس��ين مواص��فات المنتجات بما  2009في عام 

، إض��افة إلى تحس��ين لمواص��فات المنتجات النفطية المعايير المحليةمتطلبات يتوافق مع 

ت الخفيفة. تضمن المشروع إضافة وحدة تقطير أداء المصفاة ورفع نسبة إنتاج المقطرا

ووحدت  ألف ب/ي، 37.4 طاقتهاألف ب/ي، ووحدة تقطير فراغي  80 طاقتهاجوي 

ألف  55 طاقتهاألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية  36 طاقتهاتكس��ير هيدروجيني 

  ب/ي، إضافة إلى بعض الوحدات الخدمية كمولدات الطاقة الكهربائية والبخار. 

فاة مجمع منفص�������ل �نتاج يتبع ل كما ألف طن/الس�������نة من زيوت  125لمص�������

ألف طن/الس���نة من البارافين. بدأ  20ألف طن/الس���نة من البيتومين، و  100التزييت، و

، ويتكون من وحدات معالجة هيدروجينية ونزع 1984تش�������غيل هذ� المجمع في عام 

تومين، ووحدة يكسدة للبأسفلتينات، واستخالص بالفورفورال، ونزع الشموع، ووحدة أ

  إنتاج بارافين.

 2014قد توقفت عن العمل في عام  "محمدية"تجدر ا��������ارة إلى أن مص������فاة 

  ولكن بطاقة تكريرية منخفضة. 2016ثم أعيد تشغيلها في عام ألسباب مالية، 

  : األداء التشغيلي لمصفاتي النفط العاملتين في المملكة المغربية2-17-1

تجعلهم���ا  مقبول���ةال���نفط ف���ي المملك���ة المغربي���ة بدرج���ة تعقي���د  اتتمي���ز مص���فات

�ات مواص���فات قريب���ة م���ن متطلب���ات المع���ايير  نفطي���ةق���ادرتين عل���ى إنت���اج مش���تقات 

  الدولية. 
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  ألف ب/ي.  129ألف ب/ي، ثم رفعت إلى 

تم تطوير المص��فاة لتمكينها من تحس��ين مواص��فات المنتجات بما  2009في عام 

، إض��افة إلى تحس��ين لمواص��فات المنتجات النفطية المعايير المحليةمتطلبات يتوافق مع 

ت الخفيفة. تضمن المشروع إضافة وحدة تقطير أداء المصفاة ورفع نسبة إنتاج المقطرا

ووحدت  ألف ب/ي، 37.4 طاقتهاألف ب/ي، ووحدة تقطير فراغي  80 طاقتهاجوي 

ألف  55 طاقتهاألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية  36 طاقتهاتكس��ير هيدروجيني 

  ب/ي، إضافة إلى بعض الوحدات الخدمية كمولدات الطاقة الكهربائية والبخار. 

فاة مجمع منفص�������ل �نتاج يتبع ل كما ألف طن/الس�������نة من زيوت  125لمص�������

ألف طن/الس���نة من البارافين. بدأ  20ألف طن/الس���نة من البيتومين، و  100التزييت، و

، ويتكون من وحدات معالجة هيدروجينية ونزع 1984تش�������غيل هذ� المجمع في عام 

تومين، ووحدة يكسدة للبأسفلتينات، واستخالص بالفورفورال، ونزع الشموع، ووحدة أ

  إنتاج بارافين.

 2014قد توقفت عن العمل في عام  "محمدية"تجدر ا��������ارة إلى أن مص������فاة 
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  النفط  تقطيرطاقة إلى  التحويليةعمليات السبة طاقة ن: 92-2الشكل 
  2016عام  المملكة المغربيةفي مصفاتي      

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  
  المملكة المغربية: ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-17-2

% م������ن إجم������الي 74النفطي������ة �������والي  المنتج������اتبلغ������� نس������بة اس������ته�� 

، ي�����تي اس����ته�� الفح����م ف����ي المرتب����ة 2016ع����ا�  المغ����رباس����ته�� الطاق����ة ف����ي 

والغ���ا� الطبيع���ي بنس���بة  ،%3روما�ي���ة بنس���بة هث���م الطاق���ة الك، %20الثاني���ة بنس���بة 

أن���وا� الطاق���ة ف���ي المملك���ة المغربي���ة. �م���ا  اس���ته��نس����  93-2ال����كل %. يب���ين 3

مقارن����ة ب����ين �مي����ة إنت����ا� واس����ته�� المنتج����ات النفطي����ة ف����ي  94-2ال�����كل يب����ين 

. �ي������ ي�������� وج�����ود عج������ ف�����ي إنت�����ا� �اف�����ة 2016ع�����ا�  المملك�����ة المغربي�����ة

  .الكيروسين ووقود النفاثاتالمنتجات النفطية باستثناء 
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  النفط إلى طاقة تقطير المعالجة الهيدروجينيةنسبة طاقة عمليات  :91-2الشكل 
  2016عام  المملكة المغربيةفي مصفاتي 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  طاقة العمليات التحويلية

بلغ���� نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة إل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي 

%� و������ي نس�����بة قريب�����ة م�����ن متوس�����ط مص�����افي الع�����الم 26.45المملك�����ة المغربي�����ة 

نس����بة طاق����ة  92-2ال�����كل يب����ين  �ن����� م����ن متوس����ط المص����افي األوروبي����ة.ولكن�����ا أ

العملي���ات التحويلي���ة إل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي المملك���ة المغربي���ة ع����ا� 

2016.  
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  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في المملكة المغربية2-17-3

عن خطة إلنشاء مصفاة نفط جديدة في  2007أعلنت الحكومة المغربية في عام 

إال أن قرار البدء ب�عمال اإلنش��اء ت�جل ألف ب/ي،  200� األص��فر بطاقة جرالمنطقة 

وفي حال اتخذ القرار بالمض�������ي في  .2016يدت الفكرة من جديد في عام إلى أن أع

  .2020عام في أعمال اإلنشاء فيتوقع بدء تشغيلها 

  2030حتى عام النفطية واستهالك المنتجات  الطاقة التكريرية: توقعات تطور 2-17-4

مقارنة بين بيانات التوقعات المس������تقبلية لتطور الطاقة  95-2الش������كل يوض������� 

متضمنة إنتاج المصفاة الجديدة المتوقع بدء تشغيلها عام المملكة المغربية التكريرية في 

النفطية والتي قدرت على  المنتجات، وبين بيانات التوقعات المستقبلية الستهالك 2020

، 2016-2010تهالك خالل الفترة ����نوي في االس����و الس����عدل النم����ط م����اس متوس����أس

حدوث العجز في إنتاج كافة المنتجات  اس������تمرارحي� تش������ير نتا�� المقارنة إلى توقع 

  المصفاة الجديدة.  بدء تشغيل موعد 2020النفطية حتى عام 

  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية : 95-2الشكل 
   2030-2016 خالل الفترةالمملكة المغربية في               

  (ألف ب/ي)     

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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  2016عام  موريتانياجمهورية النفط العاملة في  فاةطاقة عمليات التكرير في مص: 17-2لجدول ا
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 نواديبو 1987 25 6 6 2.8

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           

  : األداء التشغيلي لمصفاة نفط نواذيبو في جمهورية موريتانيا2-18-1

، وتت����من وحدة إن����ائهالم يطرأ أ� ت�ير في الطاقة التص���ميمية للمص���فاة من� 

تقطير ابتدائي، ووحدة ته�ي� بالعامل الحفا�، إض����افة إلى بع� التس����هي�ت األ�ر�. 

عام  في مص��فاة نوا�يبو التكرير إلى تقطير النفطعمليات طاقة نس��بة  96-2ال���كل يبين 

2016.  

  في النفط تقطيرالتكرير إلى طاقة مليات طاقة عنسبة : 96-2الشكل 
  2016عام ورية موريتانيا ـفي جمه وـفاة نواذيبـمص                  

          
قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك         
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  : االستنتاجات2-17-5

تنفي� م������اري� تطوير المص�����فاتين  خطوات جيدة باتجاه المملكة المغربية حققت

القائمتين لتحس��ين كفاءة ت���غيلهما، وتمكينهما من إنتاج م���تقات بمواص��فات قريبة من 

  )Al Jusha’ah, 2016( المعايير األوروبية الحديثة.

النفطية الرئيس������ية كالديزل  المنتجاتتعاني المملكة المغربية من عجز في إنتاج 

  .االستيراد، ويتم تلبية الطلب المحلي من خالل والغازولين

اس����تخدام الفحم والغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة  ةتيجيس����ترااس����ا�مت 

في إنتاج زيت الوقود، ويتم الكهربائية واس���تغالل الطاقة الكهرومائية في حدوث فائض 

  عن طريق التصدير إلى األسواق الخارجية.  هتصريف

فاة المحمدي���ة ف���ي تع���ديل �يك���ل ا�نت���اج ليقت���رب س���ا�م م����رو� تط���وير مص���

مم���ا س���ا�م ف���ي تلبي���ة ج���زء م���ن  ،أكث���ر نح���و �يك���ل الطل���ب عل���ى المنتج���ات النفطي���ة

  الطلب المحلي.

في ض��ما�  "جر� األص��فرال"س��تس��ا�م المص��فاة الجديدة المخطط إن���ا��ا في 

لتغطية ولكنها غير كافية  ،س����نوات لب�����عةتلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية 

  . 2030حتى عام العجز 

  : تطورات صناعة تكرير النفط في جمهورية موريتانيا2-18

، "يبوذنوا"واحدة لتكرير النفط �ي مص����فاة تمتلك جمهورية موريتانيا مص����فاة 

، ولم تدخل 1982من بناء المص���فاة عام  االنتهاءألف ب/ي. تم  25طاقتها التص���ميمية 

بعد أ� قام خبراء ومهندس���و� من ال����ركة الوطنية  1987مرحلة الت����غيل إال في عام 

تاك"الجزائرية للتكرير  عد توقف دام أكثر من خم�  "نف ها ب ها وت��������غيل ت��يل عادة  ب�

 ت الفنية.س����نوات. وتقوم الجزائر ب�مداد المص����فاة باحتياجاتها من النفط الخام وبالخبرا

  طاقة عمليات التكرير في المصفاة. 17-2الجدول يبين 
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عات تطور 2-18-4 قة التكريرية: توق طا عام النفطية منتجات واس�������تهالك ال ال حتى 
2030  

مقارن�����ة ب�����ي� بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية لتط�����ور  98-2ال������كل يوض������ 

أ� المص����فاة تعم����ل بكام����ل  با�عتب����ارم����� األ������ موريتاني����ا الطاق����ة التكريري����ة ف����ي 

 المنتج������ات�اقته������ا التص������ميمة� وب������ي� بيان������ات التوقع������ات المس������تقبلية �س������تهالك 

النفطي���ة والت���ي ق���درت عل���� أس���ا� متوس���ط مع���دل النم���و الس���نوي ف���ي ا�س���تهالك 

� حي���� ت����ير نت���ا�� المقارن���ة إل���� توق���� تمك���� المص���فاة 2016-2010����الل الفت���رة 

� ف���ي 2030النفطي���ة حت���� ع���ا�  المنتج���اتالقا�م���ة م���� تلبي���ة الطل���� المحل���ي عل���� 

  حال إعادة تأهيلها لتعمل بطاقتها التصميمية.

   موريتانياجمهورية تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في : 98-2الشكل 
  2030-2016خالل الفترة 

  (ألف ب/ي)

 
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          
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  موريتانيا: ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية 2-18-2

النفطي���ة بش���كل كام���ل ف���ي تلبي���ة  المنتج���اتتعتم���د موريتاني���ا عل���ى اس���تهالك 

موريتاني���ا تمتل���ك أي���ة مص���ادر أخ���رى. كم���ا تع���اني  الطل���� المحل���ي عل���ى الطاق���ة، وال

، كزي����ت ال�����از وال����ديزل النفطي����ة المنتج����اتبع����� م����ن وج����ود عج����ز ف����ي إنت����اج 

 ، و غ���از البت���رول المس���ال، بينم���ا يوج���د ف���ائ� ف���ي إنت���اج ال����ازولينزي���ت الوق���ودو

مي�����زان إنت�����اج واس�����تهالك المنتج�����ات  97-3ش�����كل اليب�����ين . والمنتج�����ات األخ�����رى

  .2016عام  موريتانياالنفطية في جمهورية 

  2016عام  موريتانياميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية  :97-2الشكل 

   
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك          

  
  

  جمهورية موريتانيا: التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في 2-18-3

م�كرة تفا�م م� ��������ركة نفت أويل  2007وقعت الحكومة الموريتانية في عام 

ألف  100الس���عودية التابعة للقطاع ال�ا�، تت����من إنش���ا� مص���فاة نفط جديدة بطاقة 

  ب/ي إال أنه لم يسجل أي تقدم في المشروع حتى اآلن.

