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ملخص دراسة

حتسني األداء والرحبية يف صناعة تكرير النفط
صوثؽهههه صههههنجكز ص س ههههس ثلههههنمنذ منههههر ثلمسثفههههت ثألولهههه لن هههه ص جذ صقههههد جس ةذيههههسر
أدس إلههه صقلهههي

ههههجمب زدقيض هههجذ ةضقلذهههجس أظهههعجز ثلهههنمنذ وثزصمهههج ص هههجلي

ثلض ههه يتذ

وصنههههجمب أكذههههجم صلذيههههز مضطلذههههجس ثلض ههههس عجس ثلذيتيههههز ثلصههههجزمز ثلضههههب صعههههضلصظ صو يهههه
ثظهههضغمجزثس دجهظهههز وههههرث مهههج دصههه ثلمصهههجصب إلههه ثلذقهههظ كههه ثلمهههس

ثلضهههب م ههه مههه

خالل ج صقعي ثألدثم وثلسدقيزذ للض لخ كل صلك ثلصعودجس
صضنههههجول ثلدزثظههههز خمعههههز مقههههجوز زةيعههههيزذ فيههههظ صعههههضعسد صههههب ثلذدث ههههز أ ههههوث
مؤشهههسثس قيهههجض ثألدثم ثلمعهههضندمز صهههب صهههنجكز ص س هههس ثلهههنمنذ عههه ص هههيس إلههه ثلعوثمهههت
ثلمهههؤعسر صهههب معهههضو جس ثألدثم وثلسدقيهههزذ ةمهههج ضنهههجول ثلمقهههوز ثلغجلهههظ أهههه ثلمهههس

ثلضهههب

م هههه مهههه خالل ههههج صقعههههي أدثم هههههر ثلصههههنجكزذ و نههههجقب ثلمقههههوز ثلسثدهههه دوز صطذيهههه
ظههجظ إدثزر ثألدثم صههب صم ههي مصههجصب ثلههنمن مهه صققيهه أصلههت ثلنضههجةؼ ثلمم نههز مهه صنميههر
م هههههسو صقعهههههي ثألدثم وثلسدقيهههههزذ و ضنهههههجول ثلمقهههههوز ثلنهههههجمط وثقههههه ومعهههههضقذت أدثم
صههنجكز ص س ههس ثلههنمن صههب ثلههدول ثلعسديههزذ م ه ثىشههجزر إل ه مههج صمضل ه م ه كوثمههت صم ن ههج
مهههه ثلوصههههول د دثة ههههج ثلض هههه يلب وث قضصههههجد إلهههه ثلمعههههضو جس ثلعجلميههههز وصههههب ثلنضههههجظ
صعضعسد ثلدزثظز دعض ث ظضنضجؽجس وثلضوصيجس

ً
أوال :مؤشرات قياس األداء يف صناعة تكرير اننفط
دههههدأس ؽ ههههود صقعههههي ثألدثم وثلسدقيههههز صههههب صههههنجكز ص س ههههس ثلههههنمن دضصههههمي
مؤشههههسثس لقيههههجض معههههضو جس ثألدثم و م هههه صلنههههي

أههههه صوثةههههد قيههههجض معههههضو

ثألدثم صب صنجكز ص س س ثلنمن صيمج لب(Agrawal, M., 2013) :
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إ

جز موثط ثلنلت وصوؽي ثىدثزر صنجذ ثىؽسثمثس ثلضصقيقيز

صقعي ثألدثم ثلض
خمض ص جلي

يلب للمصمجر

ثلصيج ز

خمض كدد إصجدجس ثلعمت و ثلقوثدط ثلطجزةز
صعص ص قدزر ثىدثزر كل معجلؾز ثلض يسثس ثلطجزةز
زص معضو

ثى ضجؽيزذ وصقعي ؽودر ثلمنضؾجس

صقعي ثلعالقز م ثلصدجة
وللقصههههول كلهههه أصلههههت ثلنضههههجةؼ ؾههههخ أس صضققهههه صههههب كمليههههز قيههههجض ثألدثم
ثل سوط ثل جمز ثلضجليز (API, 2010) :
ثخضيههههجز مؤشههههسثس قيههههجض صضميههههص دجلوعههههوؿذ وقجدليههههز ثلضعذيههههس كهههه فقيقههههز
ثلؾوث ههههخ ثلمههههسثد قيجظهههه جذ وأس ص ههههوس قجدلههههز للمقجز ههههز مهههه قيجظههههجس أخههههس
م جد ز ل جذ م فيظ ثلصم أو ثلمنطقز
قيجض معضو جس ثألدثم د

ت دوز ( ومبذ وش س ذ وظنو )

أس صضول إدثزر ثلمصمجر كمليز ثىشسثف ثلمذجشس كل صنميرهج
أس ص هههههوس ضهههههجةؼ ثلقيهههههجض مم ومهههههز لهههههد ثلعهههههجملي ذ و ص هههههيس دوعهههههوؿ إلههههه
موثط ثلنلتذ دمج لم ظ ولز صنمير ثىؽسثمثس ثلضصقيقيز
زدن معؤوليز ثلنضجةؼ دجألشنج
صصهههههن

ذ أو صس

ثلعمت

مؤشهههههسثس قيهههههجض ثألدثم صهههههب صهههههنجكز ص س هههههس ثلهههههنمن صهههههب أزدههههه

مؾموكههههجسذ ص ههههيس ثلمؾموكههههز ثألولهههه إلهههه ثألدثم ثلض هههه يلب لعمليههههجس ثلض س ههههسذ
دينمهههههج صقهههههيط ثلمؾموكهههههز ثلغج يهههههز ثألدثم ثلمهههههجلب وث قضصهههههجد للمصهههههمجرذ و صضنهههههجول
ثلمؾموكههههز ثلغجلغههههز قيههههجض دزؽههههز ثكضمجد ههههز وفههههدثس ومعههههدثس ثلمصههههمجرذ ومههههد
ؾهههههجؿ دهههههسثمؼ ثلصهههههيج ز صهههههب صنمهههههيض كهههههدد ثلضوقمهههههجس يهههههس ثلمذسمؾهههههزذ أمهههههج
ثلمؾموكز ثلسثدعز صضضنجول قيجض ثألدثم ثلضنظيمب
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ص ههههدف مؤشههههسثس قيههههجض ثألدثم ثلض هههه يلب إلهههه صقيههههي مههههد قههههدزر ثلمصههههمجر
كلههه إ ضهههجػ منضؾهههجس كجليهههز ثلؾهههودرذ أو ص س هههس أ هههوث منضلمهههز مههه ثلنمهههوط ثلنهههجظذ
د قهههت ثلض هههجلي

