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  مقدمة 
 

 والتحـــديات، الصـــعوبات مـــن العديـــد العـــالم فـــي التكريـــر صـــناعة تواجـــه

 العــالم، منــاطق بعــض فــي النفطيــة المشــتقات علــى الطلــب تراجــع مقــدمتها فــي يــأتي

ــامي ــاء وتنـ ــة أعبـ ــات تلبيـ ــريعات متطلبـ ــة التشـ ــة البيئيـ ــد الخاصـ ــن بالحـ ــرح  مـ طـ

ــات، ــين الملوث ــفات وتحس ــات مواص ــة المنتج ــافة ،النفطي ــى إض ــاع إل ــاليف ارتف  التك

  .  وتحسين أدائها التشغيلي المصافي تطوير لمشاريع االستثمارية

ــى الدراســة هــذه تهــدف ــاء إل ــى الضــوء إلق ــا مــرت التــي المالمــح أهــم عل  به

ــر صــناعة ــنفط، تكري ــعوبات ال ــي والص ــت الت ــيرتها اعترض ــي مس ــاطق ف ــالم من  الع

ــية، ــيفيك الرئيس ــيا الباس ــة ،وهــي آس ــا الشــمالية، وأوروبــا الغربي وأوروبــا  ،وأمريك

ــرقية ــة ،الشـ ــا الجنوبيـ ــا ،وأمريكـ ــط، وأفريقيـ ــرق األوسـ ــع، والشـ ــارة مـ ــى اإلشـ  إلـ

 الصـــعوبات، تلـــك مـــع التكيـــف مـــن المصـــافي لتمكـــين اتخـــذت التـــي اإلجـــراءات

ــك ــدروس الســتخالص وذل ــر ال ــي والعب ــن الت ــائمين تمك ــى الق ــذه عل  مــن الصــناعة ه

ــلبية االنعكاســـات لمواجهـــة المناســـبة الحلـــول اختيـــار ــعوبات للتحـــديات السـ  والصـ

ــي ً  تعترضــها الت ــا ــا والمحتمــل حالي ــي وقوعه ــك المســتقبل، ف ــة خــالل مــن وذل  اإلجاب

  :التالية التساؤالت على

  ــود ــي العق ــر ف ــا صــناعة التكري ــي مــرت به ــح الرئيســية الت ــم المالم ــي أه ــا ه م

 الماضية على مستوى العالم، وكيف ساهمت في تحديد مسارها وبنيتها؟

  ــاطق العــالم، ومــا مــا هــي التحــديات التــي ــنفط فــي من تواجــه صــناعة تكريــر ال

هـــي الحلـــول المتبعـــة للتغلـــب علـــى هـــذه التحـــديات والحـــد مـــن انعكاســـاتها 

 السلبية؟
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  ــن ــل يمك ــاعه ــة  إتب ــي كاف ــلح ف ــر تص ــناعة التكري ــوير ص ــدة لتط ــة موح سياس

 الظروف وتناسب جميع مناطق العالم؟ 

 ــناع ــهدها ص ــة التطــورات المســتقبلية التــي ستش ة تكريــر الــنفط فــي مــا طبيع

منــاطق العــالم وانعكاســاتها علــى ميــزان العــرض والطلــب علــى المشــتقات 

  .النفطية

تأمـــل األمانـــة العامـــة أن تســـاهم هـــذه الدراســـة فـــي تقـــديم المعلومـــات 

 األعضـــاء علـــى تطـــوير صـــناعة الـــدول فـــي والبيانـــات التـــي تســـاعد المختصـــين

  وتذليل المشكالت التي تعترضها. تكريرال

    ،،،ي التوفيقوهللا ول

  امـــن العـــاألمي 

  يــــقـلي النـاس عـبـع
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                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
IV 

    قائمة األشكال
رقم 

 الصفحة
   املوضــــــوع     

   الفصل األول       
 2000- 1990 خالل الفترة : تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في العالم1- 1 23
  2018- 2000 خالل الفترة في العالم واستهالك المنتجات النفطيةتطور الطاقة التكريرية : 2- 1 25
  2018- 1995في العالم  وتوزع عدد مصافي النفط حسب الحجم : تطور متوسط طاقة المصفاة3- 1 26
    2018- 2000 خالل الفترة العالم مصافي في المعالجة الهيدروجينيةعمليات  ةتطور طاق: 4- 1 27
   2018- 2000 خالل الفترة في مصافي العالم تحسين الرقم األوكتانيعمليات ة تطور طاق: 5- 1 28
    2018- 2000 خالل الفترة  تكسير المخلفات الثقيلة في مصافي العالمتطور طاقات عمليات : 6- 1 29
   2018- 2005 خالل الفترة العالم: تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في 7- 1 32
   2018- 2005 خالل الفترة : تطور هيكل إنتاج مصافي العالم من المنتجات النفطية8- 1 32
   2017- 2000خالل الفترة الجودة : تطور نسب إنتاج النفوط الخام في العالم حسب 9- 1 33
  2017- 2000 خالل الفترة الكبريت: تطور نسب  إنتاج النفط في العالم حسب محتوى 10- 1 34

   الفصل الثاني       
 2018 نهاية عام العالم  في الطاقة أنواع إجمالي من النفط استهالك نسبة: 1- 2 39
  2018نهاية عام : توزع نسب الطاقة التكريرية في مناطق العالم 2- 2 40
  2018نهاية عام مصافي النفط في مناطق العالم عدد توزع نسب  :3- 2 41
  2018نهاية عام نفط في العالم تكرير  كبر عشر شركاتأل الطاقة التكريرية حصة: 4- 2 42
  2018نهاية عام حسب النوع مصافي النفط العاملة في مناطق العالم  تصنيف :5- 2 47
  2018نهاية عام  حسب النوع مصافي العاملة في العالمنسب التوزع  :6- 2 47
  2018نهاية عام حسب الحجم  مصافي النفط العاملة في مناطق العالم  تصنيف :7- 2 48
  2018نهاية عام  حسب الحجم مصافي العاملة في العالمنسب التوزع  :8- 2 49

نهاية  العالمفي اتقطير النفط في مص  طاقة إلى تحسين الرقم األوكتانيعمليات طاقة نسبة : متوسط 9- 2 49
    2018عام 

نهاية عام  العالم مصافي: متوسط نسبة طاقة المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في 10- 2 50
2018   

نهاية عام  : متوسط نسبة طاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة إلى طاقة تقطير النفط في العالم11- 2 51
2018  

   2040- 2017 خالل الفترة مناطق العالم : توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في12- 2 52
  2016- 2000 خالل الفترة تطور استهالك الغازولين الحيوي في العالم :13- 2 54
  2016- 2000 خالل الفترة تطور استهالك الديزل الحيوي في العالم :14- 2 54
   2040- 2017 خالل الفترة العالم بعض مناطق في الوقود الحيويإمدادات تطور توقعات : 15- 2 55
  2023- 2017 خالل الفترة وقود السفن حسب النوعتطور الطلب العالمي على توقعات : 16- 2 58
  2023- 2018 خالل الفترة زيادة الطاقة التكريرية في مناطق العالمتوقعات : 17- 2 60
  2023- 2018 خالل الفترة طاقة المصافي المتوقع إغالقها في مناطق العالم : 18- 2 61
  2023- 2018 العالم مناطق في تكسير المخلفات الثقيلة طاقة عمليات الزيادة المتوقعة في  :19- 2 62
  2023- 2018 العالممناطق في المعالجة الهيدروجينية طاقة عمليات : الزيادة المتوقعة في 20- 2 63
  2023- 2018 خالل الفترة العالممناطق في  تحسين الرقم األوكتانيطاقة  : الزيادة المتوقعة في 22- 2 63
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      األشكالتابع>>> قائمة  

رقم 

 الصفحة
   املوضــــــوع     

   الثالثالفصل        
 2018نهاية عام : توزع نسب الطاقة التكريرية في دول آسيا الباسيفيك 1- 3 69
  2018- 2000خالل الفترة  لطاقة التكريرية في مصافي آسيا الباسيفيكا: تطور العمليات الالحقة و2- 3 80
   2018نهاية عام : تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم 3- 3 81
   2018نهاية عام : توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم 4- 3 81
  2018نهاية عام : تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب النوع 5- 3 82
  2018نهاية عام : توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب النوع 6- 3 82
  2018عام  باسيفيكالمصافي آسيا في تقطير النفط طاقة إلى  تحسين الرقم األوكتانيطاقة نسبة : 7- 3 83

   باسيفيكالآسيا  مصافي فيالنفط  تقطير طاقةإلى  الهيدروجينية المعالجة عملياتطاقة  نسبة: 8- 3 84
  2018نهاية عام        

  2018عام نهاية باسيفيك الآسيا  مصافي  في  التقطير طاقة إلى تكسير المخلفات الثقيلة عمليات نسبة: 9- 3 85
  2018- 2005 خالل الفترة تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطـية في آسيا الباسيفيك: 10- 3 86
  2018- 2005 خال الفترة : تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في آسيا الباسيفيك11- 3 86
   2040- 2017 خالل الفترة الباسيفيك: توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في آسيا 12- 3 87

  الرابعالفصل         
 2018نهاية عام : توزع نسب الطاقة التكريرية في دول أمريكا الشمالية 1- 4 101
  2018- 2000مصافي أمريكا الشمالية  : تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات الالحقـة في2- 4 111
    2018نهاية عام النفط في أمريكا الشمالية حسب الحجم  مصافي: تصنيف 3- 4 112
   2018نهاية عام : توزع نسب مصافي النفط في أمريكا الشمالية حسب الحجم 4- 4 113
  2018نهاية عام : تصنيف مصافي النفط في دول أمريكا الشمالية حسب النوع 5- 4 114
   2018نهاية عام  : توزع نسب مصافي أمريكا الشمالية حسب النوع 6- 4 114
  2018 أمريكا الشمالية عام مصافي في  التقطيرطاقة إلى  الهيدروجينية  المعالجة عمليات طاقة  نسبة: 7- 4 115
نهاية مصافي أمريكا الشمالية  تقطير فيطاقة الإلى  تحسين الرقم األوكتانيعمليات طاقة نسبة : 8- 4 116

      2018عام 

    أمريكا الشمالية مصافي في التقطير  طاقة إلى تكسير المخلفات الثقيلة عملياتطاقة  نسبة: 9- 4 117
  2018نهاية عام        

  2018- 2005 خالل الفترة أمريكا الشمالية الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات في : تطور10- 4 118
  2018- 2005 خالل الفترة أمريكا الشمالية: تطـور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في 11- 4 119
   2040- 2017 خالل الفترة الشمالية : توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في أمريكا12- 4 119
  2018- 2005خالل الفترة  الشمالية المنتجات النفطية في أمريكا صادرات : تطور 13- 4 125

     اخلامسالفصل        
 2018نهاية عام نسب الطاقة التكريرية في دول أوروبا الغربية : 1- 5 133
   2018- 2000 خالل الفترة تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات الالحقة في مصافي أوروبا الغربية: 2- 5 142
   2018نهاية عام : تصنيف مصافي النفط في دول أوروبا الغربية حسب الحجم 3- 5 143
   2018نهاية عام : توزع نسب مصافي أوروبا الغربية حسب الحجم 4- 5 143
  2018نهاية عام : تصنيف مصافي النفط في دول أوروبا الغربية حسب النوع 5- 5 144

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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IV 

    قائمة األشكال
رقم 

 الصفحة
   املوضــــــوع     

   الفصل األول       
 2000- 1990 خالل الفترة : تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في العالم1- 1 23
  2018- 2000 خالل الفترة في العالم واستهالك المنتجات النفطيةتطور الطاقة التكريرية : 2- 1 25
  2018- 1995في العالم  وتوزع عدد مصافي النفط حسب الحجم : تطور متوسط طاقة المصفاة3- 1 26
    2018- 2000 خالل الفترة العالم مصافي في المعالجة الهيدروجينيةعمليات  ةتطور طاق: 4- 1 27
   2018- 2000 خالل الفترة في مصافي العالم تحسين الرقم األوكتانيعمليات ة تطور طاق: 5- 1 28
    2018- 2000 خالل الفترة  تكسير المخلفات الثقيلة في مصافي العالمتطور طاقات عمليات : 6- 1 29
   2018- 2005 خالل الفترة العالم: تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في 7- 1 32
   2018- 2005 خالل الفترة : تطور هيكل إنتاج مصافي العالم من المنتجات النفطية8- 1 32
   2017- 2000خالل الفترة الجودة : تطور نسب إنتاج النفوط الخام في العالم حسب 9- 1 33
  2017- 2000 خالل الفترة الكبريت: تطور نسب  إنتاج النفط في العالم حسب محتوى 10- 1 34

   الفصل الثاني       
 2018 نهاية عام العالم  في الطاقة أنواع إجمالي من النفط استهالك نسبة: 1- 2 39
  2018نهاية عام : توزع نسب الطاقة التكريرية في مناطق العالم 2- 2 40
  2018نهاية عام مصافي النفط في مناطق العالم عدد توزع نسب  :3- 2 41
  2018نهاية عام نفط في العالم تكرير  كبر عشر شركاتأل الطاقة التكريرية حصة: 4- 2 42
  2018نهاية عام حسب النوع مصافي النفط العاملة في مناطق العالم  تصنيف :5- 2 47
  2018نهاية عام  حسب النوع مصافي العاملة في العالمنسب التوزع  :6- 2 47
  2018نهاية عام حسب الحجم  مصافي النفط العاملة في مناطق العالم  تصنيف :7- 2 48
  2018نهاية عام  حسب الحجم مصافي العاملة في العالمنسب التوزع  :8- 2 49

نهاية  العالمفي اتقطير النفط في مص  طاقة إلى تحسين الرقم األوكتانيعمليات طاقة نسبة : متوسط 9- 2 49
    2018عام 

نهاية عام  العالم مصافي: متوسط نسبة طاقة المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في 10- 2 50
2018   

نهاية عام  : متوسط نسبة طاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة إلى طاقة تقطير النفط في العالم11- 2 51
2018  

   2040- 2017 خالل الفترة مناطق العالم : توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في12- 2 52
  2016- 2000 خالل الفترة تطور استهالك الغازولين الحيوي في العالم :13- 2 54
  2016- 2000 خالل الفترة تطور استهالك الديزل الحيوي في العالم :14- 2 54
   2040- 2017 خالل الفترة العالم بعض مناطق في الوقود الحيويإمدادات تطور توقعات : 15- 2 55
  2023- 2017 خالل الفترة وقود السفن حسب النوعتطور الطلب العالمي على توقعات : 16- 2 58
  2023- 2018 خالل الفترة زيادة الطاقة التكريرية في مناطق العالمتوقعات : 17- 2 60
  2023- 2018 خالل الفترة طاقة المصافي المتوقع إغالقها في مناطق العالم : 18- 2 61
  2023- 2018 العالم مناطق في تكسير المخلفات الثقيلة طاقة عمليات الزيادة المتوقعة في  :19- 2 62
  2023- 2018 العالممناطق في المعالجة الهيدروجينية طاقة عمليات : الزيادة المتوقعة في 20- 2 63
  2023- 2018 خالل الفترة العالممناطق في  تحسين الرقم األوكتانيطاقة  : الزيادة المتوقعة في 22- 2 63
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        األشكالتابع>>> قائمة  

رقم 

 الصفحة 
   املوضــــــوع     

  2018نهاية عام : توزع نسب مصافي أوروبا الغربية حسب النوع 6- 5 144
  2018 عامأوروبا الغربية في اإلى تقطيرالنفط في مصتحسين الرقـم األوكتاني عمليات  طاقةنسبة : 7- 5 145

نهاية أوروبا الغربية  مصافيفي  النفط تقطير طاقة إلى الهيدروجينية المعالجة عملياتطاقة  نسبة: 8- 5 146
  2018عام 

  أوروبا الغربية مصافي فيالنفط  تقطيرطاقة  إلى تكسير المخلفات الثقيلة عملياتطاقة  نسبة: 9- 5 146
  2018نهاية عام        

   2018- 2005 خالل الفترة المنتجات في أوروبا الغربيةواستهالك : تطور الطاقة التكريرية 10- 5 147
  2018- 2005 خالل الفترة تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في أوروبا الغربية: 11- 5 148
  2040- 2017 خالل الفترة النفطية في أوروبا الغربية المنتجاتتوقعات تطور الطلب على : 12- 5 149

   السادسالفصل        
 2018نهاية عام : توزع نسب الطاقة التكريرية في دول أوروبا الشرقية 1- 6 159
  2018- 2000 خالل الفترة تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات الالحقة في مصافي أوروبا الشرقية: 2- 6 167
    2018عام نهاية : تصنيف مصافي النفط في أوروبا الشرقية حسب الحجم 3- 6 168
   2018نهاية عام  : توزع نسب مصافي أوروبا الشرقية حسب الحجم 4- 6 169
  2018نهاية عام حسب النوع  الشرقية: تصنيف مصافي النفط في دول أوروبا 5- 6 169
  2018نهاية عام : توزع نسب مصافي أوروبا الشرقية حسب النوع 6- 6 170
  2018عام   أوروبا الشرقية ط في مصافيـر النفـإلى تقطي تحسين الرقم األوكتاني طاقة بةـنس: 7- 6 170
  2018عام أوروبا الشرقية  مصافي فيالنفط  تقطيرطاقة  إلى الهيدروجينية المعالجة طاقة نسبة: 8- 6 171
  2018عام أوروبا الشرقية  مصافي في النفط طاقة تقطير إلى طاقة تكسير المخلفات الثقيلة نسبة: 9- 6 172
  2018- 2005 خالل الفترة في أوروبا الشرقية واستهالك المنتجات : تطور الطاقة التكريرية10- 6 172
  2018- 2000 خالل الفترة الشرقيةتطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في أوروبا : 11- 6 173
   2040- 2017 خالل الفترة النفطية في أوروبا الشرقية المنتجاتتوقعات تطور الطلب على : 12- 6 174