0.17

3.
11

0.71

3.
01

2.
02

0.
9

1.1
0.5 0.4

8

2.2

0.6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

غاز البترول 
المسال

غازولين  كيروسين ووقود
نفاثات

زيت غاز وديزل زيت وقود منتجات أخرى

إنتاج استهالك



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

223

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
223 

عات تطور 2-18-4 قة التكريرية: توق طا عام النفطية منتجات واس�������تهالك ال ال حتى 
2030  

مقارن�����ة ب�����ي� بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية لتط�����ور  98-2ال������كل يوض������ 

أ� المص����فاة تعم����ل بكام����ل  با�عتب����ارم����� األ������ موريتاني����ا الطاق����ة التكريري����ة ف����ي 

 المنتج������ات�اقته������ا التص������ميمة� وب������ي� بيان������ات التوقع������ات المس������تقبلية �س������تهالك 

النفطي���ة والت���ي ق���درت عل���� أس���ا� متوس���ط مع���دل النم���و الس���نوي ف���ي ا�س���تهالك 

� حي���� ت����ير نت���ا�� المقارن���ة إل���� توق���� تمك���� المص���فاة 2016-2010����الل الفت���رة 

� ف���ي 2030النفطي���ة حت���� ع���ا�  المنتج���اتالقا�م���ة م���� تلبي���ة الطل���� المحل���ي عل���� 

  حال إعادة تأهيلها لتعمل بطاقتها التصميمية.

   موريتانياجمهورية تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في : 98-2الشكل 
  2030-2016خالل الفترة 

  (ألف ب/ي)

 
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  

  

  

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

12.8 13.2 13.6 14 14.4
16.7

19.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

الطاقة التكريرية استهالك المنتجات

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
222 

  موريتانيا: ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية 2-18-2

النفطي���ة بش���كل كام���ل ف���ي تلبي���ة  المنتج���اتتعتم���د موريتاني���ا عل���ى اس���تهالك 

موريتاني���ا تمتل���ك أي���ة مص���ادر أخ���رى. كم���ا تع���اني  الطل���� المحل���ي عل���ى الطاق���ة، وال

، كزي����ت ال�����از وال����ديزل النفطي����ة المنتج����اتبع����� م����ن وج����ود عج����ز ف����ي إنت����اج 

 ، و غ���از البت���رول المس���ال، بينم���ا يوج���د ف���ائ� ف���ي إنت���اج ال����ازولينزي���ت الوق���ودو

مي�����زان إنت�����اج واس�����تهالك المنتج�����ات  97-3ش�����كل اليب�����ين . والمنتج�����ات األخ�����رى

  .2016عام  موريتانياالنفطية في جمهورية 

  2016عام  موريتانياميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في جمهورية  :97-2الشكل 

   
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك          

  
  

  جمهورية موريتانيا: التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في 2-18-3

م�كرة تفا�م م� ��������ركة نفت أويل  2007وقعت الحكومة الموريتانية في عام 

ألف  100الس���عودية التابعة للقطاع ال�ا�، تت����من إنش���ا� مص���فاة نفط جديدة بطاقة 

  ب/ي إال أنه لم يسجل أي تقدم في المشروع حتى اآلن.

0.17

3.
11

0.71

3.
01

2.
02

0.
9

1.1
0.5 0.4

8

2.2

0.6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

غاز البترول 
المسال

غازولين  كيروسين ووقود
نفاثات

زيت غاز وديزل زيت وقود منتجات أخرى

إنتاج استهالك



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

224

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
225 

  2016المصفاتين العاملتين في الجمهورية اليمنية عام طاقة عمليات : 18-2لجدول ا
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  عدن  1954 130 12    1.67

 مأرب  1987 10 2.5    2.88

 اإلجمالي  140 14.5    1.72

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك         

  

  

  مصفاة عدن

ألف ب/ي ثم  100بطاقة تصميمية قدرها  1954عام  "عدن"بدأ تشغيل مصفاة 

ألف ب/ي من��ذ ب��داي��ة  130، �ال أنه��ا لم تعم��ل ب��أ�ثر من ألف ب/ي 190رفع��� �لى 

تحتوي سوى  تشغيلها ألسباب فنية. تعتبر مصفاة عدن من المصافي البسيطة، حيث ال

، �ض��افة �لى وحدة للنافثابالعامل الحفاز، ووحدة معالجة هيدروجينية  على وحدة تهذيب

  التقطير الجوي.

  مصفاة مأرب

ي. تحتوي ألف ب/ 10بطاقة تكريرية  1987عام  "مأرب"بدأ تش���غيل مص���فاة 

ألف ب/ي ووحدة معالجة  2.5المص��فاة على وحدة تقطير، ووحدة تهذيب للنافثا طاقتها 

  ألف ب/ي.  2.5هيدروجينية طاقتها 

  : األداء التشغيلي لمصافي النفط العاملة في الجمهورية اليمنية2-19-1

 �لى عملي��ات المع��الج��ة الهي��دروجيني��ة اليمنتفتقر مص�������ف��ات��ا تكرير النفط في 

التحويلي��ة، وب��الت��الي فهم��ا �ير ق��ا�رتين على �نت��ا� العملي��ات أو  للمقطرات الوس�������طى

  مشتقات ذات مواصفات تلبي متطلبات المعايير الدولية.
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  : االستنتاجات2-18-5

تعاني مصفاة النفط في جمهورية موريتانيا من مشكالت فنية عديدة نظراً لغياب 

سبة تشغيل ال % من طاقتها 20تزيد عن  برامج التطوير والصيانة، مما جعلها تعمل بن

  التصميمة.

تشير نتائج التحليل السابق إلى حاجة موريتانيا إلى تحسين أداء المصفاة القائمة، 

، حتى تتمكن من تلبية لتمكينها من العمل بطاقتها التص���ميمة، وإض���افة وحدات تحويلية

   .2030المنتجات النفطية حتى عام  الطلب المحلي على

  : تطورات صناعة تكرير النفط في الجمهورية اليمنية2-19

تمتلك الجمهورية اليمنية مص���فاتان، األولى في عدن، وال�انية في مأرب، بطاقة 

أل��� وبمس�������تو� تعقيد من�ف�، حي� يبل� م���������ر  140تكريرية إجمالية قدرها 

تو�� نس���ب الطاقة التكريرية  99-3الش���كل يبين . 1.72نيلس���ون �جمالي المص���فاتين 

طاقة عمليات  18-2الجدول لمص���فاتي النفط العاملتين في الجمهورية اليمنية، كما يبين 

   .2016المصفاتين العاملتين عام  التكرير في

  العاملة  ب الطاقة التكريرية لمصافي النفطتوزع نس :99-2الشكل   
  2016 عام في الجمهورية اليمنية

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك                       

عدن
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مأرب
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  النفطتقطير طاقة  إلى المعالجة الهيدروجينيةسبة طاقة عمليات ن: 101-2الشكل 
  2016عام  الجمهورية اليمنية في مصافي

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك            

  
  طاقة العمليات التحويلية

الجم�وري����ة يوج����د أي����ة و�����دات تحويلي����ة ف����ي المص����فاتين الع����املتين ف����ي  ال

  اليمنية.

  الجمهورية اليمنية: ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-19-2

% م������ن إجم������الي 90النفطي������ة �������والي  المنتج������اتبل�������� نس������بة اس������ت��� 

� بينم���ا ����كل اس���ت��� 2016الجم�وري���ة اليمني���ة� ف���ي ع���ا�  اس���ت��� الطاق���ة ف���ي

    ال������كل%. يب�����ين 10ال������ا� الطبيع�����ي المص�����در ال������اني الس�����ت��� الطاق�����ة بنس�����بة 

ال�����كل أن����وا� الطاق����ة ف����ي الجم�وري����ة اليمني����ة. �م����ا يب����ين  اس����ت���نس�����  2-102

الجم�وري����ة مقارن����ة ب����ين �مي����ة إنت����ا� واس����ت��� المنتج����ات النفطي����ة ف����ي  2-103
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  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 

إلى طاقة تقطير النفط  تحس���ين الرقم األوكتانيبل� متوس���ط نس���بة طاقة عمليات 

� و�ي نس������بة 2016% عام 10.36رية اليمنية حوالي في مص������فاتي النفط في الجمهو

نس��بة طاقة  100-2ال���كل يبين أدنى من متوس��ط مص��افي العالم والمص��افي األوروبية. 

إلى طاقة تقطير النفط في مص������فاتي نفط الجمهورية  تحس������ين الرقم األوكتانيعمليات 

  .2016اليمنية عام 

  النفط تقطير  إلى طاقة األوكتانيتحسين الرقم بة طاقة عمليات نس: 100-2الشكل 
  2016عام  الجمهورية اليمنية في مصافي

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في بلغت  نس�������

% و�ي نس��بة من�ف���ة جداً مقارنة بمتوس��ط 1.79مص��افي الجمهورية اليمنية حوالي 

مص���افي األوروبية� وبالتالي ف�نها غير كافية إلنتاج ديزل وغازولين المص���افي العالم و

نس�������بة طاقة  101-2ال��������كل . يبين البيئيةالمعايير  متطلبات بمواص�������فات متوافقة م�

  .2016من عام عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصفاتي الي

9.
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  النفطتقطير طاقة  إلى المعالجة الهيدروجينيةسبة طاقة عمليات ن: 101-2الشكل 
  2016عام  الجمهورية اليمنية في مصافي

   
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك            

  
  طاقة العمليات التحويلية

الجم�وري����ة يوج����د أي����ة و�����دات تحويلي����ة ف����ي المص����فاتين الع����املتين ف����ي  ال

  اليمنية.

  الجمهورية اليمنية: ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في 2-19-2
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    ال������كل%. يب�����ين 10ال������ا� الطبيع�����ي المص�����در ال������اني الس�����ت��� الطاق�����ة بنس�����بة 
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إلى طاقة تقطير النفط  تحس���ين الرقم األوكتانيبل� متوس���ط نس���بة طاقة عمليات 

� و�ي نس������بة 2016% عام 10.36رية اليمنية حوالي في مص������فاتي النفط في الجمهو
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  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك          

  

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية

بة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في بلغت  نس�������

% و�ي نس��بة من�ف���ة جداً مقارنة بمتوس��ط 1.79مص��افي الجمهورية اليمنية حوالي 

مص���افي األوروبية� وبالتالي ف�نها غير كافية إلنتاج ديزل وغازولين المص���افي العالم و
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  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في الجمهورية اليمنية2-19-3

مش�����روع ع������ وم�����ة اليمني�����ة كالح أعلن������الق�����ر� الماض�����ي  تياتس�����عينف�����ي 

لكنه����ا ل����� ت����تمك� م����� الحص����ول  ،ملي����و� دو�ر 470بكلف����ة  تط����وير مص����فاة ع����د�

  على التمويل الالزم لتنفيذ المشروع.

� �ط���ة لتط���وير المص���فاتي� الق���ا�متي�، م���ع رف���ع �اق���ة مص���فاة ع��� أعل����كم���ا 

ع����� �ط����ة �نش����ا� أي�����اً أعل�����  2009ف����ي ع����ام وأل����� �/�.  25م�����ر� إل����ى 

�، وال�اني����ة /أل����� � 160األول����ى ف����ي رأ� عيس����ى بطاق����ة  ،مص����فاتي� جدي����دتي�

إ� أ� جمي���ع ����ذ� المش���اريع توقف���� بس���ب� أل���� �/�،  50ف���ي ح����رموت بطاق���ة 

  األوضاع غير المستقرة في الجمهورية اليمنية.

عات تطور 2-19-4 قة التكريرية: توق طا عام النفطية  المنتجات�ا��������ته��  ال حتى 
2030  

مقارن����ة ب����ي� بيان����ات التوقع����ات المس����تقبلية لتط����ور  104-2الش����كل يوض����� 

وب�����ي� بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية الجمهوري�����ة اليمني�����ة، الطاق�����ة التكريري�����ة ف�����ي 

النفطي����ة والت����ي ق����درت عل����ى أس����ا� متوس����ط مع����دل النم����و  المنتج����ات�س����تهال� 

، حي���� تش���ير نت���ا�� المقارن���ة 2016-2010الس���نو� ف���ي ا�س���تهال� ����الل الفت���رة 

  .2030عجز في كافة المنتجات النفطية حتى عام  وجود ستمراراإلى توقع 
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  استهالك الطاقة  حصة المنتجات النفطية من إجمالي :102-2الشكل 
 2016 عام في الجمهورية اليمنية

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                        

  
  اج واستهالك المنتجات النفطية ـمقارنة بين إنت :103-2الشكل 

  2016عام  في الجمهورية اليمنية
  (ألف ب/ي)

   
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك          
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  على التمويل الالزم لتنفيذ المشروع.

� �ط���ة لتط���وير المص���فاتي� الق���ا�متي�، م���ع رف���ع �اق���ة مص���فاة ع��� أعل����كم���ا 

ع����� �ط����ة �نش����ا� أي�����اً أعل�����  2009ف����ي ع����ام وأل����� �/�.  25م�����ر� إل����ى 

�، وال�اني����ة /أل����� � 160األول����ى ف����ي رأ� عيس����ى بطاق����ة  ،مص����فاتي� جدي����دتي�

إ� أ� جمي���ع ����ذ� المش���اريع توقف���� بس���ب� أل���� �/�،  50ف���ي ح����رموت بطاق���ة 

  األوضاع غير المستقرة في الجمهورية اليمنية.