ثلمم نهههزذ وذلهههك مههه خهههالل صقد هههد دزؽهههز صعقيهههد ثلمصهههمجرذ و هههو

وطجقز كمليجس ثلض س سذ و أه هر ثلمؤشسثس :
مؤشس صعقيد يلعوس Nelson Complexity Index
م جصب طجقز ثلضقطيس Equivalent Distillation Capacity-EDC
معجمت م جصب ثلض عيس دجلعجمت ثلقمجش ثلمجة FCC Equivalency Factor
مؤشس قج ثلذسميت Bottom of the Barrel Index
معدل ثظضندثظ ثلطجقز ثلض س س ز Capacity Utilization
ق ه ـ جض ثألدثم ث قضصههجد لص ه ـنجكز ص س ههس ثلههنمن دقيمههز ثألزدههجؿ ثلضههب صقصههت
كل ـيـ ج كند ص ـ س س دسم ـي ـت ثلن ـ م ـن ثلنجظ وص ـ ع ـ و ق و ع ـذ ـ س ك ـن دمؤشه ـ سثس ك ـ د ه ـ در
أهم ج :
م ـؤش ـ س هجم ـب ثلسدق ـي ـ ز ثىؽمجلب Gross Margin
هجمب ثلسدقيز ثلصجصب Net Margin
ثلعجةد كل ث ظضغمجز Return On Investment-ROI
هجمب ثلسدقيز ثلنظس  -صسق ثلض عيس

Theoretical Refining Margin-Crack Spread

عهههههسف مؤشهههههس قيهههههجض ث كضمجد هههههز  Availabilityد ههههه ثلنعهههههذز ثلمتو هههههز
لههههصم دقههههجم ثلمصههههمجر صههههب دثزر ثلعمههههت دوس فههههدوط صوقمههههجس جصؾههههز كهههه أكطههههجل
طجزةز ك ل ثلصم ثلمنطن ظضمسثز ثلض

يت

أمههههج مؤشههههسثس قيههههجض ثألدثم ثلضنظيمههههب ص ضعههههضندظ لضقد ههههد مههههد ثلضههههصثظ إدثزر
ثلمصههههمجر دجلض ههههس عجس ثلنجصههههز دههههنظ ثلصههههقز وثلعههههالمز و فمج ههههز ثلذيتههههزذ و صقيههههي
صعجليز أ طز ثلذقظ ثلعلمبذ و قيجض قدزثس ثلعجملي وم جزثص

ثلمنيز
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ً
ثانيا:انعوامم املؤثرة يف أداء صناعة تكرير اننفط
ههههؤعس صههههب معههههضو أدثم وزدقيههههز صههههنجكز ص س ههههس ثلههههنمن كوثمههههت كد ههههدرذ
من ههههج دثخليهههههزذ صههههسصذن دظهههههسوف ثلمصههههمجرذ وموثزدههههههجذ وطذيعههههز كمل هههههجذ و هههههو
ثلض نولوؽيههههج ثلمعههههضندمز صههههب كمليههههجس ثلض س ههههسذ وطههههسق صنميههههر كمليههههجس ثلصههههيج زذ
وأخههههههس خجزؽيههههههزذ صضعلهههههه دههههههجلظسوف ثلمقيطههههههز دجلمصههههههمجرذ ةمعههههههضو ثلههههههدخت
ثلقهههومب لل دولهههز ثلضهههب صعمهههت د هههجذ ومهههد صهههوصس إمهههدثدثس ثلهههنمن وثل هههجشذ وثلقهههوث ي
وثلض هههس عجس ثلذيتيهههزذ و ظهههجظ ثللهههسثةخذ وديتهههز ثألكمهههجل ثلعهههجةدرذ وظيجظهههز ثلهههدك
ثلق ههههومب للصههههنجكزذ ومعههههد س مههههو ثلطلههههخ ثلمقلههههب كلهههه ثلمنضؾههههجس ثلذضسوليههههز
ذي ثل

ت (  )1أه ثلعوثمت ثلمؤعسر صب معضو

أدثم وزدقيز مصجصب ثلنمن

انشكم (  : )1انعىامم انمؤثرة في أداء مصافي اننفط
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ً
ثانثا:فرص حتسني األداء يف صناعة تكرير اننفط
صنضلهههه

صههههس

صقعههههي أدثم صههههنجكز ص س ههههس ثلههههنمن مهههه مصههههمجر ألخههههس ذ

صذعهههج لقؾههه ثلطجقهههز ثلض س س هههزذ و هههو ثلضقنيهههجس ثلمعهههضندمز صهههب كمليهههجس ثلض س هههسذ
ودزؽز ثلضعقيد ثلض نولوؽب
صههههه صب إؽهههههسثمثس صطهههههو س كمليهههههجس ثلض س هههههس وزصههههه طجقهههههز ثلعمليهههههجس ثلضقو ليهههههزذ
وكمليههههجس ثلمعجلؾهههههز ثل يدزوؽينيهههههزذ صههههب مقدمهههههز صهههههس

صقعههههي أدثم مصهههههجصب ثلهههههنمنذ

ظسث ألهميز دوزهج صب صعص ص قدزر ثلمصمجر كل إ ضجػ منضؾجس كجليز ثلقيمز
عههههجه صعههههد ت هي ههههت إ ضههههجػ ثلمصههههمجرذ دمههههج ضنجظههههخ مهههه معههههد س ثلطلههههخ كلهههه
ثلمنضؾهههههجس ثلنمطيهههههز صهههههب ثألظهههههوثق ثلمقليهههههز وثلمؾهههههجوزرذ صهههههب صقعهههههي

أدثم ثلمصهههههمجر

وصعص هههص زدقيض هههجذ وذلهههك مههه خهههالل صمهههجد صهههسثة ثلمنضؾهههجس صهههب معهههضودكجس ثلمصهههمجرذ
وثلهههر

عهههذخ فهههدوط خعهههجةس ةذيهههسر ةمهههج م ههه صقعهههي ثلسدقيهههز مههه خهههالل صقعهههي