   الفصل السابع       
 2018نهاية عام : توزع نسب الطاقة التكريرية في الشرق األوسط 1- 7 183
  2018- 2000: تطور طاقة العمليات الالحقة والطاقة التكريرية في الشرق األوسط خالل الفترة 2- 7 189
   2018نهاية عام : تصنيف مصافي النفط في دول الشرق األوسط حسب الحجم  3- 7 190
   2018عام نهاية : توزع نسب مصافي الشرق األوسط حسب الحجم 4- 7 191
  2018عام نهاية : تصنيف مصافي النفط في دول الشرق األوسط حسب النوع 5- 7 191
  2018عام  نهاية األوسط حسب النوع: توزع نسب مصافي النفط في الشرق 6- 7 192
نهاية عام   الشرق األوسطمصافي في  إلى تقطير النفط تحسين الرقم األوكتانيعمليات طاقة نسبة : 7- 7 192

2018  

  الشرق األوسط  مصافي في  النفط تقطيرطاقة  إلى الهيدروجينية المعالجة عملياتطاقة  نسبة :8- 7 193
 2018نهاية عام        
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  تنفيذي   ملخــص 
 

 بهــا مــرت التــي المالمــح أهــم علــى الضــوء إلقــاء إلــى الدراســة هــذه تهــدف

ــر صــناعة ــنفط، تكري ــي والصــعوبات ال ــاطق فــي مســيرتها اعترضــت الت ــالم من  الع

ــية، ــيفيك الرئيس ــيا الباس ــي آس ــة، وه ــا الغربي ــمالية، وأوروب ــا الش ــا  ،وأمريك وأوروب

ــة ــا الجنوبيـ ــرقية وأمريكـ ــا،  ،الشـ ــط، وأفريقيـ ــرق األوسـ ــعوالشـ ــارة مـ ــى اإلشـ  إلـ

 الصــعوبات، تلــك مــع التكيــف مــن المصــافي لتمكــين اتخــذت التــي اإلجــراءات

ــائمين تمكــن التــي والعبــر الــدروس الســتخالص وذلــك  مــن الصــناعة هــذه علــى الق

 والصـــعوبات للتحـــديات الســـلبية االنعكاســـات لمواجهـــة المناســـبة الحلـــول اختيــار

ً  تعترضــها التــي ــا  اإلجابــة خــالل مــن وذلــك المســتقبل، فــي وقوعهــا والمحتمــل حالي

  :التالية التساؤالت على

  ــر فــي العقــود مــا هــي أهــم المالمــح الرئيســية التــي مــرت بهــا صــناعة التكري

 الماضية على مستوى العالم، وكيف ساهمت في تحديد مسارها وبنيتها؟

 ط فــي منــاطق العــالم، ومــا مــا هــي التحــديات التــي تواجــه صــناعة تكريــر الــنف

هــي الحلـــول المتبعـــة للتغلــب علـــى هـــذه التحــديات والحـــد مـــن انعكاســـاتها 

 السلبية؟

  ــة ــي كاف ــر تصــلح ف ــاع سياســة موحــدة لتطــوير صــناعة التكري ــن اتب هــل يمك

 الظروف وتناسب جميع مناطق العالم؟ 

  ــي ــنفط ف ــر ال ــناعة تكري ــهدها ص ــي ستش ــتقبلية الت ــورات المس ــة التط ــا طبيع م

ــتقات  ــى المش ــب عل ــرض والطل ــزان الع ــى مي ــاتها عل ــالم وانعكاس ــاطق الع من

 .النفطية
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 كرير النفط في العالملمحة تاريخية عن تطور صناعة ت

عنــد اكتشــاف عمليــة إنتــاج  1846تكرير في كندا عام الانطلقت بداية صناعة 

كيروسين اإلنارة من الفحم، وبعد تطور عمليات اكتشاف النفط بكميات كبيرة تــم بنــاء 

، ثم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 1856أول مصفاة لتكرير النفط في روسيا عام 

ات ي ات وحتــى بدايــة الســبعين ـيـ تطورات هامة في األربعين  بعد ذلك ققتتح . 1859عام 

إلى أقصــى  1981من القرن العشرين إلى أن وصل إجمالي الطاقة التكريرية في عام 

ــى  ــاع معــدل النمــو االقتصــادي، وتنــامي الطلــب عل قيمــة وصــلت إليهــا بتــأثير ارتف

  .المشتقات النفطية في األسواق العالمية

تــم  اتيــ ومع ظهور األزمة التي أصابت االقتصاد العالمي في منتصف الثمانين 

العديد مــن المصــافي الصــغيرة الحجــم ذات المــردود المــنخفض لعجزهــا عــن  إغالق

أما المصافي الكبيرة فقد ركزت جهودها على تطبيــق بــرامج تحســين األداء ، ةالمنافس

رفــع طاقــة العمليــات التحويليــة التــي تتكــون مــن عمليــات والربحية، وذلك من خالل 

دروجينية وعمليات تكسير المخلفــات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين والمعالجة الهي 

 ،طبيــق بــرامج ترشــيد اســتهالك الطاقــةكمــا بــرز االهتمــام فــي تلــك الفتــرة بت  .الثقيلة

التقنيات المتطورة التي تمكنها من إنتــاج الوقــود النظيــف، وتخفــيض طــرح  واستخدام

  الملوثات إلى البيئة.

وذلك  التطورات،صناعة تكرير النفط خالل العقود الماضية العديد من  شهدت

    :بتأثير دوافع عديدة أهمها

  ،ــة ــايير مواصــفات المنتجــات النفطي ــة ومع ــات التشــريعات البيئي ــة متطلب تلبي

 درة المصفاة على إنتاج الوقود النظيف.وتحسين ق

  تعديل هيكل اإلنتاج بما يتناسب مع هيكل الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة فــي

 األسواق المحلية والعالمية.

  تمكين المصافي مــن تكريــر النفــوط الثقيلــة والحامضــية لالســتفادة مــن فــارق

 السعر لتحسين ربحية المصفاة.  
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 ة المنافسة الشديدة.تحسين األداء والربحية لمواجه 

 مجال وطنية في الدول النامية فيتعزيز التعاون بين شركات النفط العالمية وال 

كمنطقة الشرق األوسط والصين والهند، مدفوعة بهدف  ،مشاريع عمالقة تنفيذ

 .تقاسم المخاطر وتبادل اإلمكانيات التي يمتلكها كل شريك

 للمشــاركة فــي المشــاريع الخــاص القطاع ركاتسعي الحكومات إلى تحفيز ش 

  .التكرير صناعة في يةاالستثمار

 تطورات صناعة تكرير النفط في العالم: الحاضر والمستقبل

مصــافي العــدد و  ،ب/يألــف  92899إجمالي الطاقة التكريرية في العــالم  بلغ

في المرتبة األولى، منطقة آسيا الباسيفيك  تأتي. 2018نهاية عام  مصفاة 637العاملة 

% من إجمــالي الطاقــة التكريريــة 30مليون ب/ي ونسبة  27.4 قدرها طاقة تكريريةب 

أوروبــا ثــم ، %23مليون ب/ي ونسبة  21.62بطاقة أمريكا الشمالية تليها ، في العالم

 1- الشــكل. يبــين %15ونســبة  ب/ي مليــون 14.24الغربية بطاقــة تكريريــة قــدرها 

 2018عام  نهايةتوزع نسب الطاقة التكريرية في مناطق العالم 

  2018توزع نسب الطاقة التكريرية في مناطق العالم نهاية عام  :1-الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك           

كآسيا الباسيفي
30%

أمريكا الشمالية
23%

أوروبا الغربية
15%

أوروبا الشرقية   
11%

الشرق األوسط  
10%

أمريكا الجنوبية
7%

ياأفريق
4%
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عشــرين شــركة خمس و مصافي النفط في العالم إلى  حوالي نصفتعود ملكية 

، حيــث وصــلت "ســينوبيك" الصــينيةتأتي في مقدمتها شــركة  عالمية ووطنية،تكرير 

 ب/ي مليــون 5.54إلــى  2018عــام  نهايةالطاقة التكريرية للمصافي التي تملكها في 

 "إكســون موبيــل"شــركة  تليهــا، % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي العــالم6بنسبة 

 تــأتيوفــي المرتبــة الثالثــة  .%5نســبة و  ب/ي مليــون 4.91بطاقة قــدرها  ،األمريكية

نســبة و  ب/ي مليــون 4.69بطاقــة قــدرها  CNPC الصــينية البترول الوطنيــة شركة 

 3.25في المرتبة الرابعة بطاقــة قــدرها  الهولندية "رويال دوتش شل"%. كما تأتي 5

كما تمتلك كل من شركة "أرامكو" الســعودية، و"مــاراثون"  .%4نسبة و مليون ب/ي 

ــت" الروســية، و"بتروليــو  األمريكيــة، و "فــاليرو إنيرجــي" األمريكيــة، و"روزنف

برازيليو" البرازيلية، و"بتروليوس دي فنزويال" الفنزويليــة، طاقــة تكريريــة متقاربــة 

 .2018% لكل منهم من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم نهاية عام 3نسبة ب 

مصــافي يختلف نوع وحجم مصافي النفط من منطقة ألخــرى، فقــد بلــغ عــدد ال

الــنفط فــي  مصــافيعــدد مــن إجمــالي % 71نسبة تزيــد عــن ب  مصفاة  455 التحويلية

مصــفاة  96ة ـيـ ن ي كمــا بلــغ عــدد مصــافي المعالجــة الهيدروج   ،2018عام  نهاية العالم

  %. 14بنسبة  مصفاة 86%. أما مصافي التقطير البسيطة فبلغ عددها 15بنسبة 

بلغ عدد مصافي النفط التي تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن ومن حيث الحجم فقد 

 % من إجمالي عدد المصافي في العــالم، كمــا26مصفاة بنسبة  166ألف ب/ي  200

 217ألــف ب/ي  200-100التكريرية  ذات الطاقةبلغ عدد المصافي متوسطة الحجم 

ألــف  100-50 ذات الطاقة التكريريــة%، وعدد المصافي الصغيرة 34مصفاة بنسبة 

%، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة جداً، التــي ال تزيــد 18مصفاة بنسبة  115ب/ي 

من إجمالي عدد مصــافي الــنفط  %22مصفاة، بنسبة  139ألف ب/ي  50طاقتها عن 

  . 2018العاملة في العالم نهاية عام 

تواجه صناعة التكرير في العالم العديد من الصعوبات والتحديات التــي يتوقــع 

أن يكون لها دور كبير في تحديد مسار التطورات المستقبلية لهذه الصناعة، يــأتي فــي 



صناعة تكرير النفط في العالم

5

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
5 

عــدم فــي العديــد مــن منــاطق العــالم، و  النفطيــة المنتجــاتالطلب علــى تراجع مقدمتها 

وتغيــر هيكــل الطلــب علــى المنتجــات، وتوجــه  بيانات االســتهالك،اليقين الذي يكتنف 

 إضــافة إلــى أعبــاء تلبيــة متطلبــاتبعض الحكومات إلى دعم إنتــاج الوقــود الحيــوي. 

الــنفط جودة  وتراجع، التشريعات البيئية الخاصة بتخفيض نسبة الكبريت في المشتقات

  الخام المنتج.  

لتطوير صناعة التكرير في كل منطقــة مــن منــاطق  ةالمتبعتختلف اإلجراءات 

ً العالم   المنتجــاتعلــى  المحلــيعوامل عديدة، أهمها حاجة البلد إلى تلبيــة الطلــب ل تبعا

النفطية، ومدى توفر التمويل الالزم إلنشاء المشاريع الجديدة، ومدى االهتمام بتحسين 

   ة البيئة من التلوث.ظروف حماي 

من جهة أخرى يتوقع أن تستمر عمليات إغالق وبيع مصافي النفط فــي الــدول 

وأمريكــا الشــمالية وبعــض دول آســيا الباســيفيك،  الغربيــة الصناعية، وخاصة أوروبا

  كاليابان وأستراليا.

 تطورات صناعة تكرير النفط في آسيا الباسيفيك

ألــف ب/ي  27403يبلغ إجمالي الطاقة التكريرية فــي منطقــة آســيا الباســيفيك 

، وعــدد 2018% مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي العــالم نهايــة عــام 29.5بنســبة 

  مصفاة.  163المصافي العاملة 

تأتي منطقة آسيا الباسيفيك في مقدمة مناطق العالم من حيث معدل نمــو الطاقــة 

وعلــى الــرغم مــن  .نامي الطلب المحلي على المنتجــات النفطيــةالتكريرية، مدفوعة بت 

التوسع الكبير في الطاقة التكريرية الذي شهدته منطقة آسيا الباسيفيك فــي العقــد األول 

من القرن الحادي والعشرين، وخاصة في الصين والهنــد،  فقــد شــهدت بلــدان أخــرى 

ا يعود إلى انخفــاض الطلــب إغالق العديد من المصافي، وذلك ألسباب مختلفة، منها م

المحلي على المنتجات البترولية مثل اليابان، ومنها ما يعود إلى قدم المصفاة وضــعف 

  كفاءتها أو صغر حجمها.
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عشــرين شــركة خمس و مصافي النفط في العالم إلى  حوالي نصفتعود ملكية 

، حيــث وصــلت "ســينوبيك" الصــينيةتأتي في مقدمتها شــركة  عالمية ووطنية،تكرير 

 ب/ي مليــون 5.54إلــى  2018عــام  نهايةالطاقة التكريرية للمصافي التي تملكها في 

 "إكســون موبيــل"شــركة  تليهــا، % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي العــالم6بنسبة 

 تــأتيوفــي المرتبــة الثالثــة  .%5نســبة و  ب/ي مليــون 4.91بطاقة قــدرها  ،األمريكية

نســبة و  ب/ي مليــون 4.69بطاقــة قــدرها  CNPC الصــينية البترول الوطنيــة شركة 

 3.25في المرتبة الرابعة بطاقــة قــدرها  الهولندية "رويال دوتش شل"%. كما تأتي 5

كما تمتلك كل من شركة "أرامكو" الســعودية، و"مــاراثون"  .%4نسبة و مليون ب/ي 

ــت" الروســية، و"بتروليــو  األمريكيــة، و "فــاليرو إنيرجــي" األمريكيــة، و"روزنف

برازيليو" البرازيلية، و"بتروليوس دي فنزويال" الفنزويليــة، طاقــة تكريريــة متقاربــة 

 .2018% لكل منهم من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم نهاية عام 3نسبة ب 

مصــافي يختلف نوع وحجم مصافي النفط من منطقة ألخــرى، فقــد بلــغ عــدد ال

الــنفط فــي  مصــافيعــدد مــن إجمــالي % 71نسبة تزيــد عــن ب  مصفاة  455 التحويلية

مصــفاة  96ة ـيـ ن ي كمــا بلــغ عــدد مصــافي المعالجــة الهيدروج   ،2018عام  نهاية العالم

  %. 14بنسبة  مصفاة 86%. أما مصافي التقطير البسيطة فبلغ عددها 15بنسبة 

بلغ عدد مصافي النفط التي تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن ومن حيث الحجم فقد 

 % من إجمالي عدد المصافي في العــالم، كمــا26مصفاة بنسبة  166ألف ب/ي  200

 217ألــف ب/ي  200-100التكريرية  ذات الطاقةبلغ عدد المصافي متوسطة الحجم 

ألــف  100-50 ذات الطاقة التكريريــة%، وعدد المصافي الصغيرة 34مصفاة بنسبة 

%، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة جداً، التــي ال تزيــد 18مصفاة بنسبة  115ب/ي 

من إجمالي عدد مصــافي الــنفط  %22مصفاة، بنسبة  139ألف ب/ي  50طاقتها عن 

  . 2018العاملة في العالم نهاية عام 

تواجه صناعة التكرير في العالم العديد من الصعوبات والتحديات التــي يتوقــع 

أن يكون لها دور كبير في تحديد مسار التطورات المستقبلية لهذه الصناعة، يــأتي فــي 
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شهدت مصــافي الــنفط فــي منطقــة آســيا الباســيفيك تطــورات هامــة فــي أدائهــا 

مكونة من التشغيلي خالل العقدين الماضيين، حيث ارتفعت طاقة العمليات التحويلية ال

ــات  ــازولين،عملي ــاني للغ ــرقم األوكت ــين ال ــة تحس ــة الهيدروجيني ــير  ،والمعالج وتكس

المخلفات الثقيلة، بشــكل متوافــق مــع ارتفــاع الطاقــة التكريريــة، وذلــك لتعــديل هيكــل 

اإلنتــاج بمــا يتناســب مــع التغيــر فــي هيكــل الطلــب المحلــي علــى المنتجــات النفطيــة، 

ط الخــام الثقيلــة المســتوردة مــن  منطقــة الشــرق وتمكــين المصــافي مــن تكريــر النفــو 

  األوسط التي تتميز باحتوائها على نسب مرتفعة من الكبريت.  

تواجه مصافي النفط في منطقة آسيا الباسيفيك مشكلة تغير هيكل الطلــب علــى 

المشتقات النفطية، حيث ارتفعت نسبة الطلب على المنتجات الخفيفــة والمتوســطة فــي 

الماضيين، بينما انخفضت على المنتجات الثقيلة، ويعود السبب الرئيســي لهــذا العقدين 

التغير إلى التوجه نحو تخفيض استخدام الوقود الثقيل الحاوي على نســبة مرتفعــة مــن 

  الكبريت، وذلك لتلبية متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث.