عات تطور 2-19-4 قة التكريرية: توق طا عام النفطية  المنتجات�ا��������ته��  ال حتى 
2030  

مقارن����ة ب����ي� بيان����ات التوقع����ات المس����تقبلية لتط����ور  104-2الش����كل يوض����� 

وب�����ي� بيان�����ات التوقع�����ات المس�����تقبلية الجمهوري�����ة اليمني�����ة، الطاق�����ة التكريري�����ة ف�����ي 

النفطي����ة والت����ي ق����درت عل����ى أس����ا� متوس����ط مع����دل النم����و  المنتج����ات�س����تهال� 

، حي���� تش���ير نت���ا�� المقارن���ة 2016-2010الس���نو� ف���ي ا�س���تهال� ����الل الفت���رة 

  .2030عجز في كافة المنتجات النفطية حتى عام  وجود ستمراراإلى توقع 

  

  

  

  

  

  

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
 

	الثانيالفصل                                              الحاضر والمستقبل: تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية
228 

  استهالك الطاقة  حصة المنتجات النفطية من إجمالي :102-2الشكل 
 2016 عام في الجمهورية اليمنية

  
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك                        

  
  اج واستهالك المنتجات النفطية ـمقارنة بين إنت :103-2الشكل 

  2016عام  في الجمهورية اليمنية
  (ألف ب/ي)

   
  2016التقرير اإلحصائي  -المصدر: أوابك          
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  2016 عام حصة الدول العربية من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم :105-2الشكل 
  (مليون ب/ي)

  
  2012التقرير السنوي  -المصدر: أوابك                     

  
 

لمص����افي ال����نفط ف����ي ال����دول األع�����ا� ف����ي ي����ة بل����� إجم����الي الطاق����ة التكرير

% م�����ن إجم�����الي الطاق�����ة التكريري�����ة ف�����ي 92بنس�����بة  ،ملي�����ون ب/ي 8.35أواب�����ك 

مص�����فاة، ف�����ي ������ين بل������ إجم�����الي الطاق�����ة  52المص�����افي  ال�����دول العربي�����ة، وع�����دد

 772.1التكريري����ة للمص����افي العامل����ة ف����ي ال����دول العربي����ة �ي����ر األع�����ا� �����والي 

الطاق���ة التكريري���ة ف���ي ال���دول العربي���ة، وع���دد % م���ن إجم���الي 8بنس���بة  ،أل���� ب/ي

�ص����ة ال����دول األع�����ا� ف����ي  106-2ال�����كل يب����ين مص����فاة.  11 العامل����ة المص����افي

  .2016 الدول العربية عام أوابك من إجمالي الطاقة التكريرية في

  

  

  

  

الدول العربية 
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  الجمهورية اليمنيةفي  النفطيةات جتالطاقة التكريرية واستهالك المن تطور: 104-2الشكل 
  2030-2016 خالل الفترة

  (ألف ب/ي)    

  
  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط -المصدر: أوابك          

  

  االستنتاجات: 2-19-5

ت����ير نتا�� التحليل الس���اب� إل� حاجة اليمن إما إل� رف� �فا�ة ت����غيل مص���فاة 

أو إض�������افة �اقات تكرير جديدة لس�������د العج� الحالي والمتوق� في �ل من زي�  ،عدن

    .الغاز والغازولين

   الثانياستنتاجات الفصل خالصة و: 2-20

ب� في ص�������ناعة  سموقعاً ال بأتحتل ص�������ناعة تكرير النفط في الدول العربية 

مص�����افي النفط العاملة في الدول الطاقة التكريرية لبلغ إجمالي التكرير في العالم، حيث 

% من إجمالي 10مليون ب/ي، وت��������كل نس�������بة  9.12حوالي  2016العربية في عام 

حص�������ة  105-2ال��������كل يبين مليون ب/ي.  91.61الطاقة التكريرية في العالم البالغة 

 .2016التكريرية في الدول العربية من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم عام الطاقة 
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  2016 عام حصة الدول العربية من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم :105-2الشكل 
  (مليون ب/ي)

  
  2012التقرير السنوي  -المصدر: أوابك                     

  
 

لمص����افي ال����نفط ف����ي ال����دول األع�����ا� ف����ي ي����ة بل����� إجم����الي الطاق����ة التكرير

% م�����ن إجم�����الي الطاق�����ة التكريري�����ة ف�����ي 92بنس�����بة  ،ملي�����ون ب/ي 8.35أواب�����ك 

مص�����فاة، ف�����ي ������ين بل������ إجم�����الي الطاق�����ة  52المص�����افي  ال�����دول العربي�����ة، وع�����دد

 772.1التكريري����ة للمص����افي العامل����ة ف����ي ال����دول العربي����ة �ي����ر األع�����ا� �����والي 

الطاق���ة التكريري���ة ف���ي ال���دول العربي���ة، وع���دد % م���ن إجم���الي 8بنس���بة  ،أل���� ب/ي

�ص����ة ال����دول األع�����ا� ف����ي  106-2ال�����كل يب����ين مص����فاة.  11 العامل����ة المص����افي

  .2016 الدول العربية عام أوابك من إجمالي الطاقة التكريرية في
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  الجمهورية اليمنيةفي  النفطيةات جتالطاقة التكريرية واستهالك المن تطور: 104-2الشكل 
  2030-2016 خالل الفترة

  (ألف ب/ي)    

  
  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط -المصدر: أوابك          

  

  االستنتاجات: 2-19-5

ت����ير نتا�� التحليل الس���اب� إل� حاجة اليمن إما إل� رف� �فا�ة ت����غيل مص���فاة 

أو إض�������افة �اقات تكرير جديدة لس�������د العج� الحالي والمتوق� في �ل من زي�  ،عدن

    .الغاز والغازولين

   الثانياستنتاجات الفصل خالصة و: 2-20

ب� في ص�������ناعة  سموقعاً ال بأتحتل ص�������ناعة تكرير النفط في الدول العربية 

مص�����افي النفط العاملة في الدول الطاقة التكريرية لبلغ إجمالي التكرير في العالم، حيث 

% من إجمالي 10مليون ب/ي، وت��������كل نس�������بة  9.12حوالي  2016العربية في عام 

حص�������ة  105-2ال��������كل يبين مليون ب/ي.  91.61الطاقة التكريرية في العالم البالغة 
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  توزع نسب الطاقة التكريرية في الدول األعضاء  :107-2الشكل 
  2016في أوابك عام 

  
 2016التقرير السنوي  -المصدر: أوابك                        

  

  األعضاء الدول غير توزع نسب الطاقة التكريرية في  :108-2الشكل 
  2016في أوابك عام 

  
  2016التقرير السنوي  -المصدر: أوابك                        
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  حصة الدول األعضاء في أوابك من إجمالي الطاقة التكريرية : 106-2الشكل 
  2016 الدول العربية عام في

  (مليون ب/ي)

  
 2016التقرير السنوي  -المصدر: أوابك                     

  

% م������� 35تحت������ل المملك������ة العربي������ة الس������عو�ية المرتب������ة األول������� بنس������بة 

� ت�����تي 2016��م����الي الطاق����ة التكريري����ة ف����ي ال����دول األعض����اء ف����ي أواب����ك ع����ام 

لكوي������ ف�����ي %� ������� �ول�����ة ا13بع�����د�ا �ول�����ة ا�م�����ارا� العربي�����ة المتح�����دة بنس�����بة 

%. يب�����ي� 9%� ������� �م�وري�����ة مص�����ر العربي�����ة بنس�����بة 11المرتب�����ة ال�ال������ة بنس�����بة 

ت����و�� �س����� الطاق����ة التكريري����ة ف����ي ال����دول األعض����اء ف����ي أواب����ك  107-2ال�����كل 

  .  2016عام 

أم����ا بالنس����بة لل����دول العربي����ة غي����ر األعض����اء فتحت����ل �����لطنة عم����ان المرتب����ة 

% م���� ��م���الي الطاق���ة التكريري���ة ف���ي ال���دول غي���ر األعض���اء ف���ي 29األول���� بنس���بة 

%� ������� الس�����و�ان 20� ت������تي بع�����د�ا المملك�����ة الم�ربي�����ة بنس�����بة 2016أواب�����ك ع�����ام 

ة ت�����و�� �س������ الطاق����� 108-2ال������كل % لك�����ل من�م�����ا. يب�����ي� 18وال�����يم� بنس�����بة 

  .2016التكريرية في الدول العربية غير األعضاء في أوابك عام 

الدول األعضاء 
8.35

92%

الدول غير 
األعضاء 
0.772

8%
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  توزع نسب الطاقة التكريرية في الدول األعضاء  :107-2الشكل 
  2016في أوابك عام 

  
 2016التقرير السنوي  -المصدر: أوابك                        

  

  األعضاء الدول غير توزع نسب الطاقة التكريرية في  :108-2الشكل 
  2016في أوابك عام 

  
  2016التقرير السنوي  -المصدر: أوابك                        
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  حصة الدول األعضاء في أوابك من إجمالي الطاقة التكريرية : 106-2الشكل 
  2016 الدول العربية عام في

  (مليون ب/ي)

  
 2016التقرير السنوي  -المصدر: أوابك                     

  

% م������� 35تحت������ل المملك������ة العربي������ة الس������عو�ية المرتب������ة األول������� بنس������بة 

� ت�����تي 2016��م����الي الطاق����ة التكريري����ة ف����ي ال����دول األعض����اء ف����ي أواب����ك ع����ام 

لكوي������ ف�����ي %� ������� �ول�����ة ا13بع�����د�ا �ول�����ة ا�م�����ارا� العربي�����ة المتح�����دة بنس�����بة 

%. يب�����ي� 9%� ������� �م�وري�����ة مص�����ر العربي�����ة بنس�����بة 11المرتب�����ة ال�ال������ة بنس�����بة 

ت����و�� �س����� الطاق����ة التكريري����ة ف����ي ال����دول األعض����اء ف����ي أواب����ك  107-2ال�����كل 

  .  2016عام 

أم����ا بالنس����بة لل����دول العربي����ة غي����ر األعض����اء فتحت����ل �����لطنة عم����ان المرتب����ة 

% م���� ��م���الي الطاق���ة التكريري���ة ف���ي ال���دول غي���ر األعض���اء ف���ي 29األول���� بنس���بة 

%� ������� الس�����و�ان 20� ت������تي بع�����د�ا المملك�����ة الم�ربي�����ة بنس�����بة 2016أواب�����ك ع�����ام 

ة ت�����و�� �س������ الطاق����� 108-2ال������كل % لك�����ل من�م�����ا. يب�����ي� 18وال�����يم� بنس�����بة 

  .2016التكريرية في الدول العربية غير األعضاء في أوابك عام 
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  الطاقة حصة المنتجات النفطية من إجمالي استهالك : 110-2الشكل 
  2016في الدول األعضاء عام 

   
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك                            

اس���تهالك المنتج���ات  العربي���ة غي���ر األعض���اء فق���د بلغ���� نس���بةأم���ا ف���ي ال���دول 

اس����تهالك  وج����اء، 2016م����� إجم����الي اس����تهالك الطاق����ة ف����ي ع����ام % 60النفطي����ة 

% والطاق����ة 7، �����م الفح����م بنس����بة %31بنس����بة ال�اني����ة الغ����از الطبيع����ي ف����ي المرتب����ة 

حص�����ة المنتج�����ات النفطي�����ة م������  111-2ال������كل . يب�����ي� %2الكهرومائي�����ة بنس�����بة 

  .2016في عام غير األعضاء دول الاستهالك أنواع الطاقة في إجمالي 

  استهالك الطاقة حصة المنتجات النفطية من إجمالي  :111-2الشكل 
  2016في الدول غير األعضاء عام 

  
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك                           
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  دولة العربية الفي من استهالك الطاقة المنتجات النفطية حصة : 2-20-1

% م�����ن 45دول العربي�����ة ح�����والي ال�����النفطي�����ة ف�����ي  المنتج�����ات حص�����ة بلغ������

ي�����تي اس����تهالك الغ����از الطبيع����ي حي����� ، 2016إجم����الي اس����تهالك الطاق����ة ف����ي ع����ام 

حص���ة المنتج���ات النفطي���ة  109-2ال����كل %. يب���ين 53ف���ي المرتب���ة األول���� بنس���بة 

   دول العربية.الاستهالك الطاقة في من إجمالي 

  استهالك الطاقة حصة المنتجات النفطية من إجمالي : 109-2الشكل 
  2016 الدول العربية عامفي 

  
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك                        

  

م���ن % 43 المنتج���ات النفطي���ة ف���ي ال���دول األعض���اء ف���ي أواب���ك بلغ���� �س���بة

ي�����تي اس����تهالك الغ����از الطبيع����ي ف����ي و، 2016إجم����الي اس����تهالك الطاق����ة ف����ي ع����ام 

ً  المرتب����ة األول����� ، بينم����ا � ت�����كل الطاق����ة الكهرومائي����ة س����و� %56بنس����بة  أيض����ا

اس���تهالك الطاق���ة  المنتج���ات النفطي���ة م���ن إجم���الي حص���ة 110-2ال����كل . يب���ين 1%

  .2016في عام  األعضاء في أوابكدول الفي 
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اس���تهالك المنتج���ات  العربي���ة غي���ر األعض���اء فق���د بلغ���� نس���بةأم���ا ف���ي ال���دول 

اس����تهالك  وج����اء، 2016م����� إجم����الي اس����تهالك الطاق����ة ف����ي ع����ام % 60النفطي����ة 