مسو هههز ثلمصهههمجر صهههب ص س هههس أ هههوث منضلمهههز مههه ثلنمهههوطذ وخصوصهههج ثلسخيصهههز ثلهههغم ذ
مغت ثأل وث ثلغقيلز وثلقجمليزذ لالظضمجدر م صجزق ثلععس
شهههه دس صههههنجكز ص س ههههس ثلههههنمن صههههب ثلعقههههود ثألزدعههههز ثلمجعههههيز ثهضمجمههههج ملقو ههههج
دضطذيههه إؽهههسثمثس صسشهههيد ثظهههض الس ثلطجقهههز وصقعهههي ةمهههجمر ثظهههضندثم جذ ظهههسث زصمهههج
ةلمض هههههجذ فيهههههظ صمغهههههت ص هههههجلي

ثظهههههض الس ثلطجقهههههز فهههههوثلب  %55مههههه إؽمهههههجلب ص هههههجلي

ثلض ههه يت صهههب ثلمصهههمجرذ وههههرث هههدل كلههه أس أ صنمهههيض صهههب ثظهههض الس ثلطجقهههز نهههضؼ كنههه
صوصيس ةذيس صب ص جلي

ثلض يتذ ودجلضجلب صقعي ثلسدقيز

صعضذههههس ثكضمجد ههههز ثلوفههههدثس وثلمعههههدثس صههههب مصههههجصب ثلههههنمن مهههه أةغههههس ثلقلههههج ج
ثلمهههؤعسر صهههب صعظهههي عهههذز ثظهههضندثظ ثلطجقهههز ثلض س س هههز صمنهههر ث طهههالق ههههر ثلصهههنجكز ةهههجس
نظهههس إلههه ث كضمجد هههز د هههج ثلممضهههجؿ ثألهههه للقمهههج كلههه دقهههجم ثلمصهههمجرذ وصم ين هههج مههه
صققي أهدثص ج صب إ ضجػ م ضقجس مطيز وصوز دهج إل ثلصدجة صب ثلوقش ثلمنجظخ
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للمقجصظهههههز كلههههه ثلضهههههوثشس دهههههي هي هههههت إ ضهههههجػ ثلمصهههههمجر وهي هههههت ثلطلهههههخ
ثلمقلههههههب كلهههههه ثلمنضؾههههههجس ثلنمطيههههههزذ صقضههههههجػ ثلمصههههههجصب إلهههههه صعههههههد ت ثلطجقههههههز
ثلض س س ههههزذ وطجقههههز ثلعمليههههجس ثلضقو ليههههز ثلالفقههههز صههههب ثلمصههههمجرذ دمههههج ضنجظههههخ مهههه
ص يسثس ثلطلخ كل ثلمنضؾجس ثلنمطيز ثلقجليز وثلمضوقعز
ظهههجهمش ثلض نولوؽيهههج ثلقد غهههز صهههب ثدض هههجز كمليهههجس وصقنيهههجس مضطهههوزرذ صههههب
مؾهههههجل صعص هههههص ثلض جمهههههت دهههههي صهههههنجكضب ثلض س هههههس وثلذضسوةيمجو هههههجسذ أدس إلههههه
صقعي زدقيز ةال ثل صنجكضي ذ وذلك م خالل صس
صقعي مسو ز ثلض
صنميض ثلض جلي

كد درذ أهم ج:

يت ثلضب صوصسهج إم ج يز صذجدل ثلمنضؾجس وثللقجة
ث ظضغمجز زذ وص جلي

ثلض

يت

صقعي ةمجمر ثظض الس ثلطجقز
مهههه ثلمهههههس

ثألخهههههس ثل جمههههز لضقعهههههي أدثم صهههههنجكز ص س ههههس ثلهههههنمنذ ثظهههههضندثظ

ثلض نولوؽيهههج ثلمضطهههوزر صهههب منضلههه

مسثفهههت ثلض ههه يت وثلضنطهههين وثلصهههيج ز وقهههد أعذضهههش

ثلدزثظههههجس ثىفصههههجةيز أس ثلمصههههجصب ثلضههههب صطذهههه ثلض نولوؽيههههج ثلقد غههههز صضميههههص دمعههههضو
أدثم ص يلب أصلتذ وقدزر صنجصعيز أكل ذ مقجز ز دجلمصجصب ثألخس
ضعهههخ موعهههو صهههدز خ ثلعهههجملي أهميهههز دجل هههز دجكضذهههجز شهههسطج أظجظهههيج لنؾهههجؿ
ثألدثم ثلض ههه يلب للمصهههجصبذ ظهههسث لمهههج قدمههه مههه صوثةهههد ةذيهههسر صهههب صقعهههي ةمهههجمر وأدثم
ثلعجملي ذ وصمجد ثألخطجز وثألكطجل ثلطجزةز ثلنجصؾز ك ثألخطجم ثلذ س ز
ةمههههج أعذضههههش ثلضؾسدههههز ثلعمليههههز أس لههههدك أ ههههطز ثلذقههههظ ثلعلمههههب وثلضطههههو س دوز
ةذيهههس صهههب صقعهههي أدثم صهههنجكز ص س هههس ثلهههنمنذ مههه خهههالل ثدض هههجز صقنيهههجس مضطهههوزر صعهههجكد
كلهههه زصهههه ةمههههجمر كمليههههجس ثلض هههه يت وثلصههههيج ز وصسشههههيد ثظههههض الس ثلطجقههههزذ وصنمههههيض
ثلض جلي
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ً
رابعا:نظام إدارة األداء يف صناعة تكرير اننفط
إس صعقيهههد صهههنجكز ص س هههس ثلهههنمن وصعهههدد أ هههطز صقعهههي ثألدثم دصههه ثلقهههجةمي كلههه
هههههر ثلصههههنجكز إلهههه ثلذقههههظ كهههه أدوثس صعههههجكد كلهههه صنميههههر ثألكمههههجل دطس قههههز مض جملههههزذ
ود قت ثلض جلي

ثلمم نزذ وذلك م خالل صطذي

عضمهههههد صطذيههههه

ظجظ إدثزر ثألدثم

ظهههههجظ إدثزر ثألدثم صهههههب صهههههنجكز ص س هههههس ثلهههههنمن كلههههه كنجصهههههس