ت النفطيــة فــي منطقــة آســيا كمــا يتوقــع اســتمرار نمــو الطلــب علــى المنتجــا

مــن إجمــالي نمــو الطلــب العــالمي فــي  الحصــة األعلــىالباســيفيك، وستســتحوذ علــى 

  العقدين القادمين.

تتجــه دول منطقــة آســيا الباســيفيك إلــى اعتمــاد معــايير متوافقــة مــع المعــايير 

األوروبية، فقد بدأت شركات التكرير منذ العقدين الماضيين بتطوير المصافي لخفض 

عاثاتها، وتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع المعايير الخاصة بحماية البيئة انب 

  .من التلوث

 أمريكا الشمالية في النفط تكرير صناعة تطورات

 ألــف ب/ي، وتــأتي 21623منطقة أمريكــا الشــمالية تبلغ الطاقة التكريرية في 

إجمالي الطاقــة التكريريــة فــي % من 23في المرتبة الثانية بعد آسيا الباسيفيك، بنسبة 

  .2018مصفاة نهاية عام  146العالم، وعدد المصافي 
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ات من ي استمرت ظاهرة إغالق مصافي النفط التي بدأت في مطلع عقد الثمانين 

القرن الماضي في منطقة أمريكا الشمالية، وخاصة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

مصــفاة فــي  123إلــى  1980مصــفاة عــام  320التي انخفض فيها عدد المصافي من 

  .2018عام نهاية 

معظم مصافي النفط في منطقة أمريكا الشمالية ذات طاقة تكريرية مــن الحجــم 

تحتل المرتبة األولى في العالم من حيث ارتفــاع طاقــة عمليــات الكبير والمتوسط، كما 

حســين ربحيــة تحويل المخلفات الثقيلة إلى مشــتقات خفيفــة عاليــة الجــودة، مدفوعــة بت 

المصافي وتعديل هيكل اإلنتاج بما يتوافق مع هيكل الطلــب علــى المشــتقات النفطيــة، 

وخاصة بعد انخفاض الطلب على المنتجات الثقيلة نتيجة التشريعات البيئية الصــارمة 

التي تحظر حرق الوقود الحاوي على نسب مرتفعــة مــن الكبريــت والشــوائب الملوثــة 

التكنولــوجي فــي دول أمريكــا الشــمالية فــي نضــوج هــذه  كمــا ســاهم التطــور للبيئــة.

فــي العقــدين الماضــيين  التحويلية الالحقــةعمليات الالصناعة، ويالحظ أن تطور طاقة 

كان طفيفاً باستثناء طاقــة عمليــات المعالجــة الهيدروجينيــة، نظــراً لبلوغهــا مســتويات 

  .عالية من درجة التعقيد منذ عقود

مشــكلة تغيــر هيكــل الطلــب أمريكــا الشــمالية قة واجهت مصافي النفط في منط

كما يتوقع استمرار تراجع معــدل الطلــب على المنتجات النفطية في األسواق المحلية، 

 في العقدين القادمين.

فــي المرتبــة  ، وخاصة الواليات المتحدة األمريكيةتأتي منطقة أمريكا الشمالية

بمــا  النفطيــةالثانية بعد أوروبا الغربية من حيث صرامة معايير مواصــفات المنتجــات 

  .بحماية البيئة من التلوث االهتماميتوافق مع 

    أوروبا الغربية في النفط تكرير صناعة تطورات

 ألــف 14237في منطقة أوروبــا الغربيــة لمصافي النفط تبلغ الطاقة التكريرية 

 % من إجمالي الطاقــة التكريريــة فــي العــالم15بنسبة  وتأتي في المرتبة الثالثةب/ي، 

  مصفاة.  86، وعدد المصافي العاملة 2018نهاية عام 
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شهدت مصــافي الــنفط فــي منطقــة آســيا الباســيفيك تطــورات هامــة فــي أدائهــا 

مكونة من التشغيلي خالل العقدين الماضيين، حيث ارتفعت طاقة العمليات التحويلية ال

ــات  ــازولين،عملي ــاني للغ ــرقم األوكت ــين ال ــة تحس ــة الهيدروجيني ــير  ،والمعالج وتكس

المخلفات الثقيلة، بشــكل متوافــق مــع ارتفــاع الطاقــة التكريريــة، وذلــك لتعــديل هيكــل 

اإلنتــاج بمــا يتناســب مــع التغيــر فــي هيكــل الطلــب المحلــي علــى المنتجــات النفطيــة، 

ط الخــام الثقيلــة المســتوردة مــن  منطقــة الشــرق وتمكــين المصــافي مــن تكريــر النفــو 

  األوسط التي تتميز باحتوائها على نسب مرتفعة من الكبريت.  

تواجه مصافي النفط في منطقة آسيا الباسيفيك مشكلة تغير هيكل الطلــب علــى 

المشتقات النفطية، حيث ارتفعت نسبة الطلب على المنتجات الخفيفــة والمتوســطة فــي 

الماضيين، بينما انخفضت على المنتجات الثقيلة، ويعود السبب الرئيســي لهــذا العقدين 

التغير إلى التوجه نحو تخفيض استخدام الوقود الثقيل الحاوي على نســبة مرتفعــة مــن 

  الكبريت، وذلك لتلبية متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث.

ت النفطيــة فــي منطقــة آســيا كمــا يتوقــع اســتمرار نمــو الطلــب علــى المنتجــا

مــن إجمــالي نمــو الطلــب العــالمي فــي  الحصــة األعلــىالباســيفيك، وستســتحوذ علــى 

  العقدين القادمين.

تتجــه دول منطقــة آســيا الباســيفيك إلــى اعتمــاد معــايير متوافقــة مــع المعــايير 

األوروبية، فقد بدأت شركات التكرير منذ العقدين الماضيين بتطوير المصافي لخفض 

عاثاتها، وتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع المعايير الخاصة بحماية البيئة انب 

  .من التلوث

 أمريكا الشمالية في النفط تكرير صناعة تطورات

 ألــف ب/ي، وتــأتي 21623منطقة أمريكــا الشــمالية تبلغ الطاقة التكريرية في 

إجمالي الطاقــة التكريريــة فــي % من 23في المرتبة الثانية بعد آسيا الباسيفيك، بنسبة 

  .2018مصفاة نهاية عام  146العالم، وعدد المصافي 
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شهدت أوروبا الغربيــة فــي العقــدين الماضــيين إغــالق العديــد مــن المصــافي  

اجع الطلب على المنتجات النفطيــة، وتزايــد شــدة ألسباب مختلفة يعود معظمها إلى تر

المنافسة، والتوجه نحو استخدام الوقود البديل، إضافة إلى أســباب أخــرى فنيــة تتعلــق 

    بضعف كفاءة المصفاة وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية ذات طاقة تكريرية مــن الحجــم الكبيــر 

الحتوائهــا علــى طاقــات  التكنولوجي ز بارتفاع درجة تعقيدهانها تتمي والمتوسط، كما أ

مما يمكنها من إنتاج مشتقات نفطيــة ذات جــودة  الالحقة، التحويلية عالية من العمليات

  .  عالية من حيث مطابقتها لمتطلبات المعايير البيئية

مصافي النفط في أوروبا الغربية مشكلة تنامي الطلب علــى المنتجــات  واجهت

في العقــدين الوسطى، وخاصة وقود الديزل، وانخفاضه على الغازولين وزيت الوقود 

الماضيين، وقد أدى هذا التغير إلى حدوث تبــاين فــي ميــزان إنتــاج واســتهالك بعــض 

قــدرة المصــافي علــى الــتحكم  المنتجات النفطية، ولكنه بقــي طفيفــاً، ويعــود ذلــك إلــى

  بنوعية المنتجات وسياسة توجيه االستهالك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

يتوقع استمرار تراجع معدل الطلب على المنتجات النفطية فــي  من جهة أخرى

وذلك نتيجة سياســة دعــم وتشــجيع الوقــود في العقدين القادمين،  أوروبا الغربيةمنطقة 

ــي الحيــوي، وتطبيــق  ــاءة اســتخدامها ف ــة وتحســين كف بــرامج ترشــيد اســتهالك الطاق

وسيبقى معدل الطلب على كل مــن الغــازولين والــديزل ثابتــاً، محركات وسائل النقل، 

  .  ملحوظعلى زيت الوقود بشكل  الطلب بينما سيتراجع

مــن حيــث صــرامة معــايير فــي العــالم  األولــىأوروبا الغربية المرتبة  تتصدر

، وقــد بحماية البيئــة مــن التلــوث االهتمامت البترولية بما يتوافق مع مواصفات المنتجا

ات ي تدرجت عملية إصدار تشريعات مواصفات المنتجات في عدة مراحــل منــذ تســعين 

  . 2009القرن الماضي إلى أن وصلت إلى مرحلة متقدمة في عام 
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 أوروبا الشرقية في النفط تكرير صناعة تطورات

% 11ألــف ب/ي بنســبة  10150الطاقة التكريرية في أوروبــا الشــرقية  تبلغ
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 ،علــى المنتجــات النفطيــة المحليقدمها، وصغر حجمها، واعتمادها على تلبية الطلب 

باستثناء مصافي روسيا التي خصــص العديــد منهــا لتصــدير المشــتقات إلــى األســواق 
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  .هذه المصافي
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ألــف ب/ي،  9411تبلــغ الطاقــة التكريريــة فــي دول منطقــة الشــرق األوســط 
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شهدت أوروبا الغربيــة فــي العقــدين الماضــيين إغــالق العديــد مــن المصــافي  
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قــدرة المصــافي علــى الــتحكم  المنتجات النفطية، ولكنه بقــي طفيفــاً، ويعــود ذلــك إلــى

  بنوعية المنتجات وسياسة توجيه االستهالك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
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  .  ملحوظعلى زيت الوقود بشكل  الطلب بينما سيتراجع
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، وقــد بحماية البيئــة مــن التلــوث االهتمامت البترولية بما يتوافق مع مواصفات المنتجا

ات ي تدرجت عملية إصدار تشريعات مواصفات المنتجات في عدة مراحــل منــذ تســعين 

  . 2009القرن الماضي إلى أن وصلت إلى مرحلة متقدمة في عام 
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صممت معظم مصافي النفط في منطقة الشــرق األوســط بشــكل أساســي لتلبيــة 

المحلية من المنتجات النفطيــة، أمــا فــي الــدول المصــدرة للبتــرول التــي حاجة السوق 

تمتلك احتياطيات ومعدالت إنتاج عالية، مثل المملكة العربية السعودية وإيران ودولــة 

السوق المحليــة  اتج احتيا مارات العربية المتحدة، فقد صممت لتلبيةالكويت ودولة اإل

إال أنــه مــع ازديــاد الطلــب المحلــي علــى  ،وتصدير الفــائض إلــى األســواق الخارجيــة

المنتجات النفطية أصبحت هذه المصافي غيــر قــادرة علــى التصــدير، فضــالً عــن أن 

بعضها غير قادر على إنتاج مشتقات ذات مواصفات متوافقــة مــع متطلبــات األســواق 

العالمية المستهلكة، بســبب انخفــاض نســبة طاقــة العمليــات التحويليــة. وفــي الســنوات 

الماضية شهدت المنطقة تنفيذ العديد مــن مشــاريع التطــوير لتحســين األداء مــن العشر 

إلى طاقــة تقطيــر الــنفط، إضــافة إلــى التوســع فــي  التحويلية خالل رفع نسبة العمليات

مصــفاة الطاقة التكريرية وإنشاء مصاف جديدة متطورة، كمصفاة عبدان فــي إيــران و 

مصــفاة فــي الســعودية، و  ســرف"الرويس في اإلمــارات ومصــفاتي "ســاتورب" و"يا

  في قطر.   "راس لفان"

 مشكلة تنامي الطلب على الغــازولين الشرق األوسطمصافي النفط في  واجهت

، ترافق التغيــر فــي هيكــل زيت الوقودوانخفاضه على  والنافثا وغاز البترول المسال،

خاصــة و ،الطلب مع تغير في هيكل اإلنتاج من خالل التطوير المستمر لمصافي النفط 

في الدول المنتجة للنفط التي تمتلك المقومات التي تمكنها من تنفيذ مشاريع اســتثمارية 

مكلفة، إال أن العديد من الدول تستورد بعض المنتجات وتصدر أخــرى بســبب التبــاين 

  بين الطلب واإلنتاج.  

 الشرق األوســطالطلب على المنتجات النفطية في منطقة  تنامييتوقع استمرار 

بينما ســيتراجع ، وستتركز الزيادة في كل من الغازولين والديزل، في العقدين القادمين

  .الطلب على زيت الوقود

تعاني صناعة التكرير في منطقة الشرق األوسط من ضعف التشريعات البيئية 

. بب ملكية معظم المصافي إلى القطاع العامالنفطية، بس الناظمة لمواصفات المنتجات 
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وقد بدأت عملية إصدار تشريعات محلية لتحسين مواصــفات المنتجــات، وخاصــة فــي 

الــدول التــي تعتمــد علــى تصــدير المنتجــات إلــى األســواق التــي تتطلــب مواصــفات 

  صارمة، إضافة إلى تنامي الوعي بضرورة المحافظة على سالمة البيئة من التلوث.  

نطقة الشرق األوسط تطورات هامة في مجــال تطــوير مصــافي الــنفط، تشهد م

وذلك لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية في السوق المحلية. ويتركز معظــم 

المملكــة العربيــة و  مملكــة البحــرين، و دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المشاريع فــي

  .الكويتدولة و  ،قالعراجمهورية و  ،يةيران الجمهورية اإلو  ،السعودية

 أمريكا الجنوبية في النفط تكرير صناعة تطورات

% 7ألف ب/ي بنسبة  6478 أمريكا الجنوبيةتبلغ الطاقة التكريرية في منطقة 

مصفاة نهايــة عــام  16من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي العاملة 

2018.  

فــي مجــال  ت هامةأمريكا الجنوبية في العقدين الماضيين تطورامنطقة شهدت 

تحسين قدرة المصافي على تحويل المخلفات الثقيلة إلى منتجات خفيفة عالية الجــودة، 

الطاقــة التكريريــة بســبب إغــالق بعــض المصــافي الصــغيرة  إجمــالي انخفــض بينمــا

  أو تخفيض الطاقة التكريرية للمصافي العاملة.  ،الحجم

ارتفع معدل الطلب علــى المنتجــات النفطيــة خــالل الســنوات العشــر الماضــية 

ة لم يترافق مع زيادة في الطاقة التكريرـيـ  االرتفاعإال أن هذا  ة،بمستويات غير مسبوق

  بما يلبي حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية.

واجهت مصافي النفط في أمريكا الجنوبية مشكلة تنامي الطلب على المنتجــات 

مما يشــير إلــى حاجــة مصــافي الــنفط  ،على زيت الوقود وانخفاضه والخفيفة الوسطى

كمــا يتوقــع اســتمرار  إلى إضافة طاقات جديدة من عمليــات تكســير المخلفــات الثقيلــة.

فــي العقــدين  أمريكــا الجنوبيــةتنامي معدل الطلب على المنتجات النفطيــة فــي منطقــة 

    .القادمين، ولكن بقيمة معتدلة مقارنة بمناطق العالم األخرى
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  .الطلب على زيت الوقود

تعاني صناعة التكرير في منطقة الشرق األوسط من ضعف التشريعات البيئية 

. بب ملكية معظم المصافي إلى القطاع العامالنفطية، بس الناظمة لمواصفات المنتجات 
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تختلــف دول أمريكــا الجنوبيــة عــن الشــمالية مــن حيــث مواصــفات المنتجــات 

 ضــعفد إلــى القطــاع العــام، مــع النفطية، وذلك بسبب أن ملكية معظم المصــافي تعــو 

ــع أن تتحســن مواصــفات ا ــة لمواصــفات المنتجــات. ويتوق ــة الناظم لتشــريعات البيئي

من تنفيذ مشــاريع تطــوير المصــافي القائمــة وإنشــاء المصــافي  االنتهاءالمنتجات عند 

  .  الجديدة

  أفريقيا في النفط تكرير صناعة تطورات

% مــن 4ألــف ب/ي بنســبة  3594 أفريقيــاتبلغ الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة 

مصــفاة نهايــة عــام  50إجمالي الطاقة التكريرية في العــالم، وعــدد المصــافي العاملــة 

2018 .  

معظم مصافي النفط في أفريقيا من النــوع البســيط بطاقــة تكريريــة منخفضــة، 

صممت لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطيــة، باســتثناء بعــض المصــافي 

قــادرة علــى إنتــاج مشــتقات  "ميــدور"فــي مصــر التــي تمتلــك مصــفاة عاليــة التعقيــد 

فضالً عن مرونتهــا فــي تكريــر  بمواصفات متوافقة مع أكثر المعايير الدولية صرامة،

أنواع مختلفة من النفط الخام. كما تمتلك كل من نيجيريا، وجنــوب أفريقيــا، والمغــرب 

  بعض المصافي المتطورة بدرجة تعقيد جيدة.

لكنهــا  ،شهدت دول أفريقيا زيادة في الطاقة التكريرية خالل العقدين الماضيين

الالحقة بالدرجة التي تمكنهــا مــن إنتــاج  التحويليةلم تترافق بتحسين مستوى العمليات 

  مشتقات ذات مواصفات متوافقة مع متطلبات المعايير البيئية.

التــي تشــهد نمــوا كبيــراً فــي معــدالت الطلــب علــى  المنــاطقتعتبر أفريقيا من 

الطاقة بشكل عام، وعلى المنتجات النفطية، ولم تتمكن مصافي الــنفط فــي معظــم دول 

  أفريقيا من تلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية بسبب ضعف أدائها التشغيلي.  