% والطاق����ة 7، �����م الفح����م بنس����بة %31بنس����بة ال�اني����ة الغ����از الطبيع����ي ف����ي المرتب����ة 

حص�����ة المنتج�����ات النفطي�����ة م������  111-2ال������كل . يب�����ي� %2الكهرومائي�����ة بنس�����بة 
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  دولة العربية الفي من استهالك الطاقة المنتجات النفطية حصة : 2-20-1

% م�����ن 45دول العربي�����ة ح�����والي ال�����النفطي�����ة ف�����ي  المنتج�����ات حص�����ة بلغ������

ي�����تي اس����تهالك الغ����از الطبيع����ي حي����� ، 2016إجم����الي اس����تهالك الطاق����ة ف����ي ع����ام 

حص���ة المنتج���ات النفطي���ة  109-2ال����كل %. يب���ين 53ف���ي المرتب���ة األول���� بنس���بة 

   دول العربية.الاستهالك الطاقة في من إجمالي 

  استهالك الطاقة حصة المنتجات النفطية من إجمالي : 109-2الشكل 
  2016 الدول العربية عامفي 

  
  2016التقرير اإلحصائي  –المصدر: أوابك                        

  

م���ن % 43 المنتج���ات النفطي���ة ف���ي ال���دول األعض���اء ف���ي أواب���ك بلغ���� �س���بة

ي�����تي اس����تهالك الغ����از الطبيع����ي ف����ي و، 2016إجم����الي اس����تهالك الطاق����ة ف����ي ع����ام 
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الشكل يبين  العربية.المصافي النفط في الدول دد ������الي ع������% من إجم25بنسبة 

. 2016تو�� مص�����افي النفط في الدول العربية �س������ الحجم في عام  2-112

تو�� نس����� مص����افي النفط في الدول العربية �س�����  113-2الش����كل كما يبين 

  .2016الحجم في عام 

  2016مصافي النفط في الدول العربية حسب الحجم عام عدد توزع : 112-2الشكل 

  
   قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك                 

  
  2016توزع نسب مصافي النفط في الدول العربية حسب الحجم عام : 113-2الشكل 

  
   قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك                         
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  دولة العربية الفي : تحديات صناعة تكرير النفط 2-20-2

من ض���عف في األدا�، وذلك لعدة في الدول العربية  النفط معظم مص���افي تعاني

  أسباب، أهمها:

 قدم وتهالك المعدات 

ات يإلى فترة خمس���ين مص���افي النفط في الدول العربية يعود تاري� إن����ا� معظم

ات القر� الماض�����ي بطاقات تكريرية تلبي حاجة الس�����وق المحلية. وم� يوس�����تين

النفطية تم إدخال العديد من التوس�������عات المتتالية،  المنتجاتتنامي الطلب على 

وقد  .ف التكامل بين الوحدات اإلنتاجيةإلى ض�������ع في بعض الحاالت مما أدى

 تحتوي المص������فاة على عدة وحدات تقطير، وه�ا بالتالي يتطلب تكاليف مرتفعة

، واس���ته�� للوقود والطاقة الكهربائية بمعدالت تفوق كثيراً والت�����يل ص���يانةلل

وعلى المصافي التي تحتوي على وحدة تقطير واحدة ذات طاقة تكريرية كبيرة. 

ص����افي القديمة إال أ� العديد منها الرغم من أعمال التطوير التي أدخلت على الم

  ال يزال بحاجة إلى المزيد من تطبيق التقنيات الحديثة.

 انخفاض الطاقة التكريرية للمصافي 

أن�������ت معظم المص�����افي العربية لتلبية حاجة الس�����وق المحلية لكل دولة، وفي 

بعض الحاالت كانت الحكومة تلج� إلى إن������ا� عدة مص�����ا� في مناطق متفرقة 

، وذل��ك به��د� تلبي��ة ح��اج��ة تل��ك المن��اطق من المنتج��ات ةالواح��د ول��ةال��دداخ��ل 

حيث يبلغ يرة الحجم، عدد كبير من المص���افي ص���� وجودالنفطية، مما أدى إلى 

 100عن طاقتها التكريرية  ال تزيد الص�����يرة التي الدول العربيةمص����افي عدد 

% من إجمالي عدد المص�����افي في الدول 48مص�����فاة، وت������كل  30 ألف ب/ي

تتراوح طاقتها التكريرية التي  عربية. كما يبلغ عدد المصافي المتوسطة الحجمال

%، أما المصافي 27مصفاة بنسبة  17 ألف ب/ي 200ألف ب/ي إلى  100من 

مصفاة  16ألف ب/ي فيبلغ عددها  200الكبيرة التي تزيد طاقتها التكريرية عن 
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  الدوليةالمعايير  إنتاج مشتقات بمواصفات متوافقة معضعف القدرة على  

تع����ا�ي معظ����� المص����افي العربي����ة م����ن ع����دم الق����درة عل����� ��ت����ا� م�����تقات 

بمواص�����فات متوافق�����ة م������ متطلب�����ات المع�����ايير الدولي�����ة، باس�����ت�نا� بع������ 

 "،ينب����������"المص���������افي الت���������ي أ������������� ألغ���������را� التص���������دير كمص���������فاة 

مص������فاة ف������ي المملك������ة العربي������ة الس������عو�ية، و "ياس������ر�"، و"س������اتور�"و

المتح���دة، ومص���فاة ال����ر� األوس���ط ف���ي �ول���ة ا�م���ارات العربي���ة  "ال���روي�"

ف����ي �م�وري����ة مص����ر العربي����ة، �ض����افة �ل����� المص����افي األ�����ر�  "مي����دور"

 المنتج����اتالت����ي ������ع� لم�����اري� تط����وير لتحس����ين ق����درت�ا عل����� ��ت����ا� 

البح�����رين، ومص�����فاتي "س�����ترة" ف�����ي ، كمص�����فاة عالي�����ة الج�����و�ةبمواص�����فات 

  في سلطنة عمان، وغيرها.  "صحار"و "مينا الفحل"

 المنتج���اتالمص���افي العربي���ة عل���� ��ت���ا�  بع����ق���درة ض���ع�  أس���با�ع���و� ت

م���ن  مص���افيال بع����و����و�  بمواص���فات تتواف���� م���� المع���ايير العالمي���ة �ل����

 تس������ وع�����د�ها، فق�����ط رم�����ن وح�����دات تقطي����� الت�����ي تتك�����ون ،الن�����و� البس�����يط

ربي����ة. % م����ن ��م����الي ع����د� المص����افي ف����ي ال����دول الع14وتم�����ل مص����افي، 

المعالج����ة تحت����وي عل����� عملي����ات التقطي����ر و كم����ا يبل����� ع����د� المص����افي الت����ي

% م����ن ��م����الي ع����د� المص����افي ف����ي 38 بنس����بة ) مص����فاة24ال�يدرو�يني����ة (

الت����ي تحت����وي عل����� عملي����ات  ، بينم����ا يبل����� ع����د� المص����افيال����دول العربي����ة

كالتكس�������ير بالعام�������ل الحف�������ا� الم�������ا�� والتكس�������ير ال�ي�������درو�يني  تحويلي�������ة

  .%48بنسبة ) مصفاة، 27(والتكسير الحراري 

تص����ني� مص����افي النفط في الدول العربية حس����� �ر�ة  114-2ال�����كل يبين 

تو�� �س����� أ�وا� المص����افي في الدول  115-2ال�����كل التعقيد، حيث كما يبين 

يد في عام  ية حس��������� �ر�ة التعق قة  19-2الجدول كما يبين . 2016العرب طا

  .2016الدول العربية عام مصافي  في  عمليات التكرير
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  .2016الدول العربية عام مصافي  في  عمليات التكرير
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 انخفاض طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني 
أ������د أ������با� ض�����ع� الق�����درة عل������ مواكب�����ة المع�����ايير الدولي�����ة ال�اص�����ة 

نس����بة �اق����ة عملي����ا� ت������ي� بمواص����فا� المنت�����ا� النفطي����ة �����و ان�ف����ا� 

و���ي الو���دا� الت���ي تس��اعد عل����  ،الناف���ا واألزم��رة �ل���� �اق��ة تقطي��ر ال���نفط

  رقم األوكتاني للغازولين المنتج.تحسين ال

لمص���افي ال���نفط  الناف����ا واألزم���رةت�����ي�  عملي���ا���م���الي بلغ���� نس���بة �اق���ة 

�اق���ة تقطي���ر  ��م���الي % م���ن13.44����والي  األع����ا� ف���ي أواب���ك ال���دول ف���ي

 م����ن متو�����ط مص����افي الع�����الم أ�ن�����نس����بة ، و�����ي 2016ف����ي ع����ام  ال����نفط

ت����تي مص���افي �ول���ة قط���ر ف���ي المرتب���ة األول���� بنس���بة  .المص���افي األوروبي���ةو

، تقطي���ر ال���نفط% م���ن �اق���ة 26.97ت�ي���د ع���ن متو����ط المص���افي األوروبي���ة 

�����م �ول����ة ا�م����ارا� %، 19.46بنس����بة ال�م�وري����ة العربي����ة الس����ورية تلي�����ا 

نس������بة �اق������ة  116-2ال�������كل يب������ين  %17.82بنس������بة  العربي������ة المتح������دة

 دولال���� ة �ل����� �اق����ة تقطي����ر ال����نفط ف����ي مص����افيعملي����ا� الت������ي� واألزم����ر

وف���ي ال���دول �ي���ر األع����ا� بلغ���� نس���بة  .2016ع���ام األع����ا� ف���ي أواب���ك 

% م����ن �اق����ة 14.89عملي����ا� تحس����ين ال����رقم األوكت����اني للغ����ازولين �اق����ة 

المص����افي وم����ن متو�����ط مص����افي الع����الم �ن����� تقطي����ر ال����نفط، و�����ي نس����بة أ

نس������بة �اق������ة عملي������ا� ت��������ي� الناف�������ا  117-2ال�������كل األوروبي������ة. يب������ين 

واألزم���رة �ل���� �اق���ة تقطي���ر ال���نفط ال����ام ف���ي ال���دول العربي���ة �ي���ر األع����ا� 

  .  2016عام 
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   2016عام  العربيةالدول مصافي  التكرير في عمليات طاقة: 19-2لجدول ا

  (ألف ب/ي)

العمليات 
 التحويلية

معالجة ال
 هيدروجينيةال

تهذيب بالعامل ال
واألزمرة الحفاز

الطاقة 
 التكريرية

عدد 
 الدولة المصافي

 اإلمارات 5 1119 199.45 535.6 303

 البحرين 1 260 18 163 116

 تونس 1 34 5.67 7.67 

 الجزائر 6 650.9 90.9 82.6 6

 السعودية 9 2907 420.46 1315.5 1110.4

 سورية 2 240 46.12 105.4 84.2

 العراق 10 622 47 106 23.24

 قطر 2 429 115.7 230 132

 الكويت 3 936 60.6 592 281.35

 ليبيا 5 380 26.45 44.73 0

 مصر 8 769.8 115.94 241.8 107.7

  إجمالي الدول األعضاء 52 8347.8  1147.3  3425.72 2163.9

 األردن 1 90.4 10.9 17.3 9.57

 السودان 3 140 9.9 22.5 0

 عمان 2 222 49 50 75

 المغرب 2 154.7 24.6 60.6 41

 موريتانيا 1 25 6 6 0

 اليمن 2 140 14.5 0 0

  إجمالي الدول غير األعضاء 11 772.1 114.95 156.44 125.6

  إجمالي الدول العربية  63  9119.9  1262.2 3582.16 2289.5

  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك
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   2016عام  العربيةالدول مصافي  التكرير في عمليات طاقة: 19-2لجدول ا

  (ألف ب/ي)

العمليات 
 التحويلية

معالجة ال
 هيدروجينيةال

تهذيب بالعامل ال
واألزمرة الحفاز

الطاقة 
 التكريرية

عدد 
 الدولة المصافي

 اإلمارات 5 1119 199.45 535.6 303

 البحرين 1 260 18 163 116

 تونس 1 34 5.67 7.67 

 الجزائر 6 650.9 90.9 82.6 6

 السعودية 9 2907 420.46 1315.5 1110.4

 سورية 2 240 46.12 105.4 84.2

 العراق 10 622 47 106 23.24

 قطر 2 429 115.7 230 132

 الكويت 3 936 60.6 592 281.35

 ليبيا 5 380 26.45 44.73 0

 مصر 8 769.8 115.94 241.8 107.7

  إجمالي الدول األعضاء 52 8347.8  1147.3  3425.72 2163.9

 األردن 1 90.4 10.9 17.3 9.57
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 عمان 2 222 49 50 75

 المغرب 2 154.7 24.6 60.6 41
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  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينيةانخفاض  

ي�����د� ان�ف����ا� نس�����بة طاق����ة المعالج����ة الهيدروجيني�����ة إل����ى ض����ع� ق�����درة 

لمطلوب���ة ف���ي المص���افي �ف���� نس���بة الكبري���ت ف���ي المنتج���ات إل���ى النس���بة ا

نس�������بة طاق�������ة عملي�������ات المعالج�������ة بلغ�������ت وق�������د المواص�������فات القيا��������ية. 