ومذههجدا أظجظههيزذ دههد مهه ث لضههصثظ د ههج للههمجس صققي ه ثلنضههجةؼ ثلمسؽههور م ه صنميههر كمليههز
صقعههههي ثألدثم هههه صب صههههب مقدمههههز هههههر ثلمذههههجداذ دكهههه إدثزر ثل ههههسةز لذس ههههجمؼ صقعههههي
ثألدثمذ مهههه خههههالل إ ههههجز ث لههههذجط وث لضههههصثظ د ههههسوط ومضطلذههههجس كمليههههز ثلضقعههههي ذ
وص هههؾي ثلعهههجملي كلههه ثلضقيهههد دضنميهههر ثلضعليمهههجس وصلذيهههز مضطلذهههجس ثلمعهههج يس وثلض هههس عجس
ثلنجصههههررذ وصههههيج ز ثىؽههههسثمثس ثلعمليههههز أل ههههطز صقعههههي ثألدثمذ وصوش ع ههههج كلهههه ةجصههههز
ثلعهههههجملي صهههههب ثألقعهههههجظ وثلهههههدوثةس ذثس ثلعالقهههههز و عضذهههههس ثلضنطهههههين مههههه أهههههه ثلعوثمهههههت
ثألظجظههههيز لنؾههههجؿ صطذيهههه

ظههههجظ إدثزر ثألدثمذ وصم ههههي إدثزر ثلمصههههمجر مهههه مضجدعههههز صقههههدظ

ثلعمهههت صهههب صنميهههر ثىؽهههسثمثس ثلمضعلقهههز دنظهههجظ إدثزر ثألدثمذ وذلهههك مههه خهههالل إكهههدثد خطهههز
كمهههههت ظهههههنو زذ صضلهههههم صقد هههههد ةجصهههههز ثألدوثز وثلمعهههههؤوليجسذ وثألههههههدثفذ ومؤشهههههسثس
قيجض ثألدثم
ضطلهههههههخ صطذيههههههه

ظهههههههجظ إدثزر ثألدثم وؽهههههههود أشهههههههنج

ضمضعهههههههوس دم هههههههجزثسذ

وخذهههسثس صجةقهههزذ مههه عهههسوزر دمؾ ههه صهههب دوزثس صدز ذيهههز صضنجظهههخ مههه ثلمسفلهههز ثلصمنيهههز
لههههدوزر فيههههجر ثلمصههههمجر ةمههههج ؾههههخ أس ضلههههم دس ههههجمؼ صقعههههي ثألدثم خطههههن صمصههههيليز
للضققيهههه دههههجلقوثدط ثلطجزةههههزذ وإكههههدثد صقس ههههس ضلههههم أظههههذجح وقههههو ثلقههههجدطذ وذلههههك
لالظهههضمجدر مههه ثلمعلومهههجس وثلضوصهههيجس ثلضهههب هههض ثلضوصهههت إلي هههج صهههب ثصنهههجذ ثىؽهههسثمثس
ثلضصقيقيز ثلالشمز لمن ص سثز ثلقجدعز
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ملخص دراسة

صعضذهههس ؽهههودر ثلمنضؾهههجسذ وإزعهههجم ز ذهههجس ثلصدهههجة ذ مههه أهههه ثلعوثمهههت ثألظجظهههيز
ثلضههههب صمههههنـ ثلمصههههمجر ثلقههههدزر كلهههه ثلذقههههجم صههههب ديتههههز صعههههيطس كلي ههههج ثلمنجصعههههز ثل ههههد درذ
وخصوصههههج دجلنعههههذز للمصههههجصب ثلمصههههممز لضصههههد س ثلمنضؾههههجس إلهههه ثألظههههوثق ثلنجزؽيههههز
ذي ثل ت ( )2ثلعنجصس ثألظجظيز لنظجظ إدثزر ثألدثم صب صنجكز ص س س ثلنمن
انشكم ( :)2انعناصر األساسيت ننظام إدارة األداء في صناعت تكرير اننفط

صذهههدأ كمليهههز صطذيههه

ظهههجظ إدثزر ثألدثم صهههب صهههنجكز ص س هههس ثلهههنمن دض ههه يت صس هههه

كمههههت مهههه ثلمنضصههههي صههههب ةجصههههز ثلمعجليههههجس ذثس ثلعالقههههز دهههه دثم ثلمصههههمجرذ ضههههول إكههههدثد
دزثظهههز صمصهههيليز ص هههدف إلههه مسثؽعهههز ثلظهههسوف ثلقجليهههز ثلعهههجةدر صهههب ثلمصهههمجرذ وصقيهههي
خصجةصهههههه جذ ومعههههههضو أدثة ههههههج وةمجمص ههههههجذ وأظههههههذجح كههههههدظ صققيهههههه معههههههضو جس ثألدثم
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ثلمطلودهههزذ عههه صقد هههد ثلمهههس

وثلقلهههول ثلضهههب م ههه مههه خالل هههج صقعهههي صلهههك ثلظهههسوف

دعهههد ذلهههك صههه صب مسفلهههز صصهههني
كمهههت لضنميهههر ثلمهههس

صهههس

صقعهههي ثألدثم فعهههخ ثألهميهههزذ عههه إكهههدثد خطهههز

ثلضهههب صههه ثخضيجزههههج ذهههي ثل ههه ت ( )3ثلمسثفهههت ثألظجظهههيز لضطذيههه

دس جمؼ صقعي ثألدثم وثلسدقيز صب صنجكز ثلض س س
انشكم ( :)3مراحم تطبيق برنامج تحسين أداء وربحيت صناعت تكرير اننفط

للهههمجس ثظهههضمسثز معهههضو ثألدثم كنهههد ثلقهههي ثلمطلودهههز دهههد مههه إؽهههسثم مسثؽعهههز
دوز هههههز لضقهههههدظ معهههههضو جس ثألدثمذ وصههههه

ضهههههجةؼ مؤشهههههسثس ثلقيهههههجض ثلسةيعهههههيز ثلضهههههب صههههه

ثخضيجزههههجذ وثألهههه مههه ذلهههك ههههو إكهههدثد خطهههز كمهههت صضلهههم إؽهههسثمثس ث لضهههصثظ دجلعمهههتذ
وص ثلمن ؼ ثلؾد دذ وثلمقجصظز كل ثظضدثمض
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ملخص دراسة

صنضلههه

أظهههجليخ صطذيههه

ظهههجظ إدثزر ثألدثم دهههجخضالف هههسوف كمهههت ةهههت مصهههمجرذ

صقههد صلؾ ه دعههض ثلمصههجصب إل ه ثلضسةيههص كل ه أفههد ثلؾوث ههخ ثلههر صعضذههس أةغههس أهميههز صههب
صقعهههي ثألدثم وثلسدقيهههزذ دهههد مههه دمهههؼ ةجصهههز ثلؾوث هههخ صهههب ظهههجظ وثفهههدذ فيهههظ م ههه أس
صنضهههجز ثلمصهههمجر صنميهههر ظهههجظ صعظهههي صهههيج ز ثلمعهههدثسذ أو ظهههجظ إدثزر ثألدثم ثلض ههه يلبذ أو
ظجظ إدثزر ثلصقز وثلعالمز وثلذيتز