ات واجهت مصافي النفط في أفريقيــا مشــكلة تغيــر هيكــل الطلــب علــى المنتجــ 

ــة  ــات الخفيف ــى المنتج ــب عل ــبة الطل ــت نس ــث ارتفع ــيين، حي ــدين الماض ــالل العق خ
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توقــع اســتمرار تنــامي معــدل كما ي  ،والمتوسطة، بينما انخفضت على المنتجات الثقيلة

  .المنتجات في العقدين القادمين كافة الطلب على
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تضمن إنشاء مصافي نفط جديدة وتطــوير المصــافي القائمــة، إال أن معظــم هــذه ت تي ال

  نقص التمويل.  مختلفة يعود معظمها إلى الخطط لم تنفذ ألسباب 

  والتوصيات االستنتاجات

من خالل استقراء التطورات الحالية والمستقبلية لصناعة التكرير فــي منــاطق 

  العالم توصلت الدراسة إلى بعض االستنتاجات والتوصيات أهمها: 

  تواجه صناعة التكرير في العالم العديد من الصعوبات والتحديات التي يتوقــع أن

يكون لها دور كبير في تحديد مسار التطورات المســتقبلية لهــذه الصــناعة، يــأتي 

في مقدمتها تراجع الطلب على المشتقات النفطية فــي العديــد مــن منــاطق العــالم، 

وتغير هيكل الطلب على المنتجــات، وعدم اليقين الذي يكتنف بيانات االستهالك، 

وتوجه بعض الحكومات إلى دعم إنتاج الوقود الحيوي. إضــافة إلــى أعبــاء تلبيــة 

متطلبــات التشــريعات البيئيــة الخاصــة بتخفــيض نســبة الكبريــت فــي المنتجــات 

  جودة النفط الخام المنتج.   وتراجعالنفطية، 

 ير إلــى تعزيــز تسعى مصــافي الــنفط فــي العــالم وخصوصــاً المخصصــة للتصــد

% وزنــاً، بمــا يتوافــق 0.5إنتاج وقود السفن بنسبة كبريت أدنى من  قدرتها على

الخــاص بخفــض نســبة الكبريــت فــي  IMOمع قرار المنظمة البحرية العالميــة  

% وزنــاً بحلــول األول مــن يناير/كــانون الثــاني 0.5% إلى 3.5وقود السفن من 

 . 2020عام 

  على الرغم من التحــديات العديــدة التــي تواجــه صــناعة تكريــر الــنفط، كارتفــاع

 التكاليف االستثمارية والتشغيلية وانخفاض الربحية، إال أنها تحظى باهتمام كبيــر

ين النســبة العظمــى مــن نظــراً لــدورها الهــام فــي تــأم من قبل الهيئات الحكومية،

 الوقود المحرك لالقتصاد العالمي.
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  مناطق المتقدمة مثل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية عن مناطق العــالم التختلف

مــن الــدول الناميــة ، ولكي تــتمكن حيث مواصفات المنتجات النفطية األخرى من

تنفيــذ باهظــة ل اســتثماراتتحتاج إلــى بمتطلبات المعايير الدولية  التزامهاتحسين 

 .مشاريع تطوير المصافي القائمة وإنشاء مصاف جديدة

  ضرورة تشكيل هيئة دولية تهــتم بمعالجــة المشــكالت التــي تعــاني منهــا صــناعة

 ،وتعزيز التعاون بين دول العالم فــي مجــال تطــوير هــذه الصــناعة ،تكرير النفط

 حية.حلول الممكنة لتحسين األداء والرب والبحث عن ال

  التعاون بين مصافي النفط المتجاورة في كل منطقة أو دولة، وذلك لدفعها تعزيز

الفنــي واالقتصــادي، وخاصــة بالنســبة للــدول الناميــة التــي ال  هــاإلى تحسين أدائ 

تمتلك مصانع إنتاج المعدات الثقيلة، أو المواد األساســية الالزمــة لبنــاء وتشــغيل 

 المصافي.

 اون بين معاهد األبحاث النفطية في العــالم دعم أنشطة البحث العلمي وتعزيز التع

في مجال تطوير أداء صــناعة تكريــر الــنفط، واختيــار التقنيــات المتطــورة التــي 

تساعد مصافي النفط على تحســين قــدرتها علــى االلتــزام بمتطلبــات التشــريعات 

 البيئية.

   .إعداد برامج لتدريب العاملين في كافة المستويات الفنية واإلدارية 
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  قائمة املصطلحات 
 

 (ألف برميـل/اليوم) :ألف ب/يThousand barrels per day  ، وحدة قياس

 .عمليات التكرير في المصفاةطاقة و  ،الطاقة التكريرية

  أزمــرةIsomerization ــا ــة كالنافث ــات الخفيف ــاني للقطف ــرقم األوكت : تحســين ال

 الغازولين.وتان إلنتاج مكونات للمزج مع منتج ي والب 

  ألكلــةAlkylation  إنتــاج  مكونــات عاليــة الــرقم األوكتــاني للمــزج مــع منــتج :

 الغازولين.

   تفحـيم مؤجـلDelayed Coking : عمليــة تكســير حــراري لتحويــل مخلفــات

التقطيــر الفراغــي الثقيلــة إلــى مكونــات خفيفــة كالنافثــا وزيــت الغــاز، وإلــى فحــم 

 .   Cokeبترولي 

  تقطير جويAtmospheric Distillation ًعملية فصل النفط الخام فيزيائيــا :

إلى قطفات بترولية أولية ، وهي غاز البترول المسال، ونافثا، وكيروســين وزيــت 

 وزيت وقود. ،غاز

  تقطير فراغيVacuum Distillation : فصل مخلفات التقطيــر الجــوي عملية

مســتخدمة فــي إلى زيت غاز فراغي يستخدم لقيم لوحــدات إنتــاج زيــوت أســاس ال

تحضير زيوت التزييت، كما ينتج عن العملية أســفلت ولقــائم للوحــدات التحويليــة، 

 كالتفحيم وكسر اللزوجة.

  تهذيب بالعامل الحفازCatalytic Reforming :رفع الــرقم األوكتــاني  عملية

 .بوجود عامل حفاز للنافثا إلنتاج الغازولين

  تكسير حراريThermal Crackingفات الثقيلة إلــى خفيفــة مــن : تحويل القط

خالل تكسير الجزيئات الكبيــرة إلــى صــغيرة وتقصــير السالســل الهيدروكربونيــة 

 الطويلة، بالتسخين لرفع نسبة إنتاج المصفاة من المنتجات الثمينة.
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  تكسـير بالعامـل الحفـازCatalytic Cracking تحويــل القطفــات الثقيلــة إلــى :

 .كربونية الطويلة بوجود عامل حفازالسالسل الهيدرو خفيفة من خالل تقصير 

  تكسـير بالعامـل الحفـاز المـائعFluidized Catalytic Cracking تحويــل :

القطفات الثقيلة إلى خفيفــة مــن خــالل تقصــير السالســل الهيدروكربونيــة الطويلــة 

 بوجود عامل حفاز على شكل مائع.

  التكسير الهيدروجينيCatalytic Hydrocracking تحويل القطفات الثقيلة :

ي فــ إلى خفيفة من خالل تكسير الجزيئات الكبيرة إلى صغيرة بوجود الهيــدروجين 

 مفاعل يحتوي على عامل حفاز.

 يثيـر اإلوتيل يثالثي ميثيل بMethyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) 

أحد المركبات األوكســجينية تمــزج مــع الغــازولين لرفــع الــرقم األوكتــاني للمنــتج 

 لنهائي في المصفاة.ا

 ج.ف.م (جزء في المليونPPM  (واحدة قياس محتوى الشوائب في المواد 

 نزع الكبريـت بالهدرجـة  /ةمعالجة هيدروجينيHydrodesulphurization: 

 لنزع المركبات الكبريتية من القطفات النفطية بوجود عامل حفاز وهيدروجين.

  مؤشر تعقيد نيلسـونNelson Complexity Index  معامــل يســتخدم لقيــاس

 .الالحقة في المصفاة التحويلية نسبة العمليات

  مكافئ التكسير بالعامـل الحفـاز المـائعFCC Equivalency Factor معامــل ،

 .في المصفاة الالحقةيستخدم لقياس نسبة العمليات 

 مؤشر قاع البرميلBottom of the Barrel Index ، وصيف ت ل معامل يستخدم

قــاس بالنســبة المئويــة إلجمــالي طاقــة ي و قدرة المصفاة على تكرير النفوط الثقيلــة، 

والتكســير الهيــدروجيني إلــى طاقــة  ،وحــدات التفحــيم والتكســير بالعامــل الحفــاز

 التقطير الجوي.
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  اموعات الدولية املعتمدة يف الدراسة 
 

  قسمت دول العالم في الدراسة إلى سبعة مجموعات على النحو التالي:

، كينيــا، الســودان، المغــرب، بيــاي ل، نيجيريــا، جنوب أفريقيــا، الجزائر، مصر :أفريقيا

 –كونغــو ال، زامبيــا، موريتانيــا، نغالالس، تونس، كاميرون، غانا، أنغوال، ساحل العاج

  .ليبيريا، تانزانيا، غابونال، يلفرازاب 

ــيفيك ــيا الباس ــين :آس ــان، الص ــد، الياب ــة، الهن ــا الجنوبي ــنغافور، كوري ــايوانة، س ، ت

، كوريــا الشــمالية، فيتنــام، باكســتانال، فلبــين، الماليزيــا، أســتراليا، تايالنــد، إندونيســيا

  .بروناي، بنغالديش، بابوا نيوغينياا، سيريالنك، ميانمار، ندانيوزيل

فلســطين ، قطــر، اإلمــارات، العــراق، الكويــت، إيــران، الســعودية :الشــرق األوســط

  .األردن، اليمن، عمان، سورية، البحرين، المحتلة

، كوبــا، نــدا أنتيــلهول، كولومبيــا، األرجنتــين، فنــزويال، البرازيــل :أمريكــا الجنوبيــة

، بورتوريكــو ، أرغــواي، بوليفيــا، ترينــداد وتوبــاغو ، إكــوادور، بيــرو ، أروبــا، تشيلي

ــان ــا، دومينيك ــاراغوا، الســيلفادور، كوســتاريكا، جامايك ــارتينيق، نيك ــاراغواي، م ، ب

  .سورينام

  .المكسيك، كندا، الواليات المتحدة :أمريكا الشمالية

، أزربيجــان، رومانيــا، نــدابول، ضــاءروســيا البي ، أوكرانيــا، روســيا :أوروبا الشـرقية

، هنغاريــا، كرواتيــا، التشــيك، ليتوانيا، صربيا، أوزباكستان، تركمانستان، كازاخستان

  .قرغيزستان، سلوفينيا، البوسنة، ألبانيا، دونياقم، سلوفاكيا ،بلغاريا

، تركيــا، بلجيكــا، إســبانيا، هولنــدا، بريطانيــا، فرنســا، إيطاليا، ألمانيا :أوروبا الغربية

 .نداإيرل، سويسرا، الدنمارك، النمسا، فنلندا، البرتغال، النرويج، اليونان، السويد
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  تكسـير بالعامـل الحفـازCatalytic Cracking تحويــل القطفــات الثقيلــة إلــى :

 .كربونية الطويلة بوجود عامل حفازالسالسل الهيدرو خفيفة من خالل تقصير 

  تكسـير بالعامـل الحفـاز المـائعFluidized Catalytic Cracking تحويــل :

القطفات الثقيلة إلى خفيفــة مــن خــالل تقصــير السالســل الهيدروكربونيــة الطويلــة 

 بوجود عامل حفاز على شكل مائع.

  التكسير الهيدروجينيCatalytic Hydrocracking تحويل القطفات الثقيلة :

ي فــ إلى خفيفة من خالل تكسير الجزيئات الكبيرة إلى صغيرة بوجود الهيــدروجين 

 مفاعل يحتوي على عامل حفاز.

 يثيـر اإلوتيل يثالثي ميثيل بMethyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) 

أحد المركبات األوكســجينية تمــزج مــع الغــازولين لرفــع الــرقم األوكتــاني للمنــتج 

 لنهائي في المصفاة.ا

 ج.ف.م (جزء في المليونPPM  (واحدة قياس محتوى الشوائب في المواد 

 نزع الكبريـت بالهدرجـة  /ةمعالجة هيدروجينيHydrodesulphurization: 

 لنزع المركبات الكبريتية من القطفات النفطية بوجود عامل حفاز وهيدروجين.

  مؤشر تعقيد نيلسـونNelson Complexity Index  معامــل يســتخدم لقيــاس

 .الالحقة في المصفاة التحويلية نسبة العمليات

  مكافئ التكسير بالعامـل الحفـاز المـائعFCC Equivalency Factor معامــل ،

 .في المصفاة الالحقةيستخدم لقياس نسبة العمليات 

 مؤشر قاع البرميلBottom of the Barrel Index ، وصيف ت ل معامل يستخدم

قــاس بالنســبة المئويــة إلجمــالي طاقــة ي و قدرة المصفاة على تكرير النفوط الثقيلــة، 

والتكســير الهيــدروجيني إلــى طاقــة  ،وحــدات التفحــيم والتكســير بالعامــل الحفــاز

 التقطير الجوي.
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  الفصل األول

  تكرير النفط يف العامل حملة تارخيية عن تطور صناعة 
  

يتناول هذا الفصــل أهــم المالمــح التــي مــرت بهــا صــناعة تكريــر الــنفط علــى 

، وذلــك للوقــوف منــذ انطالقهــامستوى العالم، والصعوبات التي اعترضــت مســيرتها 

علــى الــدروس التــي يمكــن اســتقراؤها واالســتفادة منهــا فــي استشــراف مســتقبل هــذه 

  .الصناعة
  : مقدمة  1-1

ــدا عــام الاعة انطلقــت صــن  عنــد اكتشــاف عمليــة إنتــاج  1846تكريــر فــي كن

بدأت أول محاولة إلنتاج الكيروسين من  1854كيروسين اإلنارة من الفحم، وفي عام 

النفط المجمع يدوياً من حقول النفط فــي بولنــدا. وبعــد تطــور عمليــات اكتشــاف الــنفط 

  .1856ام بكميات كبيرة تم بناء أول مصفاة لتكرير النفط في روسيا ع

بــدأ تطــور صــناعة تكريــر  1859مع حفر أول بئر فــي واليــة بنســيلفانيا عــام 

النفط في الواليات المتحدة األمريكية، واستمر بوتيرة بطيئة حتى نهايــة القــرن التاســع 

  عشر.  

في فترة الحرب العالمية األولى شــهدت صــناعة تكريــر الــنفط تطــوراً ســريعاً 

ت والطــائرات الحربيــة، ثــم توســعت علــى نطــاق بدافع الحصول علــى وقــود للســيارا

  تجاري في معظم دول العالم بعد انتهاء الحرب.

  : تطور الطاقة التكريرية في مصافي العالم1-2

في ثالثينيات القرن العشرين بــدأ انتشــار صــناعة التكريــر علــى مســتوى دول 

والخمسينيات والستينيات، وفــي العالم النامية، وحققت تطورات هامة في األربعينيات 
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فــي  بداية السبعينيات ازدهــرت صــناعة التكريــر بشــكل ملحــوظ بتــأثير النمــو الكبيــر

  لطلب على المنتجات النفطية.ا

أقصى قيمــة وصــلت إليهــا فــي إجمالي الطاقة التكريرية  سجل 1981عام في 

مليون ب/ي بتأثير عدة عوامل، يأتي في مقدمتها ارتفــاع معــدل  82 السنوات السابقة،

  النفطية. المنتجات، وتنامي الطلب على العالمي النمو االقتصادي

ات، والتي رافقهــا ي في منتصف الثمانين  ةالعالمي ية ومع ظهور األزمة االقتصاد

ب/ي، مليــون  73وط في أســعار الــنفط، انخفــض إجمــالي الطاقــة التكريريــة إلــى ـهب 

إغالق العديد من المصافي حيث تم النفطية،  المنتجاتوذلك نتيجة تراجع الطلب على 

عــدم قــدرتها علــى و  ،الصغيرة الحجم ذات المردود المنخفض لعجزهــا عــن المنافســة

  تحقيق الحد األدنى من الربحية.

المصافي الصــغيرة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة،  إغالقتركزت ظاهرة 

مصــفاة  220إلــى  1980مصــفاة عــام  320عدد المصافي العاملة مــن حيث انخفض 

ألــف ب/ي إلــى  57، وارتفع متوسط طاقة المصفاة خالل هذه الفتــرة مــن 1985عام 

مصــفاة،  188انخفض عدد المصافي األمريكية إلــى  1990وفي عام  .ألف ب/ي 70

افي الكبيــرة، أمــا المصــ . ألف ب/ي 78وارتفع متوسط الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 

وبشكل خاص في كــل مــن أمريكــا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة واليابــان، فقــد ركــزت 

جهودهــا علــى تطبيــق بــرامج تحســين األداء والربحيــة، بهــدف تعزيــز قــدرتها علــى 

مواجهة التحديات التي تعترضــها، وذلــك مــن خــالل تطبيــق بــرامج ترشــيد اســتهالك 

ق التقنيات المتطــورة التــي تمكنهــا مــن إنتــاج الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وتطبي 

  الوقود النظيف، وتخفيض طرح الملوثات إلى البيئة.