ف����ي  األعض����اءدول ال����الهيدروجيني����ة إل����ى طاق����ة تقطي����ر ال����نفط ف����ي مص����افي 

% و������ي نس�����بة أدن�����ى م�����ن متو������ط مص�����افي 41.04������والي  2016ع�����ام 

 البح���رين����ترة ف���ي مملك���ة با����ت�ناء مص���فاة والمص���افي األوروبي���ة،  الع���ال�

بنس����بة دول���ة قط���ر مص���افي  تليه���ا، %62.69الت���ي تص���ل فيه���ا النس���بة إل���ى 

      ال�������كليب������ين  .%51.07�������� مص������افي دول������ة الكوي������ت بنس������بة  53.73%

ة إل�����ى طاق�����ة تقطي�����ر نس�����بة طاق�����ة عملي�����ات المعالج�����ة الهيدروجيني����� 2-118

  .2016عام  األعضاءدول ال النفط في مصافي

نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية أما في الدول غير األعضاء فقد بلغت 

متو����ط مص���افي العال� أدنى من ، و�ي نس���بة %20.26 إلى طاقة تقطير النفط

نس�������بة طاقة عمليات المعالجة  119-2ال��������كل والمص�������افي األوروبية. يبين 

 عام غير األعض�������اءدول ال ة إلى طاقة تقطير النفط في مص�������افيالهيدروجيني

2016.  
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  النفط تقطيرإلى طاقة  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات : 116-2الشكل 
  2016عام الدول األعضاء في     

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك            

  

  النفط تقطيرإلى طاقة  تحسين الرقم األوكتانينسبة طاقة عمليات  :117-2الشكل 
  2016عام األعضاء غير الدول في 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك            
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  ضعف القدرة على االلتزام بمتطلبات المعايير البيئية 

تعاني معظم المص�������افي العربية من ض�������عف تطبي� إجراءات الحد من طرح 

الملوثات إلى البيئة بكافة أ���كالها، الغازية والس��ائلة والص��لبة، و�لك بس��بب قدم 

ي و�ياب الت����ريعات البيئية المحلية الت ،التقنيات المس���تخدمة في ه�� المص���افي

تل�م ب��اتخ��ا� اإلجراءات الالزم��ة للح��د من طرح الملوث��ات الغ��ازي��ة والس��������ائل��ة 

والص���لبة إلى البيئة، إال أنه يالحظ في الس���نوات األخيرة توجه العديد من الدول 

ي عات البيئ ية نحو إص��������دار الت��������ري ة التي تنظم معدالت ومعايير طرح العرب

لملوثات البيئية من المن��������ت الص������ناعية نتيجة لتنامي الوعي بمخاطر التلوث ا

البيئي، وظهور منظمات المجتمع المدني التي تطالب الحكومات بالض����غط على 

ال������ركات الص�����ناعية لتعمل على تحس�����ين الت�امها بمتطلبات حماية البيئة من 

وحدة لمواص�������فات التلوث. كما يجري حالياً التنس�������ي� إلعداد معايير عربية م

النفطية ت�����ر� عليها جامعة الدول العربية، إض����افة إلى لجا� أخر�  المنتجات

على نط���ا� مجل� التع���او� الخليجي تتولى تح���دي���د الخطوط األولي���ة إلع���داد 

  مواصفة موحدة لدول الخليج العربي.

إض����افة إلى محاوالت إص����دار الت�����ريعات قامت العديد من المص����افي العربية 

به��د� مواكب��ة  ةلتطوير مع��داته��ا وتع��دي��ل التقني��ات المس�������تخ��دم��ب���ع��داد خطط 

  التطورات الخاصة بحماية البيئة من التلوث. 

 النفطية المنتجات التباين بين هيكل إنتاج واستهالك  

على تلبية الطلب المحلي  المصافي العربية ضعف قدرةل الرئيسية سبابأحد األ

باين هيكل إ يعود النفطية المنتجاتعلى  تاجإلى ت عن هيكل الطلب المحلي  هان

كل  يبين .المنتجاتعلى  تاج والطلب على  120-2ال�������� مقارنة بين هيكل اإلن

بين نسبة  التباين، حيث يالحظ 2016النفطية في الدول األعضاء عام  المنتجات

، %19.53 االس�����تهال�% ونس�����بته في هيكل 16.16إنتاج زيت الوقود البالغة 

	أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (
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  النفط المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطيرنسبة طاقة عمليات : 118-2الشكل 
  2016عام  األعضاءدول الفي 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك              

  
  النفط المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطيرنسبة طاقة عمليات : 119-2الشكل 

  2016عام  األعضاءغير دول الفي    

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك             
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مقارنة بين هيكل اإلنتاج والطلب  121-2ال��������كل  يبين وجود فائض فس هذا المنتج.

  .2016األعضاء عام  غير النفطية في الدول المنتجاتعلى 

  النفطية واستهالك المنتجاتتاج نمقارنة بين هيكل إ: 121-2الشكل 
  2016الدول غير األعضاء عام في 

  
   2016التقرير اإلحصائي  – المصدر: أوابك           

  

، حيث وجود فائض في إنتاج الكيروس�����ينيالحظ فأما في إجمالي الدول العربية 

عن  ا�س����تهالك% بينما � تزيد نس����بته في هيكل 13.11تبل� النس����بة في هيكل اإلنتاج 

المنتج��ات األخرى اله��ام��ة م���ل الغ��ازولين  %. في حين يالحظ وجود عجز في6.69

وهي ، %29.53 في هيكل اإلنتاج والديزل زيت الغازز، حيث تبل� نس�������بة وزيت الغا

، كما تبل� نس��بة الغازولين في هيكل اإلنتاج %35.98البالغة  ا�س��تهالكأدنى من نس��بة 

ظ تدني أما زيت الوقود فيالح %.25.56% بينما في هيكل الطلب تبل� النس�����بة 16.84

التحويلية في  العملياترفع طاقة  ويعود ذلك إلى نسبة إنتاجه في إجمالي الدول العربية،

المص��افي الجديدة في وخص��وص��اً  ، مقارنة بالس��نوات الس��ابقة،مص��افي النفطالعديد من 

 يبينارتفا� معدل اس�����تهالك المنتج في توليد الطاقة الكهربائية.  فض�����الً عنالمتطورة، 
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. كما نجد إجمالي الدول األعض������اءفي هذا المنتج في  عجزمما يدل على وجود 

وهي أدنى من نس�������ب��ة ، %29.59تبلغ  وال��ديزل أ� نس�������ب��ة إنت��اج زي��ت الغ��از

حيث تبلغ النسبة في هيكل اإلنتاج  ،%36.11على هذا المنتج البالغة  االستهالك

% وهذا يدل على وجود 26.75% بينما في هيكل االستهالك تصل إلى 16.48

تاج كل من زيت الغاز والديزل والغازولين في الدول األعض���اء عا� عجز في إن

2016.  

  النفطية  ين هيكل إنتاج واستهالك المنتجاتمقارنة ب :120-2الشكل 
  2016في الدول األعضاء عام 

  
  2016 التقرير اإلحصائي – المصدر: أوابك             

  

بينما يوجد  زيت الوقود إنتاج فائض فيوجود يالحظ وفي الدول غير األعضاء 

بينما في ، %28.70والديزل، حيث تبلغ نس������بت� في هيكل اإلنتاج  زيت الغاز عجز في

عجز في غاز البترول المس�����ال حيث تبلغ . كما يوجد %35.16 هيكل االس�����تهالك تبلغ

تبلغ نس��بت� فالغازولين أما %. 13.71 % بينما في هيكل االس��تهالك5.27ج نس��بة اإلنتا

مما يشير إلى  %.18.53%، بينما في هيكل الطلب تصل إلى 21.91اإلنتاج في هيكل 
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نس���بة طاق���ة العملي���ات التحويلي���ة أم���ا ف���ي ال���دول �ي���ر األع����ا� فق���د بل����� 

و������ي نس�����بة من�ف������ة مقارن�����ة بمتو������ط  ،%16.27�ل������ طاق�����ة تكري�����ر ال�����نفط 

مص�����افي الع�����ال� والمص�����افي األوروبي�����ة، با������ت�نا� مص�����افي ������لطنة عم�����ا� الت�����ي 

نس���بة طاق���ة العملي���ات  124-2ل����كل ا. يب���ين تقت���ر� م���ن نس���بة المص���افي األوروبي���ة

 �ي���ر األع����ا� ف���ي أواب���ك دولال���لتحويلي���ة �ل���� طاق���ة تقطي���ر ال���نفط ف���ي مص���افي ا

  .2016عام 

  النفط ير تقط إلى طاقة نسبة طاقة العمليات التحويلية: 123-2الشكل 
  2016في الدول األعضاء عام 

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك            
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 إجمالي النفطية في المنتجاتمقارنة بين هيكل اإلنتاج والطلب على  122-2ال��������كل 

  .2016عام  العربية الدول

  النفطية  واستهالك المنتجاتتاج نمقارنة بين هيكل إ: 122-2الشكل 
  2016عام  إجمالي الدول العربيةفي   

  
  2016 التقرير اإلحصائي – المصدر: أوابك          

  

تع����ود أس����با� التب����اين ب����ين هيك����ل إنت����اج المنتج����ات وهيك����ل ا�س����تهالك إل����ى 

 بل����تمص���افي ال���نفط، حي���� بع���� ان�ف���ا� نس���بة �اق���ة العملي���ات التحويلي���ة ف���ي 

وه����ي نس����بة أدن����ى م����ن متوس����ط مص����افي  ،%25.5 ال����دول األعض����اءف����ي مص����افي 

 �س�����ترة� ف�����ي ، باس�����ت�ناء مص�����فاة2016الع�����ال� والمص�����افي األوروبي�����ة ف�����ي ع�����ام 

البح���رين الت���ي تف���و� نس���بة المص���افي األوروبي���ة، حي���� وص���لت نس���بتها إل���ى  مملك���ة

% م�����ن �اق�����ة تقطي�����ر ال�����نفط، تليه�����ا مص�����افي المملك�����ة العربي�����ة الس�����عودية 44.62

ة إل���ى �اق���ة نس���بة �اق���ة العملي���ات التحويلي��� 123-2ل����كل ا. يب���ين %38.20بنس���بة 

  .2016في عام  األعضاء في أوابك دولال تقطير النفط في مصافي
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فتتع����ر� ل�س����ا�ر �اجم����ة ع����� ارتف����ا� �فق����ات الت������ي�� وتع����ر� الم������و� 

للتل����� و�ل���ك تفا�ي���اً لح���دو� توقف���ات �ويل���ة عن���د ����دو� أعط���ال �ار����ة ف���ي 

  المعدات. 

 العربية دولالفي  : التطورات المستقبلية للطاقة التكريرية2-20-3

ل تط���ورات �بي���رة ف���ي م����اة ف���ي ال���دول العربي���ص���ناعة تكري���ر ال���نفط ت�����د 

م����� ������ل �������اء � و�ل����ك الطاق����ة التكريري����ة تو�����يعتط����وير المص����افي القا�م����ة أو 

  العاملة.مصاف جديدة أو رفع الطاقة التكريرية للمصافي 

يتوق���ع ف���ي الس���نوات ال�م���� القا�م���ة بع���د ������ا� الم����اريع ال����ار� تنفي�����ا� 

أل����� ��� �ل�����  8347.8أ� ترتف����ع الطاق����ة التكريري����ة ف����ي ال����دول األعض����اء م����� 

ع���ا� ف���ي مص���فاة  64�ل����  52أل���� ���� وأ� يرتف���ع ع���د� المص���افي م����  11562

. وف����ي ال����دول العربي����ة غي����ر األعض����اء يتوق����ع أ� ترتف����ع الطاق����ة التكريري����ة 2020

أل����� ���� وأ� يرتف����ع ع����د� المص����افي م�����  1363أل����� ��� �ل�����  772.1م����� 

تط�����ورات الطاق�����ة  20-2ال������دول . يب�����ي� 2020ع�����ا� ف�����ي مص�����فاة  13�ل������  11

يب����ي� � �م����ا 2020-2016يري����ة ف����ي مص����افي ال����نفط العربي����ة ������ل الفت����رة التكر

�اق����ة المص����افي ال�دي����دة المتوق����ع �������ا��ا ف����ي �����ل م����� ال����دول  21-2ال�����دول 

  . 2020-2016العربية األعضاء وغير األعضاء في الفترة 
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  النفطتقطير  إلى طاقة التحويليةنسبة طاقة العمليات  :124-2الشكل 
  2016األعضاء عام غير في الدول     

  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك              

  

  برامج إدارة عمليات الصيانةتطبيق ضعف 

ين�����ت� ع�����ن بع������ ح�����االت �ي�����اب ب�����رام� �دارة عملي�����ات الص�����يانة الدوري�����ة 

ت���نعك� ����لباً  للعملي���ات ا�نتا�ي���ة، الطار����ةوالوقا�ي���ة، تك���رار ح���دو� التوقف���ات 

عل��� الربحي��ة، �ض��افة �ل��� األض��رار �ي��ر المبا���رة النات���ة ع��ن ت��د�ور ص��حة 

الع���املين و�����مة البي����ة المحيط���ة، و�اص���ة عن���دما تتراف���� ������ التوقف���ات م���� 

  حاالت تسرب للمواد النفطية.