ً
خامسا:أداء صناعة تكرير اننفط يف اندول انعربية
شهههه دس صههههنجكز ص س ههههس ثلههههنمن صههههب ثلههههدول ثلعسديههههز صطههههوزثس كد ههههدرذ منههههر
ث طالق ههههج صههههب عالعينههههجس ثلقههههسس ثلمجعههههبذ ظههههجهمش صههههب صقعههههي معههههضو أدثة ههههج
ثلمنههههب وث قضصههههجد

صسةههههص س معظهههه هههههر ثلضطههههوزثس صههههب ثلههههدول ثألكلههههجم صههههب

منظمهههههز ثألقطهههههجز ثلعسديهههههز ثلمصهههههدزر للذضهههههسول ( أوثدهههههك)ذ وصهههههب دعهههههض ثلهههههدول
ثلعسديز يس ثألكلجمذ مغت كمجسذ وثلم سح
ش ههههـت كقههههـد ثلنمعيههههـنجس مهههه ثلقههههسس ثلمجعههههب مسفلههههز صطههههوز دههههجزشر صههههب
صهههجز ن صهههنجكز ص س هههس ثلهههنمن صهههب ثلهههدول ثلعسديهههزذ فيهههظ صميهههـصس دقيهههجظ ثلق ومهههجس
دئ هههـ جم مصههههـجف لقعهههـجد ج أو دم ههههـجزةز شهههسةجس كجلميههههزذ وذلهههك لضلذههههـيز ثلطلههههخ
ث لمضنههههجمب كلهههه ثلـم ضقههههـجس ثلنمطيههههز صههههب ثألظههههـوثق ثلمقليههههز وثظههههضمسس وصيههههسر
ثلنمههههو خههههالل كـقههههـد ثلعـضينههههـجس وثلعـذعينههههـجسذ لضههههـوثةخ ثلضطههههـوزثس ث قضصههههجد ز
ثلعهههس عز ثلضهههب شههه دص ج ثلهههدول ثلعسديهههز صهههب صلهههك ثلمضهههسرذ وخجصهههز صهههب دول ثلنلهههيؼ
ثلعسدههههب ثلمصههههدزر للذضههههسول ذههههي ثل هههه ت (  )4صطههههوز ثلطجقههههز ثلض س س ههههزذ وكههههدد
ثلمصجصب صب ثلدول ثلعسديزذ خالل ثلمضسر 2515- 1955
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انشكم ( :)4تطىر انطاقت انتكريريت وعدد انمصافي في اندول انعربيت 2115-1551
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أعضاء أوابك

انمصدر :أوثدك -صقس س ثألمي ثلعجظ ثلعنو ثلقجد وثألزدعوس

وصههههب كقههههد ثلغمج ينههههجسذ شهههه دس صههههنجكز ثلض س ههههس صههههب ثلههههدول ثلعسديههههز صطههههوزثس
هجمههههزذ أدس إلهههه صقههههول ثلعد ههههد مهههه هههههر ثلههههدول إلهههه مصههههدز للم ههههضقجس ثلنمطيههههز إلهههه
ثألظهههوثق ثلنجزؽيهههزذ وذلهههك مههه خهههالل دنهههجم مصهههجف ؽد هههدرذ وصوظهههي ثلمصهههجصب ثلقجةمهههزذ
مدصوكهههههز دضصهههههجكد ثلطلهههههخ ثلمقلهههههب كلههههه ثلم هههههضقجس ثلنمطيهههههزذ ضيؾهههههز ثزصمهههههج كهههههدد
ثلمسةذهههجس وصقعههه ثلطهههسق ثلعهههس عزذ وث طهههالق دهههوثدز ثلضنميهههز ثلضهههب ضؾهههش كههه ثلطمهههسر
ثلنمطيز ثلضب فدعش صب كقد ثلعذعينجس
إعههههجصز إلهههه ثلضوظهههه صههههب ثلطجقههههز ثلض س س ههههزذ دههههدأس مالمههههـ ثلضوؽهههه قههههو ش ههههجدر
دزؽهههههز ثلضعقيهههههد ثلض نولهههههوؽب للمصهههههجصب ثلقجةمهههههزذ مههههه خهههههالل إ هههههجم كمليهههههجس صقو ليهههههز
ؽد ههههدرذ وكمليههههجس معجلؾههههز هيدزوؽينيههههزذ وذلههههك لسصهههه معههههدل إ ضههههجػ ثلم ههههضقجس ثلنميمههههزذ
وصقعي خصجة

ثلمنضؾجس ثلن جةيز
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ملخص دراسة

ظهههجهمش م هههجز ثلضطهههو س ثلضهههب شههه دص ج مصهههجصب ثلهههنمن صهههب ثلهههدول ثلعسديهههز خهههالل
ثلعقهههد

ثلمجعهههيي صهههب صقعهههي ثلضصثم هههج دمضطلذهههجس ثلض هههس عجس ثلذيتيهههزذ وذلهههك مههه خهههالل

صنمير ثىؽسثمثس ثلضجليز:
ثلقههههد مهههه ثظههههضندثظ ثلوقههههود ثلغقيههههت ثلقههههجو كلهههه

عههههذز كجليههههز مهههه ثلملوعههههجس

وثظضذدثل دجل جش ثلطذيعب ثلنجلب م ثل وثةخ ثل ذس ضيز
ثلضوؽههه قهههو صطذيههه م هههجز ثظهههضسؽج