يــأتي  ،وذلك لعدة أسباب ،في بقية مناطق العالم، كان إغالق المصافي محدوداً 

في مقدمتها أن ملكية معظم المصافي في الدول النامية تعود إلى شركات وطنية تضــع 

، وخاصــة فــي النفطيــة المنتجــاتية حاجة الســوق المحليــة مــن في مقدمة أولوياتها تلب 

    .المناطق البعيدة
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ات من القرن العشــرين عــاد إجمــالي الطاقــة التكريريــة ي في مطلع عقد التسعين 

المنتجــات وازن مع نمو الطلــب علــى ـاع بشكل مت ـلمصافي النفط في العالم إلى االرتف

الشــكل يبـين  .في كل من الصين والهندالذي تركز في الدول النامية، وخاصة  النفطية

ــد النفطيــة  المنتجــاتاســتهالك الطاقــة التكريريــة و تطــور  1-1 فــي العــالم خــالل عق

  التسعينيات من القرن العشرين.

   تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في العالم: 1-1الشكل 
  2000- 1990 خالل الفترة

  
  تقرير األمين العام السنويالمصدر: أوابك،           

  

إغالق المصافي الصغيرة الحجم التي لم تــتمكن مــن مواجهــة استمرت ظاهرة 

الظروف الصعبة التي واجهت صناعة التكريــر فــي تلــك الفتــرة، كانخفــاض الربحيــة 

، وخاصــة فــي منــاطق أوروبــا المنتجــات النفطيــةوتشدد متطلبات معــايير مواصــفات 

والواليات المتحدة األمريكية واليابان، فضالً عن عدم قدرتها على تحمل األعباء التــي 

فرضتها التشريعات التي تلزم المصافي باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن طــرح 

  الملوثات إلى البيئة.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

الطاقة التكريرية إستهالك المنتجات عدد المصافي

 ب
ون

ملي
ية 

رير
لتك

ة ا
طاق

ال
ي/

في
صا

الم
دد 

ع

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
22 

فــي  بداية السبعينيات ازدهــرت صــناعة التكريــر بشــكل ملحــوظ بتــأثير النمــو الكبيــر

  لطلب على المنتجات النفطية.ا

أقصى قيمــة وصــلت إليهــا فــي إجمالي الطاقة التكريرية  سجل 1981عام في 

مليون ب/ي بتأثير عدة عوامل، يأتي في مقدمتها ارتفــاع معــدل  82 السنوات السابقة،

  النفطية. المنتجات، وتنامي الطلب على العالمي النمو االقتصادي

ات، والتي رافقهــا ي في منتصف الثمانين  ةالعالمي ية ومع ظهور األزمة االقتصاد

ب/ي، مليــون  73وط في أســعار الــنفط، انخفــض إجمــالي الطاقــة التكريريــة إلــى ـهب 

إغالق العديد من المصافي حيث تم النفطية،  المنتجاتوذلك نتيجة تراجع الطلب على 

عــدم قــدرتها علــى و  ،الصغيرة الحجم ذات المردود المنخفض لعجزهــا عــن المنافســة

  تحقيق الحد األدنى من الربحية.

المصافي الصــغيرة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة،  إغالقتركزت ظاهرة 

مصــفاة  220إلــى  1980مصــفاة عــام  320عدد المصافي العاملة مــن حيث انخفض 

ألــف ب/ي إلــى  57، وارتفع متوسط طاقة المصفاة خالل هذه الفتــرة مــن 1985عام 

مصــفاة،  188انخفض عدد المصافي األمريكية إلــى  1990وفي عام  .ألف ب/ي 70

افي الكبيــرة، أمــا المصــ . ألف ب/ي 78وارتفع متوسط الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 

وبشكل خاص في كــل مــن أمريكــا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة واليابــان، فقــد ركــزت 

جهودهــا علــى تطبيــق بــرامج تحســين األداء والربحيــة، بهــدف تعزيــز قــدرتها علــى 

مواجهة التحديات التي تعترضــها، وذلــك مــن خــالل تطبيــق بــرامج ترشــيد اســتهالك 

ق التقنيات المتطــورة التــي تمكنهــا مــن إنتــاج الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وتطبي 

  الوقود النظيف، وتخفيض طرح الملوثات إلى البيئة.

يــأتي  ،وذلك لعدة أسباب ،في بقية مناطق العالم، كان إغالق المصافي محدوداً 

في مقدمتها أن ملكية معظم المصافي في الدول النامية تعود إلى شركات وطنية تضــع 

، وخاصــة فــي النفطيــة المنتجــاتية حاجة الســوق المحليــة مــن في مقدمة أولوياتها تلب 

    .المناطق البعيدة
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تميزت فترة التسعينيات بتنامي االهتمام بخفض الملوثــات البيئيــة الناتجــة عــن 

د وســائل النقــل مــن خــالل إعــداد معــايير تحــدد النســب القصــوى لهــذه اســتخدام وقــو 

الملوثات وفق برنــامج زمنــي محــدد لمــنح المصــافي فرصــة اتخــاذ اإلجــراءات التــي 

المخطــط الزمنــي لتطــور  1-1الجــدول تمكنها من تلبية متطلبات تلــك المعــايير. يبــين 

  المعايير األوروبية لمواصفات الغازولين والديزل.  

    الغازولين والديزلالجدول الزمني لتطور المعايير األوروبية لمواصفات  :1-1 الجدول

  
  المعيار

  
  التاريخ

  محتوى الكبريت، جزء في المليون حد أقصى 

  الديزل   الغازولين

  2000  2000  1994  1-يورو

  500  500  1996  2-يورو

  350  150  2000  3-يورو

  50  ) 10(  50  2005  4-يورو

  10  10  2009  5-يورو

    IFQC, 2011المصدر: 

فتــرة العشــرين حــادي و القــرن ال د األول مــنـالعق في ريرـناعة التكشهـدت ص

من االزدهار نتيجة نمو الطلب على المنتجات النفطيــة وموجــة ارتفــاع أسـعــار الــنفط 

بدء األزمة االقتصادية العالمية  ع، ولكنها تراجعـت م2004الخام التي بـدأت في عام 

ولكن بوتيرة  و ـارتفاع الطاقة التكريرية لمصافي العالم بالنم ، واستـمر2008في عام 

ــين  ــة وعــدد المصــافي واســتهالك  2-1الشــكل منخفضــة. يب ــة التكريري تطــور الطاق

   .2018-2000العالم خالل الفترة المنتجات النفطية في 
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  في العالم واستهالك المنتجات النفطيةتطور الطاقة التكريرية  :2-1الشكل 
  2018-2000 خالل الفترة 

  السنوي المصدر: أوابك تقرير األمين العام      

  : تطور األداء التشغيلي لمصافي النفط في العالم1-3

شهدت صناعة التكرير خــالل العقــدين الماضــيين تغيــرات هامــة فــي مســتوى 

 األداء، سواء من حيث حجم الطاقة التكريرية أو درجة التعقيد.  

  : تطور متوسط الطاقة التكريرية لمصافي العالم1-3-1

إلــى إغــالق المصــافي  فــي األســواق العالميــة الشــديدة ظــروف المنافســةأدت 

صــاف ذات طاقــات تكريريــة عاليــة، وذلــك لالســتفادة مــن الصــغيرة، واســتبدالها بم

ارتفــاع متوســط طاقــة اقتصاد الحجم، وخفض تكــاليف التشــغيل. وقــد نــتج عــن ذلــك 

، 2018ألــف/ي نهايــة عــام  146إلــى  1995ألف ب/ي فــي عــام  106المصفاة من 

ألــف  50حيث انخفض عدد المصافي الصغيرة التــي ال تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن 

، بينمــا 2018مصــفاة نهايــة عــام  139إلــى  1995مصــفاة فــي عــام  237 ب/ي من

 196ألــف ب/ي مــن  200-100ارتفع عــدد المصــافي التــي تبلــغ طاقتهــا التكريريــة 

، كمــا ارتفــع عــدد المصــافي 2018مصــفاة نهايــة عــام  216إلــى  1995مصفاة عام 

 1995عــام  مصفاة 115ألف ب/ي من  200الكبيرة التي تزيد طاقتها التكريرية عن 
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تميزت فترة التسعينيات بتنامي االهتمام بخفض الملوثــات البيئيــة الناتجــة عــن 

د وســائل النقــل مــن خــالل إعــداد معــايير تحــدد النســب القصــوى لهــذه اســتخدام وقــو 

الملوثات وفق برنــامج زمنــي محــدد لمــنح المصــافي فرصــة اتخــاذ اإلجــراءات التــي 

المخطــط الزمنــي لتطــور  1-1الجــدول تمكنها من تلبية متطلبات تلــك المعــايير. يبــين 

  المعايير األوروبية لمواصفات الغازولين والديزل.  

    الغازولين والديزلالجدول الزمني لتطور المعايير األوروبية لمواصفات  :1-1 الجدول

  
  المعيار

  
  التاريخ

  محتوى الكبريت، جزء في المليون حد أقصى 

  الديزل   الغازولين

  2000  2000  1994  1-يورو

  500  500  1996  2-يورو

  350  150  2000  3-يورو

  50  ) 10(  50  2005  4-يورو

  10  10  2009  5-يورو

    IFQC, 2011المصدر: 

فتــرة العشــرين حــادي و القــرن ال د األول مــنـالعق في ريرـناعة التكشهـدت ص

من االزدهار نتيجة نمو الطلب على المنتجات النفطيــة وموجــة ارتفــاع أسـعــار الــنفط 

بدء األزمة االقتصادية العالمية  ع، ولكنها تراجعـت م2004الخام التي بـدأت في عام 

ولكن بوتيرة  و ـارتفاع الطاقة التكريرية لمصافي العالم بالنم ، واستـمر2008في عام 

ــين  ــة وعــدد المصــافي واســتهالك  2-1الشــكل منخفضــة. يب ــة التكريري تطــور الطاق

   .2018-2000العالم خالل الفترة المنتجات النفطية في 
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تطــور متوســط طاقــة المصــفاة  3-1الشــكل. يبــين 2018مصفاة نهاية عــام  166إلى 

  .2018-1995وتوزع عدد مصافي النفط حسب الحجم في العالم خالل الفترة 
تطور متوسط طاقة المصفاة وتوزع عدد مصافي النفط حسب الحجم في العالم  :3-1الشكل 

  2018- 1995خالل الفترة 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك 

  : تطور العمليات التحويلية الالحقة1-3-2

اســتمرار التوجــه نحــو  شهدت صــناعة تكريــر الــنفط فــي العقــدين الماضــيين 

 ،المعالجــة الهيدروجينيــة التحويلية التي تتكون من عمليــات عملياتال ةالتوسع في طاق

وذلــك حتــى تــتمكن مــن تلبيــة متطلبــات  وعمليات تحسين الرقم األوكتــاني للغــازولين

، وتحســين الــرقم مســتوى الكبريــت فــي المشــتقات النفطيــةالمعايير الخاصة بتخفيض 

وتلبيــة متطلبــات  ،ولين لتمكــين المصــافي مــن إنتــاج الوقــود النظيــفاألوكتاني للغــاز

  .(Brelsford, R., et al,. 2013)المعايير الخاصة بمواصفات المنتجات النفطية 

 تطور طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية  

 38.01ارتفع إجمالي طاقــة عمليــات المعالجــة الهيدروجينيــة فــي العــالم مــن  

لتصــل إلــى  2000% من طاقة تقطير النفط الخام في عــام 46.8مليون ب/ي، ونسبة 

. 2018% من طاقة تقطير النفط الخام نهاية عــام 52.29مليون ب/ي ونسبة  48.49

237 250
162 142 147 139

157 167

144
128 115 116

196
203

208
224 232 216

115
127

147 168 153 166
105.61 108.77

128.66 133.28
140.23

145.83

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1995 2000 2005 2010 2015 2018

 ب
ف

ة أل
صفا

الم
قة 

طا
ط 

وس
مت

ي/

في
صا

الم
دد 

ع

50أقل من  50-100 100-200 200أكبر من  متوسط طاقة المصفاة



صناعة تكرير النفط في العالم

27

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
27 

وجينية في العــالم خــالل الفتــرة تطور طاقة عمليات المعالجة الهيدر 4-1الشكل ويبين 

  ونسبتها إلى طاقة عمليات تقطير النفط الخام.   2000-2018

  2018-2000 خالل الفترة في العالم المعالجة الهيدروجينية عمليات  ةتطور طاق  :4-1الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك   

  

  األوكتاني للغازولينتطور طاقة عمليات تحسين الرقم  

ارتفعت طاقة عمليات تحســين الــرقم األوكتــاني للغــازولين والتــي تتكــون مــن 

عمليات التهذيب واألزمرة خالل العقدين الماضيين ارتفاعــاً طفيفــاً مقارنــة بالعمليــات 

األخرى، وذلك نظراً لبلوغها مرحلــة النضــوج فــي ثمانينــات القــرن العشــرين عنــدما 

ن إضافة مركبات الرصاص كمادة مساعدة على رفع الــرقم صدرت تشريعات الحد م

األوكتاني للغازولين، ثم عادت لالرتفــاع فــي أواخــر العقــد األول مــن القــرن الحــادي 

والعشرين، بســبب دخــول المصــافي الجديــدة فــي كــل مــن الصــين والمملكــة العربيــة 

ى الــرغم السعودية، والتي تحتوي على وحدات تهذيب وأزمرة ذات طاقة عاليــة. وعـلـ 

من ارتفاع طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني في مصافي العالم في الفتــرة مــا بــين 

إال أن ارتفاع نسبتها إلى طاقــة تقطيــر الــنفط كــان طفيفــاً، فقــد  2018و  2000عامي 

% من إجمالي طاقة تقطير النفط فــي 13.10مليون ب/ي ونسبة  10.69ارتفعت  من 

. يبــين 2018% نهايــة عــام 15.46مليون ب/ي ونسبة  14.32إلى  2000العالم عام 
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تطــور متوســط طاقــة المصــفاة  3-1الشــكل. يبــين 2018مصفاة نهاية عــام  166إلى 

  .2018-1995وتوزع عدد مصافي النفط حسب الحجم في العالم خالل الفترة 
تطور متوسط طاقة المصفاة وتوزع عدد مصافي النفط حسب الحجم في العالم  :3-1الشكل 

  2018- 1995خالل الفترة 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك 

  : تطور العمليات التحويلية الالحقة1-3-2

اســتمرار التوجــه نحــو  شهدت صــناعة تكريــر الــنفط فــي العقــدين الماضــيين 

 ،المعالجــة الهيدروجينيــة التحويلية التي تتكون من عمليــات عملياتال ةالتوسع في طاق

وذلــك حتــى تــتمكن مــن تلبيــة متطلبــات  وعمليات تحسين الرقم األوكتــاني للغــازولين

، وتحســين الــرقم مســتوى الكبريــت فــي المشــتقات النفطيــةالمعايير الخاصة بتخفيض 

وتلبيــة متطلبــات  ،ولين لتمكــين المصــافي مــن إنتــاج الوقــود النظيــفاألوكتاني للغــاز

  .(Brelsford, R., et al,. 2013)المعايير الخاصة بمواصفات المنتجات النفطية 

 تطور طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية  

 38.01ارتفع إجمالي طاقــة عمليــات المعالجــة الهيدروجينيــة فــي العــالم مــن  

لتصــل إلــى  2000% من طاقة تقطير النفط الخام في عــام 46.8مليون ب/ي، ونسبة 

. 2018% من طاقة تقطير النفط الخام نهاية عــام 52.29مليون ب/ي ونسبة  48.49
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في مصافي العــالم  تحسين الرقم األوكتاني للغازولينعمليات  ةتطور طاق 5-1الشكل 

   .2018-2000خالل الفترة 

  في مصافي العالم تحسين الرقم األوكتانيعمليات ة تطور طاق  :5-1الشكل 
  2018-2000 خالل الفترة 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك   

  

 تطور طاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة  

عمليــات التفحــيم ارتفعت طاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة التي تتكــون مــن 

Coking ــراري ــير الحــ ــة          ، Thermal Cracking، والتكســ ــر اللزوجــ وكســ

Vis-breaking   ــائع والتكســـــير  ،FCCوالتكســـــير بالعامـــــل الحفـــــاز المـــ

ــدروجيني ــن  Catalytic Hydrocrackingالهي ــبة 21.39، م ــون ب/ي بنس  ملي

مليــون ب/ي ونســبة  31.96إلــى  2000% مــن طاقــة تقطيــر الــنفط فــي عــام 26.3

تطــور طاقــة  6-1الشــكل يبــين . 2018% من طاقة تقطيــر الــنفط نهايــة عــام 34.41

الــنفط فــي العــالم خــالل الفتــرة  تكريــر عمليات تكسير المخلفــات الثقيلــة فــي مصــافي

2000-2018.  
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   المخلفات الثقيلة في مصافي العالمتكسير عمليات  ةتطور طاق : 6-1الشكل 
   2018- 2000 خالل الفترة

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك       

  

  : عوامل تطور أداء صناعة التكرير في العالم1-4

شهدت صــناعة التكريــر خــالل العقــود الماضــية تطــورات هامــة ســاهمت فــي 

   (Andrews, A., & Pirog, R., 2010):أهمهاتطوير األداء، وذلك بتأثير دوافع عديدة 

  ،ــة ــايير مواصــفات المنتجــات النفطي ــة ومع ــات التشــريعات البيئي ــة متطلب تلبي

 وتحسين قدرة المصفاة على إنتاج الوقود النظيف.

  الحاجة إلى تعديل هيكل اإلنتاج بما يتناسب مــع هيكــل الطلــب علــى المنتجــات

 والعالمية.النفطية في األسواق المحلية 

  تمكــين المصــافي مــن تكريــر النفــوط الثقيلــة والحامضــية لالســتفادة مــن فــرق

 السعر في تحسين ربحية المصفاة.  