 االعتماد على استيراد المعدات األساسية من األسواق الخارجية 

تعتم���د مص���افي ال���دول العربي���ة عل���� مص���ادر �ار�ي���ة ف���ي ت����مين معظ���� الم���واد 

ال��م�������ة لص�������يانة المع�������دات ومس�������تل�مات الت���������يل، �العوام�������ل الحف�������ا�ة 

�ي���ة، والمع���دات ال�قيل���ة، مم���ا المس���ت�دمة ف���ي عملي���ات التكري���ر، والم���واد الكيميا

ا، المص���افي �ل���� تك���دي� �مي���ات �بي���رة م���ن ������ الم���واد ف���ي مس���تودعات� ي���دف�
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   : مشاريع إنشاء المصافي الجديدة في الدول العربية21-3لجدول ا
  (ألف ب/ي)

  تاريخ بدء اإلنتاج  الطاقة التكريرية  المشروع  الدولة

  2020  200  الفجيرة  دولة اإلمارات العربية 

  جمهورية الجزائر 

  2019  100  بسكرة

  2019  100  غرداية

  2019  100  تيارت

  2019  100  حاسي مسعود

  2018  400  جازان  المملكة العربية السعودية

  جمهورية العراق

  2020  300  الناصرية

  2020  150  ميسان

  2020  140  كربالء

  2020  150  كركوك

  2019  615  الزور  دولة الكويت

  دولة ليبيا
  2020  300  طبرق

  2020  50  أوباري

  2019  240  عين السخنةال  جمهورية مصر العربية

  2019  230  الدقم  سلطنة عمان

  2020  100  بور سودان  الجمهورية السودانية

  2020  200  األصفر الجرف  المملكة المغربية

  تكرير القاعدة بيانات صناعة  – المصدر: أوابك

  

ستهالك  الطاقة التكريريةتوقعات تطور : 2-20-4 حتى  المنتجات في الدول العربيةوا
  2030عام 

مقارنة بين بيانات التوقعات المس�������تقبلية لتطور الطاقة  105-3ال��������كل يبين 

مت����منة ، 2030-2016خالل الفترة  الدول العربية األع����اء في أوابكالتكريرية في 
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  : تطورات الطاقة التكريرية في مصافي النفط العربية 20-2لجدول ا
  2020-2016خالل الفترة 

  (ألف ب/ي)

2020  6201  

 عدد  الدولة
 المصافي

 الطاقة 
 التكريرية

 عدد 
 المصافي

 الطاقة 
 التكريرية

 اإلمارات  1119 5 1319 6

 البحرين 260 1 360 1

 تونس 34 1 34 1

 الجزائر 650 6 950 9

10 3307 79  السعودية 2907 

 سورية 240 2 240 2

14 1362 01  العراق 622 

 قطر 429 2 429 2

 الكويت 936 3 1501 3

 ليبيا 380 5 990 7

 مصر 769.8 8 1070 9

 إجمالي الدول األعضاء 8347.8 52 11562 64

 األردن 90.4 1 90.4 1

 السودان 140 3 240 3

 عمان 222 2 513 3

 المغرب 154.7 2 355 3

 موريتانيا  25 1 25 1

 اليمن 140 2 140 2

 غير األعضاءالدول إجمالي  772.1 11 1363 13

77 12925 36  إجمالي الدول العربية 9119.9 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير  -المصدر: أوابك
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 قطر 429 2 429 2
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ت�����يل المص���افي  وه���و ت���اري� 2019 ل�اي���ة ع���ام   �اف���ة أن���وا� المنتج���ات النفطي���ة

العج���� يعود س���الجدي���دة الت���ي تس���اهم ف���ي ����دو� ف���ا�� ب���در�ات متفاوت���ة، ولك���� 

  . 2030في اإلنتاج مرة ثانية في عام 
  غير األعضاءدول التطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في  :126-3الشكل 

   2030-2010خالل الفترة      
  )ألف ب/ي(

  تكرير القاعدة بيانات صناعة  – المصدر: أوابك          
  

  صناعة التكرير في الدول العربيةتحديات تنفيذ مشاريع تطوير : 2-20-5 
توا������� م������اري� التط�����وير الت�����ي أعل������ ع������ �ن������ا�ها ف�����ي ال�����دول العربي�����ة 

تح�����ديات عدي�����دة ت������دي ف�����ي معظ�����م الح�����ا�ت �ل�����ى �عاق�����ة تنفي������ها أو ت��يله�����ا أو 

�ل�ا�ه���ا، و�اص���ة م����اري� �ن����ا� المص���افي الجدي���دة. وت�تل���ف �بيع���ة ون���و� ه����� 

يك���و� عل���ى ����كل نق���� ف���ي الق���درة عل���ى ، فمنه���ا م���ا ى����رأل دول���ة التح���ديات م����

التموي����ل، أو م����ا يتعل����� بان�ف����ا� العا�����د عل����ى رأ� الم����ال، باعتب����ار أ� ص����ناعة 

التكري�����ر ليس������ م������ الص�����ناعات المربح�����ة، �م�����ا أ� م�ا�ره�����ا مرتفع�����ة. وم������ 

ع����اني منه����ا تا�����تال� �بيع����ة التح����ديات �� أ� هن����اك ص����عوبات عام����ة وم�����تر�ة 

  حو التالي:معظم الدول العربية، وهي على الن
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، وبين بيانات األعوام القادمةالمتوقع ت������يلها في افي مص����العاملة والإنتا� المص����افي 

والتي قدرت على أس����ا� متوس����ط  ،النفطية المنتجات التوقعات المس����تقبلية �س����تهالك

، حي� ت��������ير نتائ� 2016-2010معدل النمو الس�������نوي في ا�س�������تهالك �الل الفترة 

ق الخارجية ر إلى األس��وايتص��دلل المنتجات النفطية فيالمقارنة إلى توقع حدوث فائض 

  . 2030حتى عام 

  األعضاءدول التطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في : 125-2الشكل 
  2030-2010خالل الفترة     

  )ألف ب/ي(

  
  تكرير القاعدة بيانات صناعة  – المصدر: أوابك            

  
مقارن���ة ب���ين بيان���ات التوقع���ات المس���تقبلية لتط���ور  126-3ال����كل �م���ا يب���ين 

، 2030-2010����الل الفت���رة ال���دول العربي���ة �ي���ر األع����ا� الطاق���ة التكريري���ة ف���ي 

األع�����وام المتوق�����ع ت�������يلها ف�����ي افي مص�����العامل�����ة والالمص�����افي مت������منة إنت�����ا� 

والت����ي  ،النفطي����ة المنتج����ات ، وب����ين بيان����ات التوقع����ات المس����تقبلية �س����تهالكالقادم����ة

عل����ى أس����ا� متوس����ط مع����دل النم����و الس����نوي ف����ي ا�س����تهالك �����الل الفت����رة  ق����درت

إنت���ا� اس���تمرار العج���� ف���ي ، حي���� ت����ير نت���ائ� المقارن���ة إل���ى توق���ع 2000-2016
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، وبين بيانات األعوام القادمةالمتوقع ت������يلها في افي مص����العاملة والإنتا� المص����افي 
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والتك���اليف الب���اهظ���ة التي تنفق على دراس���������ات الج���دو�  الجهود الكبيرة التي تب����ل

االقتصادية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية عريقة، إال أن الوتيرة المتسارعة للتغيرات 

ولتخفيف  التي تطرأ على الظروف المحيطة بالمش������رو� تجعل المهمة أك�ر ص������عوبة.

تخاذ عدة إجراءات، اإلى  ا�ثار الس��لبية التي تحدثها ه�� الص��عوبات تلجا الدول العربية

  أهمها: 

  تعزيز جهود البحث العلمي في مجال تطوير تقنيات تحسين أداء وكفاءة عمليات

التكرير، والقيام بتنفي� دراس����ات الجدو� االقتص����ادية والفنية بتوفير المعلومات 

اإل�ص�������ائية ال��مة التي تس�������اعد على التنبؤ بحجم المخاطر المحتملة ودرجة 

 عائدات المشاريع وإعداد الحلول المناسبة لمواجهتها.تأثيرها على 

  إع���ادة تأهي���ل المص���افي القائم���ة به���دف االس���تفادة القص���و� م���ن البني���ة التحتي���ة

الموج���ودة ف���ي ه����� المص���افي، وذل���ك به���دف تف���اد� النفق���ات الباهظ���ة الت���ي 

تترت����� عل����ى إنش����اء المص����افي الجدي����دة، وخاص����ة بالنس����بة للمص����افي ذات 

 100أ� الت����ي تزي����د طاقته����ا ع����ن  العالي����ة أو المتوس����طة،الطاق����ة التكريري����ة 

وتحت���و� عل���ى و����دات مس���اندة يمك���ن االس���تفادة منه���ا كو����دات  ،أل���ف ���

إنت���ا� البخ���ار وتولي���د الطاق���ة الكهربائي���ة، وو����دات معالج���ة المي���ا� الملوث���ة، 

وأب������را� مي������ا� التبري������د، ومنش�������ت تخ������زين وتحمي������ل وتفري������� المنتج������ات 

 ارية وغيرها. النفطية، واألبنية اإلد

  قاس�������م المخاطر، من خ�ل عقود مش��������اركة مع عاون مع أطراف أخر� لت الت

، ���ركات نفط عالمية ومس��ت�مرين أجان� في مش��اريع إنش��اء المص��افي الجديدة

 تحقيق األهداف التالية: وذلك ل

 تقاسم التحديات والفرص المشتركة. -

 تقاسم المخاطر. -

 الشركات الوطنية.تبادل المعرفة في الهندسة والتشغيل مع  -

 نقل المهارات والتكنولوجيا والمساهمة في بناء القدرات المحلية. -
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  عدم اليقين الذي يكتنف المعدالت المس�������تقبلية للطلب على المنتجات النفطية في

األس���واق العالمية، مما ينعك� على ص���عوبة تقدير درجة المخاطر االقتص���ادية 

وخاصة أنها تحتاج إلى تكاليف باهظة وفترة إنشاء  ،لعائد المشاريع االستثمارية

ئد، ومن أهم أسباب تفاقم هذه المشكلة ما المصفاة طويلة دون الحصول على عا

 يلي:
عدم الش������فافية في إفص������ا� معظم الدول المس������توردة للمش������تقات النفطية عن  -

 توقعات الطلب المستقبلية في أسواقها المحلية.
دعم الع��دي��د من �كوم��ات ال��دول الغربي��ة لخطط إنت��اج الوقود الب��دي��ل به��د�  -

 األسواق الخارجية.االستغناء عن استيراد النفط والمنتجات من 

  تأرجح تكاليف المواد ال�زمة ل�نش���اء، وخاص���ة في الفترة التي س���بق� مر�لة

مما أدى إلى  2008دخول االقتص�����اد العالمي مر�لة الركود في منتص�����ف عام 

تغير كبير في التقديرات األولية لتكاليف المش���اريع. كما س���اهم� األزمة المالية 

ل�دى المس�������تثمرين نتيج��ة �موض النت��ائ� الع��المي��ة في إ��داث جو من الخو� 

 المتوقعة لنهاية األزمة وما سيترتب عنها.

  الضغوط الناشئة عن التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث التي تفرضها

الحكومات بتأثير تنامي وعي الجمهور ومنظمات العمل المدني باألخطار التي 

وس������مة البيئة، وقد تس�����تغرق تحدثها انبعاثات المنش������ت النفطية على ص�����حة 

الموافقة على دراس�����ة األثر البيئي للمش�����روع عدة س�����نوات. ويس�����اهم في تفاقم 

المش��كلة عدم وجود تش��ريعات واض��حة في معظم الدول العربية تحدد الش��روط 

 الواجب توفرها في المشروع لكي يحصل على الموافقة.

  ناعة التكرير العربيةإجراءات مواجهة صعوبات تنفيذ مشاريع تطوير ص: 2-20-6

صناعة التكرير في الدول  تطوير تشكل الصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريع

العربية تحدياً كبيراً لص����انعي القرار نظراً لما تس����بب� من �رو� �رجة قد تعرض����هم 

للمس�����اءلة في �ال فش�����ل المش�����روع في تحقي� األهدا� المرس�����ومة. وعلى الر�م من 
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كاليف  قد تفوق ت باهظة  كاليف  لك ويحتاج تطويرها إلى ت ها ها تتعرض للت فإن

 إنشاء مصفاة جديدة.

  نوع عمليات التكرير الموجودة في المص������فاة، فالمص������افي التي ال تحتو� على

فة تكون  قات خفي لة إلى مش�������ت فات التقطير الثقي ية، لتحويل مخل يات تحويل عمل

بحيتها منخفض�������ة، لهذا يكون التوج� في خطة التطوير نحو إنش�������اء و�دات ر

 تحويلية جديدة.

  هيكل الطلب الحالي والمس�����تقبلي على المنت�ات في الس�����وق المحلية، فقد يكون

معدل الطلب على الغازولين أعلى من الديزل في بعض المناطق، في هذه الحالة 

 يلية بما يتناسب مع متطلبات السوق.يؤخذ باالعتبار نوع وطاقة العمليات التحو

  متطلبات التش�����ريعات البي�ية التي تفرض �دوداً لنس�����ب الملو�ات التي تطر�ها

 المنشآت الصناعية.