هههجشثس ثل هههعلزذ ظهههضندثم ج ةوقهههود دعهههد

معجلؾض جذ دد م فسق ج
صطذي

ظ صسشيد ثظضندثظ ثلطجقز وصقعي ةمجمر ثظضندثم ج صب ثلمصجصب

ثخضيههههجز صقنيههههجس ثلههههضنل

مهههه ثلنمج ههههجس ثلصههههلذز دطس قههههز منههههزذ وصسةيههههخ أؽ ههههصر

ثلضقهههههجط ثلملوعهههههجس كلههههه مهههههدثخ ثألصهههههسثسذ ومسثؽهههههت ثلذنهههههجزذ ومقطهههههجس صوليهههههد
ثلطجقز ثل سدجةيز
صطذيههه صقنيهههجس صهههدو س ثلميهههج وإكهههجدر ثظهههضندثم ج صهههب كمليهههجس ثلض س هههس للقهههد مههه
طسؿ ثلملوعجس إل ثلذيتز
صذههههـل ثلطجقههههز ثلض س س ههههز ثلقجليههههز صههههب ثلههههدول ثلعسديههههز فههههوثلب  8 32مليههههوس
ح  /ذ وكهههههدد ثلمصهههههجصب  62مصهههههمجرذ فيهههههظ ص ههههه ت  % 9مههههه إؽمهههههجلب ثلطجقهههههز
ثلض س س ههههههز صههههههب ثلعههههههجل ذ ثلذجل ههههههز  95 73مليههههههوس ح /وكههههههدد ثلمصههههههجصب 647
مصمـهههـجر

ج هههز كهههجظ  2514ةمهههج صذلههه ثلطجقهههز ثلض س س هههز صهههب ثلهههدول ثألكلهههجم صهههب

أوثدههههك  7 55مليههههوس ح /ذ وكههههدد ثلمصههههجصب ثلعجملههههز  51مصههههمجرذ دقصههههز % 95
مهههه إؽمههههجلب ثلطجقههههز ثلض س س ههههز صههههب ثلههههدول ثلعسديههههز ثل هههه ت (  )5إؽمههههجلب ثلطجقههههز
ثلض س س هههز ثلقجليهههز صهههب ثلهههدول ثلعسديهههز و عهههذض ج مههه إؽمهههجلب ثلطجقهههز ثلض س س هههز صهههب
ثلعجل

ج ز كجظ 2514
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منظمز ثألقطجز ثلعسديز ثلمصدزر للذضسول (أوثدك)

انشكم (  : ) 5انطاقت انتكريريت انحانيت في اندول انعربيت نهايت عام 2114

انمصدر :أوثدكذ صقس س ثألمي ثلعجظ ثلعنو

ثلقجد

وثألزدعوس

صمضلههههك ثلههههدول ثلعسديههههز ثلعد ههههد مهههه ثلمقومههههجس ثلضههههب صم ن ههههج مهههه صقعههههي
معضو

أدثم وزدقيز مصجصب ثلنمنذ أهم ج :
وصسر ثلموثزد ثلطذيعيز ةجلنمن وثل جش
صنجمب ثلطلخ ثلمقلب كل ثلمنضؾجس ثلنمطيز
ثلموقهههه ثلؾ سثصههههب ثلقس ههههخ مهههه ثلممههههسثس ثلذقس ههههز ثل جمههههزذ ومهههه أظههههوثق
ث ظض السذ ةجلصي وثل ند
صوصس شذ جس أ جديخ قت ثلنمن ثلنجظ وثلمنضؾجس ثلنمطيز
ثلدك ثلق ومب لصنجكز ص س س ثلنمن
ص هه د صههنجكز ص س هههس ثلههنمن صههب ثلهههدول ثلعسديههز صطههوزثس هجمهههز صههب مؾههجل صقعهههي

ثألدثم وثلسدقيهههزذ وذلهههك مههه خهههالل إ هههجم مصهههجف ؽد هههدر أو صطهههو س وصوظهههي ثلمصهههجصب
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منظمز ثألقطجز ثلعسديز ثلمصدزر للذضسول (أوثدك)

ملخص دراسة

ثلقجةمهههزذ وثلضهههب مههه ثلمضوقههه أس صهههؤد إلههه زصههه إؽمهههجلب ثلطجقهههز ثلض س س هههز مههه 8 32
مليوس ح /إل  13 86مليوس ح /كجظ 2518
وكلههه

ثلهههس

مههه أهميهههز ههههر ثلضطهههوزثسذ

صهههصثل صهههنجكز ثلض س هههس صهههب معظههه

ثلهههدول ثلعسديهههز صعهههج ب مههه صقهههد جس كد هههدرذ وذلهههك ألظهههذجح ههه صب صهههب مقهههدمض ج ثزصمهههج
ص ههههجلي

ثلض هههه يت وثلصههههيج ز ثلنههههجصؼ كهههه قههههدظ ثلمصههههجصبذ وث نمههههجد طجقض ههههج ثلض س س ههههزذ

و قهههه

طجقههههز كمليههههجس صقعههههي ثلههههسق ثألوةضههههج بذ وكمليههههجس ثلمعجلؾههههز ثل يدزوؽينههههزذ

وكمليجس صقو ت ثلمنلمجس ثلغقيلز إل منضؾجس خميمز كجليز ثلقيمز

اخلالصة واالستنتاجات
صنجولههههش ثلدزثظههههز ثلضقههههد جس ثلضههههب صوثؽهههه صههههنجكز ص س ههههس ثلههههنمن ذ وثلضههههب
صعهههجه صهههب خمهههض زدقيض هههجذ وأهههه ثلقلهههول ثلمم نهههز لموثؽ ض هههجذ وذلهههك مههه خهههالل
صطذيهههههه دههههههسثمؼ صقعههههههي ثألدثمذ لضم ههههههي ثل مصههههههجصب مهههههه إ ضههههههجػ م ههههههضقجس ذثس
موثصههههمجس كجليههههز ثلؾههههودرذ د قههههت ثل ض ههههجلي ذ مهههه ثلمقجصظههههز كلهههه أكلهههه زدقيههههز
مم نزذ وخلصش إل ث ظضنضجؽجس ثلضجليز:
هههؤعس صهههب معهههضو أدثم مصهههجصب ثلهههنمن ثلعد هههد مههه ثلعوثمهههتذ من هههج مهههج ضعلههه
دنصهههههجة

ثلمصهههههمجرذ و طذيعهههههز وطجقهههههز كمليجص هههههج ثلض س س هههههزذ وثلمهههههوثزد

ثلضهههههب صمضل هههههج ومن هههههج مهههههج هههههسصذن دجلوعههههه ث قضصهههههجد للدولهههههزذ وديتهههههز
ثألكمجل ثلضب صعمت د ج ثلمصمجر
ثلطس ههههه إلههههه ثألدثم ثلمضميهههههص قضهههههجػ إلههههه صو يههههه

ةجصهههههز ثألدوثس وثلوظهههههجةت

وثلمنهههههجهؼ ثلمم نهههههزذ وإلههههه ثلصهههههذس وثلغقهههههزذ وثلض هههههؾي ثلمعهههههضمسذ وثلمسثؽعهههههز
ثلموعوكيز وثلمعضمسر لألخطجمذ وثلذقظ ك أصلت ثلقلول ثلمم نز
ضوؽهههه ث هضمههههجظ إلهههه صقعههههي