  تعزيز التعاون بين شركات النفط العالمية والوطنية وشركات القطــاع الخــاص

 في تنفيذ مشاريع إنشاء المصافي وتطويرها بهدف تحسين األداء والربحية.
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في مصافي العــالم  تحسين الرقم األوكتاني للغازولينعمليات  ةتطور طاق 5-1الشكل 

   .2018-2000خالل الفترة 

  في مصافي العالم تحسين الرقم األوكتانيعمليات ة تطور طاق  :5-1الشكل 
  2018-2000 خالل الفترة 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك   

  

 تطور طاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة  

عمليــات التفحــيم ارتفعت طاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة التي تتكــون مــن 

Coking ــراري ــير الحــ ــة          ، Thermal Cracking، والتكســ ــر اللزوجــ وكســ

Vis-breaking   ــائع والتكســـــير  ،FCCوالتكســـــير بالعامـــــل الحفـــــاز المـــ

ــدروجيني ــن  Catalytic Hydrocrackingالهي ــبة 21.39، م ــون ب/ي بنس  ملي

مليــون ب/ي ونســبة  31.96إلــى  2000% مــن طاقــة تقطيــر الــنفط فــي عــام 26.3

تطــور طاقــة  6-1الشــكل يبــين . 2018% من طاقة تقطيــر الــنفط نهايــة عــام 34.41

الــنفط فــي العــالم خــالل الفتــرة  تكريــر عمليات تكسير المخلفــات الثقيلــة فــي مصــافي

2000-2018.  
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 : التشريعات البيئية ومعايير مواصفات المنتجات النفطية  1-4-1 

البيئية في دفع مصافي الــنفط  االنبعاثاتساهم تنامي الوعي بضرورة الحد من 

في العالم إلى رفع طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية لتخفيض محتوى الكبريت فــي 

ــة، وخاصــة بالنســبة للمصــافي المصــممة لتـصـ  ــى المنتجــات النفطي دير المنتجــات إل

 األسواق العالمية، وقد تبوأت الواليات المتحدة األمريكية في تلك الفترة مركــز القيــادة

في مجال إصدار التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلــوث، كمــا أصــدرت الــدول 

ــث  ــن حي ــالم م ــة دول الع ــي مقدم ــا ف ــة تشــريعات جعلته ــزام ب  األوروبي تحســين االلت

 2-1الجــدول مواصفات المنتجات النفطية للحد من طــرح الملوثــات إلــى البيئــة. يبــين 

تطور متطلبات قــانون الهــواء النظيــف فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة خــالل عقــد 

تطور مواصفات الغازولين في  3-1الجدول يبين  التسعينيات من القرن العشرين. كما

  المعايير األوروبية.  

  تطور متطلبات قانون الهواء النظيف في الواليات المتحدة في عقد التسعينيات   :2-1الجدول 

  مالحظات  التعديالت  التاريخ

ــي كإضــافة األو  1992 ــازولين ف ــى الغ ســجينات إل
 (Oxygenated Gasoline)فصل الشتاء 

يتطلب برنــامج الغــازولين المضــاف إليــه األوكســجينات 
في فصل الشتاء أن يكون الحد األدنى لنسبة األوكســجين 

% حجماً من الميثيل ثالثي بيوتيل 15% أو مايعادل 2.7
وذلــك لتخفــيض % إيثــانول، 7.4أو  (MTBE)اإليثيــر 

  انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون من عادم السيارات.

الضغط البخاري (ريد) للغازولين في تحديد   1993
  )1- فصل الصيف ( الطور 

بدأ نفاذ االلتزام بالضغط البخاري، وتحديد القيمة حســب 
  كل والية.

يتضمن تحديد قيمة الضغط البخاري، ونسبة المنظفــات،   )  1- غازولين كاليفورنيا (الطور  1993
  إضافة إلى حظر إضافة مركبات الرصاص.

منع بيع أي نوع من أنواع الديزل يحتــوي علــى كبريــت   لكبريت في الديزلتخفيض  محتوى ا  1993
  جزء بالمليون). 500أعلى من (

  )1- الغازولين المعاد تشكيله (الطور  1995
Reformulated Gasoline (Phase 1) 

  تخفيض قيمة الضغط البخاري (ريد) في فصل الصيف.

ــا األنظــف  1996  )2- (الطــور غــازولين كاليفورني
California Cleaner Gasoline 

متطلبــات خاصــة بواليــة كاليفورنيــا، تتضــمن متطلبــات  
  إضافية للضغط البخاري لخفض اإلنبعاثات.

  )2- الغازولين المعاد تشكيله (الطور  1998
  

تتضمن تحديد حد أدنى لمحتوى األوكسجين وحد أقصى 
ــات  ــديل متطلب ــي فصــل الصــيف، وتع ــزين ف لنســبة البن

رى تتعلق بمركبات النيتروجين وملوثات أخرى علــى أخ
  مدار العام.

 EIA, 2011المصدر: 
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  : تطور مواصفات الغازولين في المعايير األوروبية 3-1الجدول 

  5- يورو  4- يورو  3- يورو  2- يورو  

  2009  2005  2000  1996  التاريخ

  10  )10( 50   150  500  المليون، حد أقصىفي الكبريت، جزء 

  35  35  42  -  العطريات، %حجماً، حد أقصى

  18  18  18  -  ، %حجماً، حد أقصىاألوليفينات

 1 1 1 5  بنزين، % حجماً حد أقصى

 3.7- 2.7 2.7 2.7 -   أوكسجين % وزناً، حد أقصى

 70- 60 70- 60 70- 60 100- 35  ضغط بخاري ريد، كيلو باسكال

  خالي   خالي   خالي   0.013  الرصاص، غرام/الليتر، حد أقصى

  IFQC, 2011المصدر:      

  : تغيرات الطلب على المنتجات النفطية  1-4-2

واجهت صناعة تكرير النفط في العالم مشــكلة التغيــر المســتمر لهيكــل الطلــب 

على المنتجات النفطـية، حيث انخفـض الطلـب على المنتجات الثقيلــة كزـيــت الوـقــود 

% من إجمــالي الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة 11.60ألف ب/ي ونسبة   9786من 

، 2018% فــي عــام 7.26ألــف ب/ي ونســبة  7249إلــى   2005في العالم فــي عــام 

% من إجمــالي 31.46ألف ب/ي ونسبة  26549الخفيـفة من  المنتجات وارتفـع على

ألــف ب/ي  32658إلــى  2005الطلب على المنتجــات النفطيــة فــي العــالم  فــي عــام 

. وارتفــع الطلــب علــى المقطــرات الوســطى  مــن  2018% فــي عــام 32.71ونســبة 

لي الطلب على المنتجــات النفطيــة فــي % من إجما35.74ألف ب/ي ونسبة   30159

. كمــا 2018% فــي عــام 36.18ألف ب/ي ونسبة  36078إلى  2005العالم في عام 

%  من 21.21ألف ب/ي ونسبة   17896ارتفع الطلب على المنتجات األخرى  من  

ونســبة  23859إلــى   2005إجمالي الطلب على المنتجات النفطية في العالم في عــام 

تطور الطلب على المنتجات النفطية فــي  7-1الشكل . يبـين 2018% في عام 23.90

تطــور هيكــل الطلــب علــى  8-1الشــكل . كمــا يبــين 2018-2005العالم خالل الفتــرة 

  .2018-2005المنتجات النفطية في العالم خالل الفترة 
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 : التشريعات البيئية ومعايير مواصفات المنتجات النفطية  1-4-1 

البيئية في دفع مصافي الــنفط  االنبعاثاتساهم تنامي الوعي بضرورة الحد من 

في العالم إلى رفع طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية لتخفيض محتوى الكبريت فــي 

ــة، وخاصــة بالنســبة للمصــافي المصــممة لتـصـ  ــى المنتجــات النفطي دير المنتجــات إل

 األسواق العالمية، وقد تبوأت الواليات المتحدة األمريكية في تلك الفترة مركــز القيــادة

في مجال إصدار التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلــوث، كمــا أصــدرت الــدول 

ــث  ــن حي ــالم م ــة دول الع ــي مقدم ــا ف ــة تشــريعات جعلته ــزام ب  األوروبي تحســين االلت

 2-1الجــدول مواصفات المنتجات النفطية للحد من طــرح الملوثــات إلــى البيئــة. يبــين 

تطور متطلبات قــانون الهــواء النظيــف فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة خــالل عقــد 

تطور مواصفات الغازولين في  3-1الجدول يبين  التسعينيات من القرن العشرين. كما

  المعايير األوروبية.  

  تطور متطلبات قانون الهواء النظيف في الواليات المتحدة في عقد التسعينيات   :2-1الجدول 

  مالحظات  التعديالت  التاريخ

ــي كإضــافة األو  1992 ــازولين ف ــى الغ ســجينات إل
 (Oxygenated Gasoline)فصل الشتاء 

يتطلب برنــامج الغــازولين المضــاف إليــه األوكســجينات 
في فصل الشتاء أن يكون الحد األدنى لنسبة األوكســجين 

% حجماً من الميثيل ثالثي بيوتيل 15% أو مايعادل 2.7
وذلــك لتخفــيض % إيثــانول، 7.4أو  (MTBE)اإليثيــر 

  انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون من عادم السيارات.

الضغط البخاري (ريد) للغازولين في تحديد   1993
  )1- فصل الصيف ( الطور 

بدأ نفاذ االلتزام بالضغط البخاري، وتحديد القيمة حســب 
  كل والية.

يتضمن تحديد قيمة الضغط البخاري، ونسبة المنظفــات،   )  1- غازولين كاليفورنيا (الطور  1993
  إضافة إلى حظر إضافة مركبات الرصاص.

منع بيع أي نوع من أنواع الديزل يحتــوي علــى كبريــت   لكبريت في الديزلتخفيض  محتوى ا  1993
  جزء بالمليون). 500أعلى من (

  )1- الغازولين المعاد تشكيله (الطور  1995
Reformulated Gasoline (Phase 1) 

  تخفيض قيمة الضغط البخاري (ريد) في فصل الصيف.

ــا األنظــف  1996  )2- (الطــور غــازولين كاليفورني
California Cleaner Gasoline 

متطلبــات خاصــة بواليــة كاليفورنيــا، تتضــمن متطلبــات  
  إضافية للضغط البخاري لخفض اإلنبعاثات.

  )2- الغازولين المعاد تشكيله (الطور  1998
  

تتضمن تحديد حد أدنى لمحتوى األوكسجين وحد أقصى 
ــات  ــديل متطلب ــي فصــل الصــيف، وتع ــزين ف لنســبة البن

رى تتعلق بمركبات النيتروجين وملوثات أخرى علــى أخ
  مدار العام.

 EIA, 2011المصدر: 
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  2018- 2005 خالل الفترة تطور الطلب على المنتجات النفطية في العالم :7-1الشكل 

  Bp Statistical Review of World Energy, 2019 المصدر:        

  

  2018-2005 خالل الفترة تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في العالم :8-1الشكل 

       

  : تعزيز إمكانية تكرير النفوط الثقيلة والحامضية   1-4-3

الحامضية الحاوية على نســبة أعلــى أدى تنامي نسبة إنتاج النفوط الخام الثقيلة 

من القطفات الثقيلة إلى دفع المصافي إلى  رفع طاقة عمليات تكسير المخلفــات الثقيلــة 
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لتحويلها إلى منتجات خفيفة عالية الجودة، لتعزيز قدرتها على تكريــر األنــواع الثقيلــة 

بة النفــوط فادة من فارق السعر بين النوعين الخفيف والثقيل. حيث ارتفعــت نســ ت واالس

، 2017% عــام 13.5إلــى  2000% مــن إجمــالي إنتــاج العــالم عــام 12.1الثقيلة من 

% 31.7إلــى  2000% فــي عــام 32.3بينما انخفضت نسبة إنتاج الخام الخفيــف مــن 

. أمــا مــن حيــث محتــوى الكبريــت فقــد ارتفعــت نســبة النفــوط الحامضــية 2017عــام 

إجمــالي إنتــاج العــالم مــن الــنفط % من 63.7إلى  2000% عام 62.1والمعتدلة  من 

، كما انخفضت نسبة النفوط الحلوة الحاوية علــى نســبة منخفضــة 2017الخام في عام 

 9-1الشــكل . يبــين 2017% عــام 31.7إلــى  2000% عــام 32.3من الكبريــت مــن 

. 2017-2000تطور نسب إنتاج النفوط الخام في العالم حســب الجــودة خــالل الفتــرة 

طور نسب إنتاج النفوط الخام في العالم حسب محتــوى الكبريــت ت  10-1الشكل يبين و 

2000-2017.  

  2017- 2000 خالل الفترة تطور نسب إنتاج النفوط الخام في العالم حسب الجودة :9-1الشكل 

  Eni, World Oil & Gas Review, 2018المصدر:         
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   الكبريت محتوىط في العالم حسب وتطور نسب إنتاج النف :10-1الشكل 
  2017- 2000 خالل الفترة

  Eni, World Oil & Gas Review, 2018 المصدر: 

  : مشاركة القطاع الخاص وشركات النفط العالمية  1-4-4

الــنفط فــي العــالم  من المؤشرات األخرى الهامة التــي شــهدتها صــناعة تكريــر

فــي المشــاريع  الخــاص القطــاع شــركات دور تراجــع العقــدين الماضــيين خــالل

 فــي اليقــين عــدم عــن الناتجــة المخــاطر الزديــاد نظــراً  التكريــر صــناعةل االستثمارية

إال أن شــركات الــنفط  ،العالميــة األســواق فــي النفطيــة المنتجــات على الطلب معدالت

سعت إلى تحفيز القطاع الخاص مــن خــالل تقــديم تســهيالت  في الدول النامية الوطنية

ت الوطنية إلى مشاركة شركات النفط العالمية في مشــاريع مشجعة، كما لجأت الشركا

 النفطية،تلبية الطلب المحلي المتنامي على المنتجات  ة تهدف إلىعمالق مصاف إنشاء

تخفــيض تكــاليف و  ،وتحقيق سياســة المحافظــة علــى أمــن الطاقــة علــى المــدى البعيــد

ــذي يحققــه مبــدأ والتشــغيل االســتثمار وتبــادل  ،تقاســم المخــاطر، و الحجــم اقتصــاد ال

وقــد التــي يمتلكهــا كــل شــريك.  الخبرات، واالستفادة مــن اإلمكانيــات ومــواطن القــوة

وفيمــا يلــي . منطقة الشرق األوسط والصــين والهنــدتركزت هذه المشاريع في كل من 

    :ة التي نفذت في المملكة العربية السعوديةاألمثلة على هذه المشاريع المشتركبعض 
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 سامرف"ة مشروع مصفا"SAMREF ،  وهــي مصــفاة مشــتركة بــين شــركة

 األمريكية. "إكسون موبيل"أرامكو السعودية وشركة 

  ساســرف"مصفاة" SASREF ، وهــي مصــفاة مشــتركة بــين شــركة أرامكــو

 الهولندية.   "شل"السعودية وشركة 

 "مجمع "ســاتوربSATORP  وهــي مصــفاة مشــتركة بــين شــركة أرامكــو ،

 و"توتال" الفرنسية.السعودية 

  "مصــفاة "ياســرفYASREF هــي مصــفاة مشــتركة بــين شــركة أرامكــو ، و

 "سينوبيك" الصينية.السعودية وشركة 

  : الخالصة واالستنتاجات  1-5

ــدا عــام الانطلقــت صــناعة  عنــد اكتشــاف عمليــة إنتــاج  1846تكريــر فــي كن

فط بكميــات كيروسين اإلنارة من الفحــم الحجــري، وبعــد تطــور عمليــات اكتشــاف الــن 

، ثــم فــي الواليــات 1856كبيرة تــم بنــاء أول مصــفاة لتكريــر الــنفط فــي روســيا عــام 

ــة عــام  ــي 1859المتحــدة األمريكي ــد حققــت صــناعة التكريــر تطــورات هامــة ف . وق

األربعينيات وحتى بداية السبعينيات من القرن الماضي، حيــث ارتفــع إجمــالي الطاقــة 

مليــون ب/ي  82 مســبوقة ، وهــي حــوالي  قيمــة غيــر إلــى 1981عــام التكريرية في 

فــي  النفطيــة المنتجــاتبتأثير ارتفاع معــدل النمــو االقتصــادي، وتنــامي الطلــب علــى 

  .األسواق العالمية

تــم  ومع ظهور األزمة التي أصابت االقتصاد العالمي في منتصف الثمانينيــات

رتفــاع تكــاليف المــنخفض الإغالق العديد من المصافي الصغيرة الحجم ذات المردود 

أما المصافي الكبيرة فقد ركزت جهودها على تطبيــق ، عجزها عن المنافسةتشغيلها و 

برامج تحسين األداء والربحيــة، بهــدف تعزيــز قــدرتها علــى مواجهــة التحــديات التــي 

رفــع طاقــة العمليــات الالحقــة التــي تتكــون مــن عمليــات تعترضها، وذلك مــن خــالل 

اني للغــازولين والمعالجــة الهيدروجينيــة التــي تمكنهــا مــن تلبيــة تحســين الــرقم األوكتــ 

متطلبات المعايير البيئية الخاصة بمواصفات المنتجات النفطية، إضافة إلى رفع طاقــة 

عمليات تكسير المخلفات الثقيلة التي تمكن المصافي من تحويــل القطفــات الثقيلــة إلــى 
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يكل اإلنتاج بما يتوافق مع هيكل الطلــب منتجات خفيفة عالية الجودة، وبالتالي تعديل ه

 ،طبيــق بــرامج ترشــيد اســتهالك الطاقــةعلى المنتجات النفطية، كمــا بــرز االهتمــام بت 

التقنيات التي تمكنها من إنتــاج الوقــود النظيــف، وتخفــيض طــرح الملوثــات  واستخدام

  إلى البيئة.