  ات الحكومية� ها الهي فات المنت�ات التي تفرض������� درجة تعقيد معايير مواص�������

المختص��������ة، فعلى س�������بي��ل المث��ال تزداد الط��اق��ة المطلوب��ة لعملي��ات المع��ال���ة 

وجينية كلما انخفضت نسبة الكبريت في مواصفة الديزل. كما تزداد طاقة الهيدر

عملي��ات الته��ذي��ب ب��الع��ام��ل الحف��از وعملي��ات األزمرة واأللكل��ة كلم��ا ك��ان الرق� 

 األوكتاني المطلوب في الغازولين مرتفعاً.

  بعض �� بل، �ي� تل خام المكرر، أو المتوقع تكريره في المس�������تق نوع النفط ال

اً إلى تحس�����ين مرونة و�دات التقطير لتكرير أنواع مختلفة من المص�����افي أ�يان

النفوط الخام بهدف الحصول على فرص قد تكون مربحة، يمكن أن تستفيد منها 

 في األوقات التي تنخفض فيها أسعار بعض األنواع، كالنفط الخام الثقيل.

عل���ى ال���ر�� م���ن أن خي���ار إنش���اء المص���افي ال�دي���دة يحق���ق معظ���� األه���داف 

يمك���ن التغل���ب عل���ى كاف���ة التح���ديات  س���ومة لتط���وير ص���ناعة التكري���ر، إال أن���� الالمر

والص������عوبات الت������ي تعترض������ها دون تط������وير المص������افي القا�م������ة لتحس������ين أدا�ه������ا 

وتمكينه���ا م���ن إنت���اج الوق���ود النظي���ف وتلبي���ة متطلب���ات التش���ريعات الخاص���ة بحماي���ة 
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 عوامل اختيار إجراءات تطوير المصافي القائمة: 2-20-7

تت����ار� ا�راء حول جدوى تنفيذ مش���اري� إنش���اء المص���افي الجديدة بين مؤيد 

يكفي ل����مان  ال ومعارض. فالمؤيدون يعتمدون على أن إعادة ت�هيل المص���افي القائمة

تلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية في األس�������وا� المحلية، وأن بع� الدول 

العربية س������تتحول إلى مس������تورد للمش������تقات في الس������نوات القليلة القادمة بعد أن كانت 

تص���درها إلى أس���وا� العالم. أما المعارض���ون فيعتمدون على أن ص���ناعة التكرير �ات 

ف��������ة، ف��������الً عن أنها من الص�������ناعات الملوثة للبي�ة، مخاطر عالية وربحية منخ

ويس������تش������هدون على �لك ب�ن الدول المتقدمة ص������ناعياً مثل أوروبا والواليات المتحدة 

  األمريكية لم تنشئ مصفاة جديدة منذ أكثر من ثالثة عقود. 

وعلى الرغم من معارض�����ة البع� لفكرة إنش�����اء مص�����اف جديدة، إال أن هنا� 

ن على ص��ناعة التكرير في كافة الدول العربية حول ض��رورة إغال� إجماع لدى القائمي

المص���افي القديمة �ات الطاقة التكريرية المنخف����ة، والتي أثبتت الدراس���ات الفنية عدم 

تطوير المص�������افي �ات الطاقة  توجيه االهتمام نحوجدوى تطويرها، وعلى ض�������رورة 

ئها والتغلب على التحديات التي التكريرية المتوسطة والكبيرة لكي تتمكن من تحسين أدا

  تعترضها.

تختلف طبيعة إجراءات تطوير المصافي القائمة في الدول العربية تبعاً للظروف 

الس�������ائدة في كل مص�������فاة، وفيما يلي أهم العوامل المؤثرة في تحديد طبيعة إجراءات 

  تطوير المصافي القائمة:

  ت�داد تكاليف التش��غيل، حي� الطاقة التكريرية للمص��فاة، فعندما تكون منخف���ة

ترتف� نس�����بة اس�����تهال� الوقود والفاقد، وفي معظم الحاالت تعتبر عملية تطوير 

 هذه المصافي غير مجدية مقارنة بالمصافي المتوسطة والكبيرة.

  قدم المص��فاة، وخاص��ة إ�ا لم تخ���� لعمليات تحدي� مس��تمرة وص��يانة دورية

حدات اإلنتاجية والوحدات المساندة، للمعدات وخطوط األنابيب الواصلة بين الو
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كاليف  قد تفوق ت باهظة  كاليف  لك ويحتاج تطويرها إلى ت ها ها تتعرض للت فإن

 إنشاء مصفاة جديدة.

  نوع عمليات التكرير الموجودة في المص������فاة، فالمص������افي التي ال تحتو� على

فة تكون  قات خفي لة إلى مش�������ت فات التقطير الثقي ية، لتحويل مخل يات تحويل عمل

بحيتها منخفض�������ة، لهذا يكون التوج� في خطة التطوير نحو إنش�������اء و�دات ر

 تحويلية جديدة.

  هيكل الطلب الحالي والمس�����تقبلي على المنت�ات في الس�����وق المحلية، فقد يكون

معدل الطلب على الغازولين أعلى من الديزل في بعض المناطق، في هذه الحالة 

 يلية بما يتناسب مع متطلبات السوق.يؤخذ باالعتبار نوع وطاقة العمليات التحو

  متطلبات التش�����ريعات البي�ية التي تفرض �دوداً لنس�����ب الملو�ات التي تطر�ها

 المنشآت الصناعية.

  ات الحكومية� ها الهي فات المنت�ات التي تفرض������� درجة تعقيد معايير مواص�������

المختص��������ة، فعلى س�������بي��ل المث��ال تزداد الط��اق��ة المطلوب��ة لعملي��ات المع��ال���ة 

وجينية كلما انخفضت نسبة الكبريت في مواصفة الديزل. كما تزداد طاقة الهيدر

عملي��ات الته��ذي��ب ب��الع��ام��ل الحف��از وعملي��ات األزمرة واأللكل��ة كلم��ا ك��ان الرق� 

 األوكتاني المطلوب في الغازولين مرتفعاً.

  بعض �� بل، �ي� تل خام المكرر، أو المتوقع تكريره في المس�������تق نوع النفط ال

اً إلى تحس�����ين مرونة و�دات التقطير لتكرير أنواع مختلفة من المص�����افي أ�يان

النفوط الخام بهدف الحصول على فرص قد تكون مربحة، يمكن أن تستفيد منها 

 في األوقات التي تنخفض فيها أسعار بعض األنواع، كالنفط الخام الثقيل.

عل���ى ال���ر�� م���ن أن خي���ار إنش���اء المص���افي ال�دي���دة يحق���ق معظ���� األه���داف 

يمك���ن التغل���ب عل���ى كاف���ة التح���ديات  س���ومة لتط���وير ص���ناعة التكري���ر، إال أن���� الالمر

والص������عوبات الت������ي تعترض������ها دون تط������وير المص������افي القا�م������ة لتحس������ين أدا�ه������ا 

وتمكينه���ا م���ن إنت���اج الوق���ود النظي���ف وتلبي���ة متطلب���ات التش���ريعات الخاص���ة بحماي���ة 
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 عوامل اختيار إجراءات تطوير المصافي القائمة: 2-20-7

تت����ار� ا�راء حول جدوى تنفيذ مش���اري� إنش���اء المص���افي الجديدة بين مؤيد 

يكفي ل����مان  ال ومعارض. فالمؤيدون يعتمدون على أن إعادة ت�هيل المص���افي القائمة

تلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية في األس�������وا� المحلية، وأن بع� الدول 

العربية س������تتحول إلى مس������تورد للمش������تقات في الس������نوات القليلة القادمة بعد أن كانت 

تص���درها إلى أس���وا� العالم. أما المعارض���ون فيعتمدون على أن ص���ناعة التكرير �ات 

ف��������ة، ف��������الً عن أنها من الص�������ناعات الملوثة للبي�ة، مخاطر عالية وربحية منخ

ويس������تش������هدون على �لك ب�ن الدول المتقدمة ص������ناعياً مثل أوروبا والواليات المتحدة 

  األمريكية لم تنشئ مصفاة جديدة منذ أكثر من ثالثة عقود. 

وعلى الرغم من معارض�����ة البع� لفكرة إنش�����اء مص�����اف جديدة، إال أن هنا� 

ن على ص��ناعة التكرير في كافة الدول العربية حول ض��رورة إغال� إجماع لدى القائمي

المص���افي القديمة �ات الطاقة التكريرية المنخف����ة، والتي أثبتت الدراس���ات الفنية عدم 

تطوير المص�������افي �ات الطاقة  توجيه االهتمام نحوجدوى تطويرها، وعلى ض�������رورة 

ئها والتغلب على التحديات التي التكريرية المتوسطة والكبيرة لكي تتمكن من تحسين أدا

  تعترضها.

تختلف طبيعة إجراءات تطوير المصافي القائمة في الدول العربية تبعاً للظروف 

الس�������ائدة في كل مص�������فاة، وفيما يلي أهم العوامل المؤثرة في تحديد طبيعة إجراءات 

  تطوير المصافي القائمة:

  ت�داد تكاليف التش��غيل، حي� الطاقة التكريرية للمص��فاة، فعندما تكون منخف���ة

ترتف� نس�����بة اس�����تهال� الوقود والفاقد، وفي معظم الحاالت تعتبر عملية تطوير 

 هذه المصافي غير مجدية مقارنة بالمصافي المتوسطة والكبيرة.

  قدم المص��فاة، وخاص��ة إ�ا لم تخ���� لعمليات تحدي� مس��تمرة وص��يانة دورية

حدات اإلنتاجية والوحدات المساندة، للمعدات وخطوط األنابيب الواصلة بين الو
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  الدول العربيةأهداف مشاريع تطوير صناعة التكرير في : 2-20-8

جموعتين، مشاريع تطوير مصافي النفط في الدول العربية في م أهدافتصنف 

ترتبط بتحس�������ين قدرة المص�������افي على مواجهة التي تقنية ال األهدافمجموعة األولى 

ية التي ت�د� إلى ض�������عف األدا�، و ثانية الص�������عوبات التش�������غيل  األهدافمجموعة ال

  الوطني. دعم االقتصادبترتبط التي قتصادية اال

وهي األهداف التي تتعلق بتحس��ين أدا� المص��افي لتمكينها من التغلب : األهداف التقنية

  على الصعوبات التي تعترضها، وهي على النحو التالي: 

  إنتا� مش����تقات �ات مواص����فات عالية الجودة تواكب متطلبات المعايير العالمية

 الخاصة بحماية البيئة من التلوث.

  إص�����ال� التباين بين هيكل إنتا� المص�����افي من المنتجات النفطية وهيكل الطلب

على المنتجات في األ��������وا� المحلية، و�لك من �الل زيادة نس�������بة المنتجات 

 الخفيفة الثمينة، كالغازولين والديزل على حساب مخلفات التقطير الثقيلة. 

  التي تنتج نفوطاً  لدولاتهيئة المص����افي لتكرير النفط الخام الثقيل، و�اص����ة في

�قيلة وتعاني من ص��عوبة في تس��ويقها عالمياً، بحي� يمكنها أ� تس��تفيد من فر� 

الس�������عر بين الخامات الخفيفة والثقيلة لتحس�������ين ربحية ص�������ناعة التكرير في 

 مصافيها.

  تطبيق التقنيات الحديثة التي تساهم في تحسين التزام الوحدات اإلنتاجية بمعايير

ة، والحد من األ�طار التي تهدد ��������المة البيئة والعاملين، الص�������حة والس�������الم

 وتمكينها من تلبية متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث. 

  عاملة في كاليف التش�������غيل، من �الل تحس�������ين جاهزية المعدات ال تخفيض ت

الوحدات اإلنتاجية والمس��اندة، وتخفيض ا���تهالك الطاقة، وتطبيق برامج إدارة 

 الصيانة المتطورة.
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ف���ي ال���دول العربي���ة البي����ة م���ن التل���و�. وق���د أدر� الق���ائمو� عل���ى ص���ناعة التكري���ر 

ه����ذ� الحقيق����ة وق����اموا ب�ع����داد دراس����ات لتحلي����ل نق����ا� ال�����ع� واالختناق����ات الت����ي 

تع����اني منه����ا المص����افي، وذل����ك لتحدي����د اإلج����راءات الت����ي يمك����ن م����ن خالله����ا إزال����ة 

  تلك االختناقات، وتمكين المصافي من تحسين أدائها. 

 مص������افي النفط، لتطوير أنه ال يوجد خيار مثاليأكدت نتائ� معظم الدراس������ات 

ومهما يمكن من خالله الحص�������ول على حلول متكاملة خالية من المخا�ر والثغرات، 

  ، أهمها:لتطوير األداءإجراءات هامة كانت الحلول المتبعة البد من تنفيذ 

  على �از البترول المس����ال  المتناميمعدل نمو الطلب  لتلبيةالبح� عن وس����ائل

ام باستثمار حقول الغاز الطبيعي وتطوير من خالل االستمرار في توجيه االهتم

م����اري� معالجة الغاز المص���احب، وم����اري� االس���تفادة من �ازات ال����علة في 

 مصافي النفط.

  بغية رف� نس����بة العمليات التحويلية وعمليات المعالجة  العاملةتطوير المص����افي

لمتبعة الهيدروجينية للم�����تقات النفطية وعمليات تهذيب النافثا إلى المس����تويات ا

في العالم نظراً ألهمية ذلك في تحسين ربحية صناعة التكرير العربية، وإصالح 

تاج  الفجوة بين هيكل الطلب المس�������تقبلي على المنتجات النفطية وبين هيكل إن

 المصافي. 