ههههسوف ص هههه يت ثلوفههههدثس ثى ضجؽيههههزذ دجكضذجزهههههج

ثلمههههس ر ثلضههههب صع ههههط زدقيههههز ثلمصههههمجر أو خعههههجزص جذ وذلههههك مهههه خههههالل صققيهههه
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ثلهههدول ثلعسديهههز صعهههج ب مههه صقهههد جس كد هههدرذ وذلهههك ألظهههذجح ههه صب صهههب مقهههدمض ج ثزصمهههج
ص ههههجلي

ثلض هههه يت وثلصههههيج ز ثلنههههجصؼ كهههه قههههدظ ثلمصههههجصبذ وث نمههههجد طجقض ههههج ثلض س س ههههزذ

و قهههه

طجقههههز كمليههههجس صقعههههي ثلههههسق ثألوةضههههج بذ وكمليههههجس ثلمعجلؾههههز ثل يدزوؽينههههزذ

وكمليجس صقو ت ثلمنلمجس ثلغقيلز إل منضؾجس خميمز كجليز ثلقيمز

اخلالصة واالستنتاجات
صنجولههههش ثلدزثظههههز ثلضقههههد جس ثلضههههب صوثؽهههه صههههنجكز ص س ههههس ثلههههنمن ذ وثلضههههب
صعهههجه صهههب خمهههض زدقيض هههجذ وأهههه ثلقلهههول ثلمم نهههز لموثؽ ض هههجذ وذلهههك مههه خهههالل
صطذيهههههه دههههههسثمؼ صقعههههههي ثألدثمذ لضم ههههههي ثل مصههههههجصب مهههههه إ ضههههههجػ م ههههههضقجس ذثس
موثصههههمجس كجليههههز ثلؾههههودرذ د قههههت ثل ض ههههجلي ذ مهههه ثلمقجصظههههز كلهههه أكلهههه زدقيههههز
مم نزذ وخلصش إل ث ظضنضجؽجس ثلضجليز:
هههؤعس صهههب معهههضو أدثم مصهههجصب ثلهههنمن ثلعد هههد مههه ثلعوثمهههتذ من هههج مهههج ضعلههه
دنصهههههجة

ثلمصهههههمجرذ و طذيعهههههز وطجقهههههز كمليجص هههههج ثلض س س هههههزذ وثلمهههههوثزد

ثلضهههههب صمضل هههههج ومن هههههج مهههههج هههههسصذن دجلوعههههه ث قضصهههههجد للدولهههههزذ وديتهههههز
ثألكمجل ثلضب صعمت د ج ثلمصمجر
ثلطس ههههه إلههههه ثألدثم ثلمضميهههههص قضهههههجػ إلههههه صو يههههه

ةجصهههههز ثألدوثس وثلوظهههههجةت

وثلمنهههههجهؼ ثلمم نهههههزذ وإلههههه ثلصهههههذس وثلغقهههههزذ وثلض هههههؾي ثلمعهههههضمسذ وثلمسثؽعهههههز
ثلموعوكيز وثلمعضمسر لألخطجمذ وثلذقظ ك أصلت ثلقلول ثلمم نز
هههدثس ثى ضجؽيههههزذ دجكضذجزهههههج
للذضسول ثلوفه
ثلمصدزر هههه يت
هههسوف ص
ثألقطجز ه
ضوؽهههه ث هضمههههجظ إلههههمنظمزصقعههههي
(أوثدك)
ثلعسديز
ثلمههههس ر ثلضههههب صع ههههط زدقيههههز ثلمصههههمجر أو خعههههجزص جذ وذلههههك مهههه خههههالل صققيهههه

ثل هههسوط ثلضهههب صهههؤم ثظهههضقسثز ثلوعههه ثلض ههه يلبذ ةوعهههوؿ ثألههههدثف ثلض ههه يليزذ
وثلض ههه يت فعهههخ ثألظهههط وثلقهههي ثلضصهههميميزذ وإؽهههسثم صقيهههي لهههألدثم د ههه ت دوز ذ
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ثلمقجصظهههز كلههه ثظهههضدثمز ثلنؾهههجؿ صعهههضوؽخ صلهههجصس ؽ هههود ةجصهههز و هههجة
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ثل هههسةزذ

مغت إدثزر ثى ضجػذ وثلصيج زذ وثلذقظ ثلعلمب وثلضطو سذ و يسهج
إس صطذيههه دهههسثمؼ ثلصهههقز وثلعهههالمز ثلم نيهههزذ وصعظهههي ث ظهههضمجدر مههه ثلمعههههدثسذ
عهههجه صهههب صقعهههي معهههضو ظهههالمز ثلعمليهههجس ثى ضجؽيهههزذ ودجلضهههجلب صؾنهههخ ثلنعهههجةس
ثلمقضملز م ثألكطجل ثلطجزةز يس ثلمذسمؾز
صهههنجكز
إس لالهضمهههجظ دهههجلموثزد ثلذ هههس ز دوز ههههجظ صهههب ؾهههجؿ دهههسثمؼ صقعهههي أدثم 17
ص س هههس ثلههههنمنذ وذلههههك مهههه خههههالل دنهههجم صس هههه إدثز مضمجظههههكذ وصقعههههي ثلعالقههههز

ثلمقجصظهههز كلههه ثظهههضدثمز ثلنؾهههجؿ صعهههضوؽخ صلهههجصس ؽ هههود ةجصهههز و هههجة

ثل هههسةزذ

مغت إدثزر ثى ضجػذ وثلصيج زذ وثلذقظ ثلعلمب وثلضطو سذ و يسهج
إس صطذيههه دهههسثمؼ ثلصهههقز وثلعهههالمز ثلم نيهههزذ وصعظهههي ث ظهههضمجدر مههه ثلمعههههدثسذ
عهههجه صهههب صقعهههي معهههضو ظهههالمز ثلعمليهههجس ثى ضجؽيهههزذ ودجلضهههجلب صؾنهههخ ثلنعهههجةس
ملخص دراسة