 اتالشــركمن المؤشــرات الهامــة التــي ظهــرت فــي العقــدين الماضــيين لجــوء 

 مــن تمتلكهــا التي اإلمكانات من لالستفادة العالمية النفط اتشرك مشاركة إلى الوطنية

  للمشاريع الجديدة. المحتملة لمخاطرهامة، وتقاسم ا تكنولوجية وخبرات تقنيات

تشير التغيرات التي طرأت على صناعة التكرير خالل العقود الثالثة الماضية 

 األنشــطةونمــو إلى وجــود ارتبــاط وثيــق بــين معــدل الطلــب علــى المشــتقات النفطيــة 

إلى حــدوث تحــوالت جذريــة فــي صــناعة أدت أخرى  عوامل تبرزكما االقتصادية. 

  التكرير، أهمها:

 لعــدم وذلــك المنخفضة، التكريرية الطاقة ذات النفط مصافي من العديد إغالق 

 .المرتفعة التشغيل تكاليف تحمل على قدرتها

 التشــريعات بمتطلبــات التزامهــا لتحســين القائمــة المصافي تطوير نحو  التوجه 

 .التلوث من البيئة بحماية الخاصة

 الوقــود كزيت الثقيلة المشتقات تحول التي التحويلية العمليات طاقة في التوسع 

 البيئيــة، المعــايير مــع متوافقــة ومواصــفات عالية قيمة ذات خفيفة مشتقات إلى

 .  والخارجية المحلية األسواق متطلبات مع يتالءم بما المنتجات تركيبة وتعديل

 فــي الحديثــة التقنيــات اســتخدام خــالل مــن واإلنتاجيــة األداء بتحســين االهتمام 

 وتطــوير الصــيانة، عمليــات إدارة بــرامج وتطبيــق التكريــر، عمليــات تشــغيل

 .وغيرها العمل، مواقع ظروف وتحسين ،الحوادث من الوقاية أساليب

 للمشــاركة فــي المشــاريع الخــاص القطاع ركاتسعي الحكومات إلى تحفيز ش 

 .التكرير صناعة في يةاالستثمار
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يكل اإلنتاج بما يتوافق مع هيكل الطلــب منتجات خفيفة عالية الجودة، وبالتالي تعديل ه

 ،طبيــق بــرامج ترشــيد اســتهالك الطاقــةعلى المنتجات النفطية، كمــا بــرز االهتمــام بت 

التقنيات التي تمكنها من إنتــاج الوقــود النظيــف، وتخفــيض طــرح الملوثــات  واستخدام

  إلى البيئة.

 اتالشــركمن المؤشــرات الهامــة التــي ظهــرت فــي العقــدين الماضــيين لجــوء 

 مــن تمتلكهــا التي اإلمكانات من لالستفادة العالمية النفط اتشرك مشاركة إلى الوطنية

  للمشاريع الجديدة. المحتملة لمخاطرهامة، وتقاسم ا تكنولوجية وخبرات تقنيات

تشير التغيرات التي طرأت على صناعة التكرير خالل العقود الثالثة الماضية 

 األنشــطةونمــو إلى وجــود ارتبــاط وثيــق بــين معــدل الطلــب علــى المشــتقات النفطيــة 

إلى حــدوث تحــوالت جذريــة فــي صــناعة أدت أخرى  عوامل تبرزكما االقتصادية. 

  التكرير، أهمها:

 لعــدم وذلــك المنخفضة، التكريرية الطاقة ذات النفط مصافي من العديد إغالق 

 .المرتفعة التشغيل تكاليف تحمل على قدرتها

 التشــريعات بمتطلبــات التزامهــا لتحســين القائمــة المصافي تطوير نحو  التوجه 

 .التلوث من البيئة بحماية الخاصة

 الوقــود كزيت الثقيلة المشتقات تحول التي التحويلية العمليات طاقة في التوسع 

 البيئيــة، المعــايير مــع متوافقــة ومواصــفات عالية قيمة ذات خفيفة مشتقات إلى

 .  والخارجية المحلية األسواق متطلبات مع يتالءم بما المنتجات تركيبة وتعديل

 فــي الحديثــة التقنيــات اســتخدام خــالل مــن واإلنتاجيــة األداء بتحســين االهتمام 

 وتطــوير الصــيانة، عمليــات إدارة بــرامج وتطبيــق التكريــر، عمليــات تشــغيل

 .وغيرها العمل، مواقع ظروف وتحسين ،الحوادث من الوقاية أساليب

 للمشــاركة فــي المشــاريع الخــاص القطاع ركاتسعي الحكومات إلى تحفيز ش 

 .التكرير صناعة في يةاالستثمار

  

تطورات صناعة تكرير النفط
في العالم:
الحاضر والمستقبل

الفصل الثاني
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  الفصل الثاني 

  تطورات صناعة تكرير النفط يف العامل: احلاضر واملستقبل 
  

على الرغم من التحديات العديدة التي تواجه صناعة تكرير النفط في العــالم إال 

 نتجــاتالعالميــة بالمية كبيرة نظراً لدورها في تزويد األسواق أهم أنها ال تزال تكتسب

% من إجمالي استهالك العالم من الطاقة األولية. 43تمثل نسبة تزيد عن التي  النفطية

  .2018 العالم في الطاقة أنواع إجمالي من النفط استهالك نسبة 1-2الشكل  يبين

  2018 العالم في الطاقة أنواع إجمالي من النفط  استهالك نسبة :1-2الشكل 

  BP, Sstatistic review of World Energy, 2019المصدر:              

يتناول هذا الفصل الوضع الحــالي لتــوزع الطاقــة التكريريــة وعــدد المصــافي 

العاملة، وتصنيفها من حيث الحجم ودرجة التعقيد، وأهــم الشــركات المالكــة لمصــافي 

يات التي تواجه صناعة التكريــر النفط العاملة في مناطق العالم، مع اإلشارة إلى التحد

وأسبابها وانعكاساتها على أداء وربحية المصافي، واإلجراءات المتخذة لمواجهة تلــك 

التحديات، وتأثير هذه اإلجراءات على التطورات المستقبلية للطاقة التكريريــة وطاقــة 

  العمليات الالحقة في مصافي العالم. 

نفط
34%

غاز طبيعي
23%

فحم
28%

نووية 
4% مائية

7%

متجددة
4%
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  : الطاقة التكريرية في العالم2-1

 ي/مليــون ب 92.89 بلغ إجمالي الطاقة التكريريــة لمصــافي الــنفط فــي العــالم

 طاقــة تكريريــةفــي المرتبــة األولــى، ب منطقــة آســيا الباســيفيك  تأتي. 2018نهاية عام 

تليهــا ، % من إجمالي الطاقة التكريرية في العــالم30مليون ب/ي ونسبة  27.4 قدرها

أوروبــا الغربيــة بطاقــة ثــم ، %23نســبة مليون ب/ي و  21.62بطاقة أمريكا الشمالية 

تــوزع نســب  2-2 الشــكل. يبــين %15ونســبة  ب/ي مليــون 14.24تكريريــة قــدرها 

كمــا يبــين ، 2018عام  نهايةالطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في مناطق العالم 

التكريريــة وعــدد المصــافي العاملــة، ودرجــة تعقيــدها، وطاقــة  طاقــةال 1-2 الجــدول

  .2018عام  نهايةمناطق العالم العمليات التحويلية في 

  2018توزع نسب الطاقة التكريرية في مناطق العالم نهاية عام  :2-2الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك       

  العالم: عدد مصافي النفط في 2-2

 637إلــى  2018عام  نهايةوصل إجمالي عدد مصافي النفط العاملة في العالم 

ً مصفاة. تتركز هذه المصافي في مناطق العالم األكثر استهالك منطقــة آســيا ك ،للطاقــة ا

% مــن إجمــالي عــدد المصــافي فــي العــالم، تليهــا 26مصــفاة، بنســبة  163الباسيفيك 

  86 أوروبــا الغربيــةو ، %23بنســبة  مصــفاة 146 ةأمريكا الشمالية في المرتبة الثانـيـ 

% مــن إجمــالي عــدد 13مصــفاة بنســبة  82%، ثم أوروبــا الشــرقية 13بنسبة  مصفاة

كآسيا الباسيفي
30%

أمريكا الشمالية
23%

أوروبا الغربية
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أوروبا الشرقية   
11%

الشرق األوسط  
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أمريكا الجنوبية
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 العاملــة توزع نسب مصــافي الــنفط 3-2الشكل . يبين 2018مصافي العالم نهاية عام 

  .2018عام  نهايةفي مناطق العالم 

  ) ألف ب/ي( 2018نهاية عام في مناطق العالم  العاملةمصافي النفط طاقة  :1-2الجدول 
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 آسيا الباسيفيك 27404 163 7352.73 3310.70 12724.16 5.26

 أمريكا الشمالية 21623 146 11948.30 4858.48 15788.99 9.38

 أوروبا الغربية 14236 86 5199.85 2509.35 9780.06 6.84

 أوروبا الشرقية 10150 82 2322.25 1588.04 4338.01 4.96

 الشرق األوسط 9411 49 2685.7 1197.75 3368.18 4.82

 الجنوبيةأمريكا  6478 61 2023.97 437.99 1618.31 4.86

 أفريقيا 3597 50 463.33 512.53 955.26 3.74

 إجمالي العالم 92899 637 31995.83 14414.85 48572.97 6.30

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

 2018عام  نهايةمصافي النفط في مناطق العالم عدد توزع نسب  :3-2الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك                  
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  العالم: عدد مصافي النفط في 2-2

 637إلــى  2018عام  نهايةوصل إجمالي عدد مصافي النفط العاملة في العالم 

ً مصفاة. تتركز هذه المصافي في مناطق العالم األكثر استهالك منطقــة آســيا ك ،للطاقــة ا
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عشــرين شــركة خمس و مصافي النفط في العالم إلى  حوالي نصفتعود ملكية 

، حيــث وصــلت "ســينوبيك" الصــينيةتأتي في مقدمتها شــركة  عالمية ووطنية،تكرير 

 ب/ي مليــون 5.54إلــى  2018عــام  نهايةالطاقة التكريرية للمصافي التي تملكها في 

 "إكســون موبيــل"شــركة  تليهــا، % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي العــالم6بنسبة 

 تــأتي، وفــي المرتبــة الثالثــة %5بنســبة  ب/ي مليــون 4.91بطاقة قــدرها  ،األمريكية

بنســبة  ب/ي مليــون 4.69بطاقــة قــدرها  CNPC ية الصــين البتــرول الوطنيــة شركة 

 3.25فــي المرتبــة الرابعــة بطاقــة قــدرها  الهولنديــة رويال دوتش شل%. كما تأتي 5

كما تمتلك كل من شركة "أرامكو" الســعودية، و"مــاراثون"  .%4مليون ب/ي بنسبة 

ــت" الروســية، و"بتروليــو  األمريكيــة، و "فــاليرو إنيرجــي" األمريكيــة، و"روزنف

رازيليو" البرازيلية، و"بتروليوس دي فنزويال" الفنزويليــة، طاقــة تكريريــة متقاربــة ب 

يبــين . 2018% لكل منهم من إجمالي الطاقة التكريرية في العــالم نهايــة عــام 3بنسبة 

يبــين و . 2018نهايــة عــام  حصة أكبر عشر شركات تكرير نفط في العالم 4-2الشكل 

 .2018عــام  نهايةتصنيف أكبر خمس وعشرين شركة تكرير في العالم  2-2الجدول 

  .2018عام  نهايةفي العالم النفط  عشر مصافيتصنيف أكبر  3-2 لجدولكما ا

  2018عام  نهايةنفط في العالم   تكرير كبر عشر شركات أل الطاقة التكريرية حصة :4-2الشكل 

 قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك             
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  2018عام  نهايةتصنيف أكبر خمس وعشرين شركة تكرير في العالم   :2-2الجدول 

عدد  
 المصافي 

الطاقة 
 التكريرية
  ألف ب/ي

  المرتبة  الشركة

  Sinopec  1سينوبيك   5539  28

  ExxonMobil  2إكسون موبيل   4909 24

  CNPC  3شركة البترول الوطنية الصينية   4686 35

  Royal Dutch Shell  4رويالدوتش شل   3250 24

  Marathon  5ماراثون   3187 17

  Rosneft  6روزنفت   3171 24

  Saudi Aramco  7أرامكو السعودية   3115 14

  Valero Energy Corp  8فاليرو إنرجي    2821 14

  Venezuela SA  Petroleos de  9بتروليوس دي فينزويال، إس إي   2512 15

  Petroleo Brasileiro SA  10بتروليو برازيليرو إس إي   2362 14

  Phillips 66       11 66فيليبس   2289 14

  Total SA  12توتال إس إي   2111 16

12 2027  NIORDC  13  

  Bp 14بريتش بتروليوم   1859 12

 & JX Nippon Energyإكس نيبون للنفط والطاقةمؤسسة جي   1842 11
Oil Corp    15  

  Petroleos Mexicanos SA  16بتروليوس مكسيكانوس   1770 7

  Chevron  17شيفرون   1689 9

11 1529  IOCL   18 مؤسسة النفط الهندية  

  OAO Lukoil  19أو إي أو لوك أويل   1459 9

  Reliance  20ريليانس   1400 2

  SK  21إس كي   1135 2

  Gazprom  22غازبروم   1054 5

  Pertamina  23بيرتامينا   1047 6

  Repsol  24ريبسول   990 7

  CNOOC 25شركة النفط البحرية الوطنية الصينية   910 7

 Mackenzie Energy Insightsالمصدر :        
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عشــرين شــركة خمس و مصافي النفط في العالم إلى  حوالي نصفتعود ملكية 

، حيــث وصــلت "ســينوبيك" الصــينيةتأتي في مقدمتها شــركة  عالمية ووطنية،تكرير 

 ب/ي مليــون 5.54إلــى  2018عــام  نهايةالطاقة التكريرية للمصافي التي تملكها في 

 "إكســون موبيــل"شــركة  تليهــا، % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي العــالم6بنسبة 

 تــأتي، وفــي المرتبــة الثالثــة %5بنســبة  ب/ي مليــون 4.91بطاقة قــدرها  ،األمريكية

بنســبة  ب/ي مليــون 4.69بطاقــة قــدرها  CNPC ية الصــين البتــرول الوطنيــة شركة 

 3.25فــي المرتبــة الرابعــة بطاقــة قــدرها  الهولنديــة رويال دوتش شل%. كما تأتي 5

كما تمتلك كل من شركة "أرامكو" الســعودية، و"مــاراثون"  .%4مليون ب/ي بنسبة 

ــت" الروســية، و"بتروليــو  األمريكيــة، و "فــاليرو إنيرجــي" األمريكيــة، و"روزنف

رازيليو" البرازيلية، و"بتروليوس دي فنزويال" الفنزويليــة، طاقــة تكريريــة متقاربــة ب 

يبــين . 2018% لكل منهم من إجمالي الطاقة التكريرية في العــالم نهايــة عــام 3بنسبة 

يبــين و . 2018نهايــة عــام  حصة أكبر عشر شركات تكرير نفط في العالم 4-2الشكل 

 .2018عــام  نهايةتصنيف أكبر خمس وعشرين شركة تكرير في العالم  2-2الجدول 

  .2018عام  نهايةفي العالم النفط  عشر مصافيتصنيف أكبر  3-2 لجدولكما ا

  2018عام  نهايةنفط في العالم   تكرير كبر عشر شركات أل الطاقة التكريرية حصة :4-2الشكل 

 قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك             
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  (ألف ب/ي)  2018عام  نهايةفي العالم  النفط  عشر مصافيتصنيف أكبر    :3-2الجدول 

  الطاقة  الموقع   الشركة المالكة  المصفاة  المرتبة 
 التكريرية 

 1240  الهند   Reliance Industriesريليانس إندستريز   Jamnagarجامناغار 1

 1120  كوريا الجنوبية  SG-Energy Ltdالمحدودة إنرجي كي إس   Ulsan أولسان 2

    Paraguanaباراغوانا    3
 

 940  فنزويال   PDVASبتروليوس دي فنزويال 

 730  كوريا الجنوبية  GS-Caltexجي إس كالتيكس   Yeosuييوسو  4

 669  كوريا الجنوبية S-OILإس أويل    Unsan   أونسان  5

 620  سينغافورة   ExxonMobilإكسون موبيل   Jurong  جورونغ  6

الواليات   - تكساس  Motiva Enterpriseموتيفا إنتربرايز   Port Arthurبورت آرثر   7
 600  المتحدة األمريكية

الواليات   - تكساس  ExxonMobilإكسون موبيل  Baytownبايتاون  8
 560  المتحدة األمريكية

المملكة العربية  Aramcoأرامكو السعودية  Ras Tanuraراس تنورة  9
 550  السعودية 

الواليات  - لويزيانا Marathonماراثون  Garyvilleغاريفيل  10
 522  المتحدة األمريكية

  المصدر: أوابك، قاعدة بيانات صناعة التكرير
  

   مصافي النفط في العالم: األداء التشغيلي ل2-3

يقاس األداء التشغيلي لمصافي النفط تبعاً لقدرتها على إنـتــاج مشـتــقات عالـيــة 

الجـودة ومرونتـهـا فــي تـكــرير أنــواع مختلفــة مــن النفــوط الخــام. وقــد طــورت عــدة 

مؤشرات لتقييم أداء مصافي النفط، من أكثـر هذه المؤشــرات اســتخداماً مؤشــر تعقيــد 

افئ التكســير بالعامــل الحفــاز المــائع ، ومـكـ Nelson Complexity Indexنيلســون 

FCC Equivalency Factorومؤشــر قــاع البرميــل ،Bottom of the Barrel 

Index  .  