  ،العمل على إيجاد قنوات الس�����تهال� فائ� النافثا، كالص�����ناعات البتروكيماوية

التهذيب بالعامل الحفاز في المص����افي القائمة إض����افة إلى توس����ي� �اقة عمليات 

 إلنتاج الغازولين.

 ية، وتطوير موان� التص��������دير،  تعزيز لدول العرب بادل المنتجات بين ا فرص ت

وإن��������اء محطات تحميل وتفري� لتتمكن من تص�������دير المنتجات الفائ��������ة إلى 

 األسواق الخارجية. 
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والتوصيات االستنتاجات

حققت صناعة تكرير النفط في الدول العربية تطورات كبيرة ف��ي العق��ود ال�ال���ة 

الماضية، ولكنها مازالت تواجه العديد من التحديات والص��عوبات الت��ي ت����ر س��لباً عل��� 

  أهمها: ،هذه التحديات البد من تنفيذ بعض اإلجراءات هةولمواجربحيتها، 

  االس���تمرار ف���ي مش���اري� تط���وير المص���افي الحالي���ة ب�ي���ة رف���� نس���بة العملي���ات

التحويلية وعملي��ات المعالج��ة الهيدروجيني��ة للمش��تقات النفطي��ة وعملي��ات ته��ذي� 

س��ين ربحي��ة الناف���ا إل��� المس��تويات المتبع��ة ف��ي الع��ال� نظ��راً ألهمي��ة �ل��ك ف��ي تح

ص��ناعة التكري��ر العربي��ة، وإص��ال� الفج��وة ب��ين هيك��ل الطل��� المس��تقبلي عل��� 

 المشتقات النفطية وبين هيكل إنتاج المصافي. 

  معدل نمو الطل��� المرتف��� عل��� ���از البت��رول المس��ال لتلبيةالبحث عن وسائل، 

ير من خالل االستمرار في توجيه االهتمام باست�مار حقول ال�از الطبيعي وتط��و

مشاري� معالج��ة ال���از المص��اح�، ومش��اري� االس��تفادة م��ن ���ازات الش��علة ف��ي 

 مصافي النفط.

 �تب��ادل المش��تقات ب��ين ال��دول العربي��ة، وتط��وير م��وان� التص��دير،  تع�ي��� ف��ر

وإنشاء محطات تحميل وتفري� للمشتقات لتتمكن م��ن تص��دير الف��ائض منه��ا إل��� 

 األسواق الخارجية. 

 ت تكري��ر ال��نفط ومعاه��د األبح��ا� العلمي��ة العربي��ة تع�ي��� التع��او� ب��ين ���ركا

لتطوير تقنيات عمليات التكرير، وخاصة العمليات التحويلية وعمليات المعالج��ة 

الهيدروجينية التي تمكن المصافي العربية من إنتاج مش��تقات نفطي��ة متوافق��ة م��� 

 ة.المعايير البيئية المحلية والدولية، والتخلص من سيطرة الشركات األجنبي

  �تش��جي� القط��ا� الخ��ا� عل��� المش��اركة ف��ي مش��اري� ص��ناعة التكري��ر، به��د

 تضافر الجهود نحو االرتقاء بهذه الصناعة وتطوير أدائها.
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  تعزيز التكامل بين مص��افي التكرير والص��ناعة البتروكيماوية، بهد� االس��تفادة

  من فرص ثمينة تساهم في تحسين الربحية، ورفع مستوى األداء واإلنتاجية.

وهي األهدا� التي تتعلق بمش�����اركة ص�����ناعة التكرير في دعم : ا���ا� ا���ص�����ا���

  من خالل تحقيق ما يلي: وتعزيز االقتصاد الوطني، وذلك

  �تحس��ين القيمة الم���افة للنفط، من خالل تحويل� إلى مش��تقات بدالً من تص��دير

 كمادة خام.

 تنويع مصادر الدخل القومي. 

  ناء المص��������افي ال�ديدة أو توس�������يع طاقة خلق فرص عمل جديدة من خالل ب

 .بهاالمصافي الحالية، وما يتبعها من صناعات أخرى مرتبطة 

  لمشاركة القطاع الخاص في تنمية االقتصاد الوطني.تأمين فرص 

 وبالتالي توفير تكاليف النقل إلى  ،االس�������تفادة من توفر النفط الخام في المنطقة

أماكن التكرير البعيدة، مما يمن� المص�������افي العربية ميزة تنافس�������ية غير متا�ة 

 للعديد من المنافسين في هذا القطاع الحيوي.

 لبش������رية المدربة التي اكتس������ب� خبرة طويلة في م�ال االس������تفادة من الموارد ا

 .تشغيل وصيانة مصافي النفط خالل العقود الماضية

 وخطوط  ،نئ التصديرالقائمة كمواالمنشآت المساندة  تحسين نسبة االستفادة من

  ومصانع إنتاج مستلزمات صناعة التكرير وغيرها. ،األنابيب
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  العمل على تحسين مرونة المصافي على تكرير النفوط الخام الثقيلة والحامضية

ل��دول الحاوية على نسبة عالية من الكبريت، نظراً لوجو� احتياط��ات كبي��رة ف��ي ا

 العربية وخاصة في منطقة الخليج العربي.

  العمل على تخفيض العج��ز المتوق��ع ف��ي إنت��ا� ال���ا�ولين م��ن خ��الل التوس��ع ف��ي

وعملي����ات األ�م����رة واأللكل����ة طاق���ة عملي����ات ته����ذيب النافث����ا بالعام���ل الحف����ا� 

العمليات األخرى الت��ي تس��اعد عل��ى تحس��ين مواص��فات ال���ا�ولين، وف��ي نف��� و

حل مشكلة فائض النافث��ا الت��ي تش��كل أ�م��ة بالنس��بة للعدي��د م��ن  الوقت يمكن بذلك

الدول العربية، حي��� تض��طر أحيان��اً إل��ى مزجه��ا م��ع ال��نفط الخ��ام عن��د انخف��ا� 

 الطلب عليها في األسواق الخارجية.

  وفيم��ا ب��ين ال��دول نف��� الدول��ةتعزيز التكامل بين مص��افي ال��نفط الموج��و�ة ف��ي ،

المنتجات النفطية اء شبكات خطوط أنابيب نقل العربية من خالل التوسع في إنش

ف��ر� تبا�له��ا. كم��ا يتطل��ب �ل��ك توس��يع م��وان� التص��دير وإنش��اء  به��دف تعزي��ز

محطات تحميل وتفري� للمشتقات بما يتناسب مع الزيا�ة المتوقعة في حال تنفي��ذ 

 المشاريع المعلنة، لتتمكن من تصدير الفائض إلى األسواق الخارجية.

  بين الش��ركات الوطني��ة وش��ركات ال��نفط العالمي��ة ف��ي مج��ال تنفي��ذ تعزيز التعاون

 بهدف تحقيق مصالح مشتركة للطرفين على المدى البعيد. ،المشاريع المشتركة

 



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

265

	منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
 

	                                                      تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية: الحاضر والمستقبل
265 

 املراجـــــع

العربية باللغة املراجع
 1990، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، آفاق صناعة التكرير العربية. 

  ������ �منظم��ة  .2000ص��ناعة التكري��ر ف��� ال����� العربي��ة �الت�����ا� ال����ت���ية �ت��� ع��ا

 .1994األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تشرين األول/ أكتوبر 

  .�منظم��ة األقط��ار العربي��ة المص��درة ���� صناعة التكري��ر ف��� ال����� العربي��ة ����� الت���عينا

 .  2000بر للبترول (أوابك)، تشرين الثاني/ نوفم

  ،ًمنظم��ة األقط��ار العربي��ة المص��درة للبت��رول (أواب��ك)، ص��ناعة �كري��ر ال��ن�� عربي��اً �عال�ي��ا

2009. 

 ��منظم���ة األقط���ار العربي���ة المص���درة للبت���رول . ����نوا� متفرق���ة -��ري���ر ا�����ي� الع���ا� ال����ن

  (أوابك).

 ��للبت���رول منظم���ة األقط���ار العربي���ة المص���درة  ����نوا� متفرق���ة. -الت�ري���ر ا������ا�� ال����ن

 (أوابك).

  
باللغة  اإلجنليزيةاملراجع

 Al-Jusha’ah, Abdulrahman, 2012 "Samir’s Project” Paper Presented at Middle 
East Downstream Conference, held in Abu Dhabi, United Arab Emirates, 27 March 
2012. 
 

 Djellout, Abdulkader. 2010 "Oil Refineries Upgrading Program for the 
Production of Clean Fuels in Algeria". Paper Presented at OAPEC Conference on 
Upgrading refineries to produce clean fuel, held in Bahrain, 25- 27 October 2010. 
 

 EPA, 2008 "Global Trade and Fuels Assessment Future Trends and Effects of 
Requiring Clean Fuels in the Marine Sector" United States Environment 
Protection Agency. 

 Hussain AbdulHussain, 2009 "Business Development Initiatives" Paper presented 
at JCCP 27th International Symposium, held in Tokyo, Japan 29 January, 2009. 
 

	منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
 

	                                                      تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية: الحاضر والمستقبل
264 

  العمل على تحسين مرونة المصافي على تكرير النفوط الخام الثقيلة والحامضية

ل��دول الحاوية على نسبة عالية من الكبريت، نظراً لوجو� احتياط��ات كبي��رة ف��ي ا

 العربية وخاصة في منطقة الخليج العربي.

  العمل على تخفيض العج��ز المتوق��ع ف��ي إنت��ا� ال���ا�ولين م��ن خ��الل التوس��ع ف��ي

وعملي����ات األ�م����رة واأللكل����ة طاق���ة عملي����ات ته����ذيب النافث����ا بالعام���ل الحف����ا� 

العمليات األخرى الت��ي تس��اعد عل��ى تحس��ين مواص��فات ال���ا�ولين، وف��ي نف��� و

حل مشكلة فائض النافث��ا الت��ي تش��كل أ�م��ة بالنس��بة للعدي��د م��ن  الوقت يمكن بذلك

الدول العربية، حي��� تض��طر أحيان��اً إل��ى مزجه��ا م��ع ال��نفط الخ��ام عن��د انخف��ا� 

 الطلب عليها في األسواق الخارجية.

  وفيم��ا ب��ين ال��دول نف��� الدول��ةتعزيز التكامل بين مص��افي ال��نفط الموج��و�ة ف��ي ،

المنتجات النفطية اء شبكات خطوط أنابيب نقل العربية من خالل التوسع في إنش

ف��ر� تبا�له��ا. كم��ا يتطل��ب �ل��ك توس��يع م��وان� التص��دير وإنش��اء  به��دف تعزي��ز

محطات تحميل وتفري� للمشتقات بما يتناسب مع الزيا�ة المتوقعة في حال تنفي��ذ 

 المشاريع المعلنة، لتتمكن من تصدير الفائض إلى األسواق الخارجية.

  بين الش��ركات الوطني��ة وش��ركات ال��نفط العالمي��ة ف��ي مج��ال تنفي��ذ تعزيز التعاون

 بهدف تحقيق مصالح مشتركة للطرفين على المدى البعيد. ،المشاريع المشتركة

 



تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:الحاضر والمستقبل
الحاضر والمستقبل

266

	منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
 

	                                                      تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية: الحاضر والمستقبل
267 

Abstract
 

DEVELOPMENT OF THE PETROLEUM REFINING 
INDUSTRY IN ARAB COUNTRIES: 

CURRENT AND FUTURE PERSPECTIVE  
 

The petroleum refining industry plays a significant role in the economy of 
Arab countries. It provides the most important resource of energy which keep 
the country moving. 

Like at many part of the world, the refining industry in Arab countries is 
under considerable pressure. The Arab refineries need heavy investments for 
improving the quality of the refined products and reducing direct emissions to 
the environment.  

The main purpose of this study is to examine the reasons behind the 
main challenges facing the refining industry in Arab countries, address the 
necessary measures needed for improving the operational performance and 
bringing the Arab refineries into a new era of prosperity.  

The study is structured in two sections, the first section reviews the 
historical development stages of petroleum refining sector in OAPEC members 
and the other non-OAPEC Arab countries, the challenges facing its operation 
and the correction measures taken for mitigating the impacts of these 
challenges. 

The second section gives an overview of the Arab refining industry. It 
discusses in more details the development of key issues and challenges facing 
the refining industry in each Arab country, analyzes the impact of these 
challenges on the performance and the profitability of the petroleum refineries. 
It also contains information about the current refining capacity and forecast for 
future expansion projects. 

For meeting these challenges, most of Arab refiners announced plans to 
install new refineries, in attempt to improve the ability to produce clean fuel 
according to the international standards, meet the growing local market 
demand of petroleum products and enhance its competitiveness in the 
international markets.  

In addition to installing new refineries, most of the Arab existing 
refineries will be revamped and upgraded, so that they do operate properly and 
become commercially viable. 

Finally, as noted in the conclusion of this study, although much progress 
has been made in recent years for improving the performance of the refining 
industry in Arab countries, there is a significant need for much more measures 
to be taken for improving its competitiveness to match the international level. 
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