ثلمقضملز م ثألكطجل ثلطجزةز يس ثلمذسمؾز
إس لالهضمهههجظ دهههجلموثزد ثلذ هههس ز دوز ههههجظ صهههب ؾهههجؿ دهههسثمؼ صقعهههي أدثم صهههنجكز
ص س هههس ثلههههنمنذ وذلههههك مهههه خههههالل دنهههجم صس هههه إدثز مضمجظههههكذ وصقعههههي ثلعالقههههز
دههههي ثلعههههجملي ذ وصقميههههصه ى ؾههههجش ثلم ههههجظ ثلمطلودههههز مههههن ذ وث هضمههههجظ دذههههسثمؼ
ثلضهههههدز خ ثلمعهههههضمسذ وصطذيههههه
وثلو جة

ظهههههجظ إدثزر وصقيهههههي ثألدثمذ وصوصهههههي

ثألكمهههههجل

د ت وثعـ

عهههسوزر صعص هههص ثلض جمهههت دهههي صهههنجكضب ثلض س هههس وثلذضسوةيمجو هههجس لمهههج لههه مههه
دوز صب صقعي زدقيز ةال ثل صنجك ضي
ثلضعهههجوس دهههي شهههسةجس ص س هههس ثلهههنمنذ ومعجههههد ثألدقهههجط ثلعلميهههز ثلعسديهههزذ ودكههه
أ هههطز ثلذقهههظ ثلعلمهههب دض هههجز صقنيهههجس ؽد هههدرذ صعهههجه صهههب صطهههو س أدثم كمليهههجس
ثلض س هههسذ وخجصهههز ثلعمليهههجس ثلضقو ليهههزذ وكمليهههجس ثلمعجلؾهههز ثل يدزوؽينيهههزذ ثلضهههب
صم ههه ثلمصهههجصب مههه إ ضهههجػ م هههضقجس مطيهههز مضوثصقهههز مههه مضطلذهههجس ثلمعهههج يس ثلذيتيهههز
ثلمقليز وثلدوليز
إس صلذيهههز مضطلذهههجس ثلض هههس عجس ثلذيتيهههزذ وخجصهههـز مهههج ضعلههه دموثصهههمجس ثلمنضؾهههجسذ
وصطذيه إؽههسثمثس ثلقهد مه ث ذعهجط ثلملوعههجس ثلنجصؾهز كه كمليهجس ثلض س ههسذ ثل جش ههز
من ج وثلعجةلزذ إل ثلذيتزذ وثلضنل

م ثلنمج جس ثلصهلذز دطهسق منهزذ عهسوزر ملقهز

منظمز ثألقطجز ثلعسديز ثلمصدزر للذضسول (أوثدك)

لضنميض ث ع جظجس هر ثلض س عجس كل زدقيز ثلمصمجر

للههههمجس ؾههههجؿ دس ههههجمؼ صقعههههي ثلسدقيههههزذ دههههد مهههه ثلمسثقذههههز ثلدثةمههههز لههههذعض
ههدل
دثم ثلمصهههمجرذ ةقيهههجض عهههذز صنميهههر ثلنطهههن ثى ضجؽيهههزذ ومعه
ثلمعهههج يس ثلمسصذطهههز دههه
15
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إصجدجس ثلعمتذ ومعدل ثظض الس ثلطجقزذ وص جلي

ثلض يت ثلمنضلمز

إس ثلضعهههجوس دهههي ثل هههسةجس ثلوطنيهههزذ وشهههسةجس ثلهههنمن ثلعجلميهههزذ صهههب مؾهههجل
صنميهههههر ثلم هههههجز

ثلم هههههضسةزذ عهههههجه صهههههب صعص هههههص صذهههههجدل ثلنذهههههسثس دهههههي

ثل سةجم وصقجظ ثلمنجطس و قت ثلض نولوؽيج
كلهه ثلههس

مهه ثلضقههدظ ثلملقههو ثلههر أفههسش صههب ثلههدول ثلعسديههز صههب مؾههجل

 18صقعهههي ثألدثم صهههب ثلعهههنوثس ثلمجعهههيزذ إ أ ههه مجشثلهههش دقجؽهههز إلههه ثصنهههجذ
ثلمص هههد مههه ثىؽهههسثمثسذ مههه ثلض ةيهههد كلههه عهههسوزر صعميههه عقجصهههز ثلضقعهههي

ثلمعهههج يس ثلمسصذطهههز دههه دثم ثلمصهههمجرذ ةقيهههجض عهههذز صنميهههر ثلنطهههن ثى ضجؽيهههزذ ومعهههدل
إصجدجس ثلعمتذ ومعدل ثظض الس ثلطجقزذ وص جلي

ثلض يت ثلمنضلمز

إس ثلضعهههجوس دهههي ثل هههسةجس ثلوطنيهههزذ وشهههسةجس ثلهههنمن ثلعجلميهههزذ صهههب مؾهههجل
صنميهههههر ثلم هههههجز

ثلم هههههضسةزذ عهههههجه صهههههب صعص هههههص صذهههههجدل ثلنذهههههسثس دهههههي

ثل سةجم وصقجظ ثلمنجطس و قت ثلض نولوؽيج
كلهه ثلههس

مهه ثلضقههدظ ثلملقههو ثلههر أفههسش صههب ثلههدول ثلعسديههز صههب مؾههجل

صقعهههي ثألدثم صهههب ثلعهههنوثس ثلمجعهههيزذ إ أ ههه مجشثلهههش دقجؽهههز إلههه ثصنهههجذ
ثلمص هههد مههه ثىؽهههسثمثسذ مههه ثلض ةيهههد كلههه عهههسوزر صعميههه عقجصهههز ثلضقعهههي
ثلمعضمس لألدثم وثلسدقيز صب ةجصز ؽوث خ صنجكز ص س س ثلنمن
ص غيههه

ث هضمهههجظ دعقهههد لقهههجمثس دوز هههز لنذهههسثم صهههنجكز ثلض س هههس صهههب ثلهههدول

ثألكلهههجم صهههب منظمهههز ثألقطهههجز ثلعسديهههز ثلمصهههدزر للذضهههسول ( أوثدهههك) د هههدف
مضجدعهههز صطهههوزثس صهههنجكز ثلض س هههس صهههب ثلهههدول ثألكلهههجمذ وصعص هههص صهههس

صذهههجدل

ثآلزثم وثلنذهههسثسذ وثقضهههسثؿ ثلقلهههول وثىؽهههسثمثس ثلضهههب صم ههه ههههر ثلصهههنجكز مههه
صقعي وصطو س أدثة ج ثلض يلب وث قضصجد إل ثلمعضو جس ثلعجلميز

تحسين األداء والربحية في صناعة تكرير النفط
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