  مؤشر تعقيد نيلسون(Nelson Complexity Index)  

، ونـشــر فــي Wibur Nelsonطـور هـذا المقـيـاس من قـبـل وايـبـر نيلسون 

فــي عــقــد الستينـيــات مــن  Oil & Gas Journalمجـلة النـفـط والـغـاز األمريـكــية 

الـقـرن المـاضي. يعتمد المقياس على إعطاء معامل لكل عملية من عمليــات المصــفاة 

(تقطير، تقطير فراغي، معالجــة هيدروجينيــة، تكســير حــراري، أســفلت......) وذلــك 

لالزم إلنشــاء العمليــة، مـقــاساً بالــدوالر لكــل برميــل مــن لقــيم تبعاً لتكلفة رأس المال ا
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لوحــدة التكســير بالعامــل  6لوحدة التقطير الجــوي، و  1الوحدة. تم تحديد معامل بقيمة 

. يحســب بالتــالي مؤـشــر تعقيــد VGO-FCCالحفــاز المــائع لزيــت الغــاز الفراغــي 

ـة لكــل وحــــدة مــن المصفاة بمجموع المعــامالت مضــروبة بقـيــمة الطاقــة التصميـميــ 

وحدات التكرير في المصفاة، ويقسـم الناتـج على الطاقــة التكريريــة لوـحــدة التقطـيــر 

الجــوي. فعلــى ســبيل المثــال، بفــرض أن مصــفاة بســيطة تبلــغ طاقــة وحــدة التقـطــير 

ألف ب/ي، وفيهــا وحــدة تهــذيب النافثــا بطريقــة التنـشــيط المتقطــع  100الجـوي فيها 

Semi-regenerative catalytic reforming  ألــف ب/ي، ووحــدة  20طاقتهــا

ألــف ب/ي. وحيــث أن معامــل تعقيــد وحــدة  30معالجــة هيدروجينيــة للــديزل طاقتهــا 

)، ومعامل تعقيد وحــدة التهــذيب بطريقــة التنشــيط المتقطــع 1التقطير الجوي يساوي (

شــر ) فــإن مؤ 3)، ومعامل وحــدة المعالجــة الهيدروجينيــة للــديزل يســاوي (5يساوي (

  تعقيد المصفاة يحسب على النحو التالي:

    (100 x 1.0 + 20 x 5.0 + 30 x 3.0) /100 =2.9 

كلما كان الرقم الناتج كبيراً فإن ذلك يدل على أن المصــفاة أكثــر تعقيــداً، وهــي 

بالتالي أكثر ربحية، نظراً للقيمة التي تضيفها العمليات التحويلية الالحقة، على الــرغم 

  ف إنشاء وتشغيل المصافي المعقدة أعلى من المصافي البسيطة.من أن تكالي 

  معامل مكافئ التكسير بالعامل الحفاز المائعFCC Equivalency Factor  

صمم هذا المقياس لتوصيف طاقة العمليات التحويليــة فــي المصــفاة، حيــث أن 

ثقيلــة المصفاة يمكن أن تحتوي على عدة أنواع من العمليــات التــي تحــول المنتجــات ال

المنخفضة القيمة كزيــت الوقــود الثقيــل إلــى منتجــات خفيفــة ذات جــودة وقيمــة أعلــى 

كالغازولين والديزل. من هذه العمليات على سبيل المثال التكسير الحــراري والتكســير 

بالعامل الحفاز والتفحيم، والتكسير الهيدروجيني. ولحساب درجة تعقيد المصفاة يحــدد 

لتحويليــة معــامالً يتناســب مــع نســبة المنتجــات الخفيفــة التــي لكل عملية من العمليات ا

تنتجها هذه العملية مقارنة بالعمليــة المعياريــة، وهــي عمليــة التكســير بالعامــل الحفــاز 

). ويحسب معامل مكافئ التكسير بالعامــل الحفــاز 1التي تعطى معامل ( FCCالمائع 
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  (ألف ب/ي)  2018عام  نهايةفي العالم  النفط  عشر مصافيتصنيف أكبر    :3-2الجدول 

  الطاقة  الموقع   الشركة المالكة  المصفاة  المرتبة 
 التكريرية 

 1240  الهند   Reliance Industriesريليانس إندستريز   Jamnagarجامناغار 1

 1120  كوريا الجنوبية  SG-Energy Ltdالمحدودة إنرجي كي إس   Ulsan أولسان 2

    Paraguanaباراغوانا    3
 

 940  فنزويال   PDVASبتروليوس دي فنزويال 

 730  كوريا الجنوبية  GS-Caltexجي إس كالتيكس   Yeosuييوسو  4

 669  كوريا الجنوبية S-OILإس أويل    Unsan   أونسان  5

 620  سينغافورة   ExxonMobilإكسون موبيل   Jurong  جورونغ  6

الواليات   - تكساس  Motiva Enterpriseموتيفا إنتربرايز   Port Arthurبورت آرثر   7
 600  المتحدة األمريكية

الواليات   - تكساس  ExxonMobilإكسون موبيل  Baytownبايتاون  8
 560  المتحدة األمريكية

المملكة العربية  Aramcoأرامكو السعودية  Ras Tanuraراس تنورة  9
 550  السعودية 

الواليات  - لويزيانا Marathonماراثون  Garyvilleغاريفيل  10
 522  المتحدة األمريكية

  المصدر: أوابك، قاعدة بيانات صناعة التكرير
  

   مصافي النفط في العالم: األداء التشغيلي ل2-3

يقاس األداء التشغيلي لمصافي النفط تبعاً لقدرتها على إنـتــاج مشـتــقات عالـيــة 

الجـودة ومرونتـهـا فــي تـكــرير أنــواع مختلفــة مــن النفــوط الخــام. وقــد طــورت عــدة 

مؤشرات لتقييم أداء مصافي النفط، من أكثـر هذه المؤشــرات اســتخداماً مؤشــر تعقيــد 

افئ التكســير بالعامــل الحفــاز المــائع ، ومـكـ Nelson Complexity Indexنيلســون 

FCC Equivalency Factorومؤشــر قــاع البرميــل ،Bottom of the Barrel 

Index  .  

  مؤشر تعقيد نيلسون(Nelson Complexity Index)  

، ونـشــر فــي Wibur Nelsonطـور هـذا المقـيـاس من قـبـل وايـبـر نيلسون 

فــي عــقــد الستينـيــات مــن  Oil & Gas Journalمجـلة النـفـط والـغـاز األمريـكــية 

الـقـرن المـاضي. يعتمد المقياس على إعطاء معامل لكل عملية من عمليــات المصــفاة 

(تقطير، تقطير فراغي، معالجــة هيدروجينيــة، تكســير حــراري، أســفلت......) وذلــك 

لالزم إلنشــاء العمليــة، مـقــاساً بالــدوالر لكــل برميــل مــن لقــيم تبعاً لتكلفة رأس المال ا
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في المصــفاة، ويقســم المجمــوع  المائع بناتج جمع إجمالي معامالت العمليات التحويلية

  الناتج على طاقة عملية التقطير الجوي.

 مؤشر قاع البرميلBottom of the Barrel Index   

يستخدم مؤشر قاع البرميل لتوصيف قدرة المصفاة على تكريــر النفــوط الخــام 

طاقــة الثقيلة، وإنتاج منتجات بترولية عالية القيمــة، ويقــاس بالنســبة المئويــة إلجمــالي 

وحدات التفحيم والتكسير بالعامل الحفــاز والتكســير الهيــدروجيني إلــى طاقــة التقطيــر 

   (Kearney, A. T., 2012)الجوي.

درجة تعقيــدها و تصنف مصافي النفط حسب نوع عمليات التكرير المكونة لها 

. يحتــوي كــل نــوع مــن هــذه وتحويليةأنواع: تقطير، ومعالجة هيدروجينية،  ثالثةإلى 

  اع على عمليات التكرير التالية:األنو 

 مصــافي التقطيــر: Topping  تتكــون مــن وحــدات لتجزئــة الــنفط الخــام إلــى

   غير معالجة.نفطية مشتقات 

 :مصافي المعالجـة الهيدروجينيـة Hydroskimming  تحتــوي إضــافة إلــى

لرفــع ووحــدات تهــذيب للنافثــا  ،عملية التقطيــر عمليــات معالجــة هيدروجينيــة

 لغازولين.  الرقم األوكتاني ل

 التحويليةمصافي ال:Conversion   معالجــة و  ،توي علــى وحــدات تقطيــرح ت

ــة،ه ــي يدروجيني ــر فراغ ــدة تقطي ــات  ،ووح ــيروعملي ــة  تكس ــات الثقيل المخلف

  إلى مشتقات خفيفة.   لتحويلها

    حسب النوع مصافي النفط في العالم : تصنيف2-3-1

% مــن إجمــالي مصــافي العــالم، 71نسبة تزيــد عــن  التحويليةمصافي التشكل 

، كمــا بلــغ عــدد مصــافي 2018عــام  نهايــةمصفاة فــي  455عدد هذا النوع  بلغحيث 

مصــافي العــالم. أمــا % من إجمالي عــدد 15مصفاة بنسبة  96ة ي ن ي المعالجة الهيدروج 

يتركــز العــدد األكبــر %. 14بنســبة  مصــفاة 86مصافي التقطير البسيطة فبلغ عــددها 

ــةمصــافي لل ــي  التحويلي ــة، دول كــل مــن ف ــا الغربي ــا الشــماليةأوروب ، وآســيا وأمريك
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 التقطيــرمن نــوع  المصافي منطقتي الشرق األوسط وأفريقيا فمعظم في. أما الباسيفيك

مصافي الــنفط العاملــة فــي منــاطق  تصنيف 5-2الشكل يبين  نية.والمعالجة الهيدروجي 

مصافي الــنفط نسب توزع  6-2الشكل ، كما يبين 2018عام  حسب النوع نهايةالعالم 

  .2018عام  نهاية حسب النوع العاملة في العالم

    2018عام  حسب النوع نهايةمصافي النفط العاملة في مناطق العالم  تصنيف :5-2الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك        

  2018عام نهاية  حسب النوع مصافي العاملة في العالمنسب التوزع  :6-2الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك         
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في المصــفاة، ويقســم المجمــوع  المائع بناتج جمع إجمالي معامالت العمليات التحويلية

  الناتج على طاقة عملية التقطير الجوي.

 مؤشر قاع البرميلBottom of the Barrel Index   

يستخدم مؤشر قاع البرميل لتوصيف قدرة المصفاة على تكريــر النفــوط الخــام 

طاقــة الثقيلة، وإنتاج منتجات بترولية عالية القيمــة، ويقــاس بالنســبة المئويــة إلجمــالي 

وحدات التفحيم والتكسير بالعامل الحفــاز والتكســير الهيــدروجيني إلــى طاقــة التقطيــر 

   (Kearney, A. T., 2012)الجوي.

درجة تعقيــدها و تصنف مصافي النفط حسب نوع عمليات التكرير المكونة لها 

. يحتــوي كــل نــوع مــن هــذه وتحويليةأنواع: تقطير، ومعالجة هيدروجينية،  ثالثةإلى 

  اع على عمليات التكرير التالية:األنو 

 مصــافي التقطيــر: Topping  تتكــون مــن وحــدات لتجزئــة الــنفط الخــام إلــى

   غير معالجة.نفطية مشتقات 

 :مصافي المعالجـة الهيدروجينيـة Hydroskimming  تحتــوي إضــافة إلــى

لرفــع ووحــدات تهــذيب للنافثــا  ،عملية التقطيــر عمليــات معالجــة هيدروجينيــة

 لغازولين.  الرقم األوكتاني ل

 التحويليةمصافي ال:Conversion   معالجــة و  ،توي علــى وحــدات تقطيــرح ت

ــة،ه ــي يدروجيني ــر فراغ ــدة تقطي ــات  ،ووح ــيروعملي ــة  تكس ــات الثقيل المخلف

  إلى مشتقات خفيفة.   لتحويلها

    حسب النوع مصافي النفط في العالم : تصنيف2-3-1

% مــن إجمــالي مصــافي العــالم، 71نسبة تزيــد عــن  التحويليةمصافي التشكل 

، كمــا بلــغ عــدد مصــافي 2018عــام  نهايــةمصفاة فــي  455عدد هذا النوع  بلغحيث 

مصــافي العــالم. أمــا % من إجمالي عــدد 15مصفاة بنسبة  96ة ي ن ي المعالجة الهيدروج 

يتركــز العــدد األكبــر %. 14بنســبة  مصــفاة 86مصافي التقطير البسيطة فبلغ عــددها 

ــةمصــافي لل ــي  التحويلي ــة، دول كــل مــن ف ــا الغربي ــا الشــماليةأوروب ، وآســيا وأمريك



صناعة تكرير النفط في العالم

48

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
48 

  حسب الحجم مصافي النفط في العالم : تصنيف2-3-2

 166ألــف ب/ي  200بلغ عدد مصافي النفط التي تزيد طاقتها التكريرية عــن 

% من إجمالي عــدد المصــافي فــي العــالم، كمــا بلــغ عــدد المصــافي 26مصفاة بنسبة 

مصفاة بنســبة  217ألف ب/ي  200-100طاقتها التكريرية  تبلغمتوسطة الحجم التي 

مصــفاة  115ألــف ب/ي  100-50طاقتها  تبلغ%، وعدد المصافي الصغيرة التي 34

ألف  50%، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة جداً، التي ال تزيد طاقتها عن 18بنسبة 

العــالم  % من إجمــالي عــدد مصــافي الــنفط العاملــة فــي22مصفاة، بنسبة  139ب/ي 

. تتركز المصافي الكبيرة الحجم في كل من أمريكا الشمالية وأوروبــا 2018نهاية عام 

الغربية، بينما تتركز المصافي الصغيرة الحجم في كل من أمريكــا الجنوبيــة وأوروبــا 

تصنيف مصــافي الــنفط العاملــة فــي العــالم حســب  7-2الشكل الشرقية وأفريقيا. يبين 

توزع نسب مصافي الــنفط العاملــة فــي  8-2الشكل كما يبين ، 2018الحجم نهاية عام 

  .2018العالم حسب الحجم نهاية عام 

  2018عام  حسب الحجم نهايةمصافي النفط العاملة في مناطق العالم  تصنيف :7-2الشكل 
  (ألف ب/ي) 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك        
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  (ألف ب/ي)   2018عام نهاية  حسب الحجم مصافي العاملة في العالمنسب التوزع  :8-2الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك                     

  : طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين  2-3-3

تحسين الرقم األوكتاني للغازولين التــي تتكــون  عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ

 الــنفط تقطيــر طاقــة مــن %15.52مصــافي العــالم  في من عمليات التهذيب واألزمرة

جاءت كل من أمريكا الشمالية، وأوروبا الغربية، وأوروبا الشــرقية  .2018 عامنهاية 

بمعدالت تزيد عن متوسط العالم، بينما تنخفض القيمة عن متوسط مصافي العــالم فــي 

تحســين الــرقم األوكتــاني  عمليــات طاقــة ةنسب متوسط  9-2 الشكل يبينبقية المناطق. 

  .2018 عامنهاية  العالم مصافي في النفط تقطير طاقة إلى للغازولين

   إلى تحسين الرقم األوكتانيعمليات طـاقة نسبة  متوسـط :  9-2الشكل 
  2018  عامالعالم نهاية  فيا تقطير النفط في مص طاقة             

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك       
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  حسب الحجم مصافي النفط في العالم : تصنيف2-3-2

 166ألــف ب/ي  200بلغ عدد مصافي النفط التي تزيد طاقتها التكريرية عــن 

% من إجمالي عــدد المصــافي فــي العــالم، كمــا بلــغ عــدد المصــافي 26مصفاة بنسبة 

مصفاة بنســبة  217ألف ب/ي  200-100طاقتها التكريرية  تبلغمتوسطة الحجم التي 

مصــفاة  115ألــف ب/ي  100-50طاقتها  تبلغ%، وعدد المصافي الصغيرة التي 34

ألف  50%، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة جداً، التي ال تزيد طاقتها عن 18بنسبة 

العــالم  % من إجمــالي عــدد مصــافي الــنفط العاملــة فــي22مصفاة، بنسبة  139ب/ي 

. تتركز المصافي الكبيرة الحجم في كل من أمريكا الشمالية وأوروبــا 2018نهاية عام 

الغربية، بينما تتركز المصافي الصغيرة الحجم في كل من أمريكــا الجنوبيــة وأوروبــا 

تصنيف مصــافي الــنفط العاملــة فــي العــالم حســب  7-2الشكل الشرقية وأفريقيا. يبين 

توزع نسب مصافي الــنفط العاملــة فــي  8-2الشكل كما يبين ، 2018الحجم نهاية عام 

  .2018العالم حسب الحجم نهاية عام 

  2018عام  حسب الحجم نهايةمصافي النفط العاملة في مناطق العالم  تصنيف :7-2الشكل 
  (ألف ب/ي) 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك        
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  : طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية  2-3-4

مصــافي العــالم  فــيعمليــات المعالجــة الهيدروجينيــة  طاقــة نســبةبلغ متوســط 

. تأتي كل من أمريكا الشمالية 2018 عامنهاية  الخام النفط تقطير طاقة من% 52.29

وأوروبا الغربيــة فــي مقدمــة منــاطق العــالم مــن حيــث نســبة طاقــة عمليــات المعالجــة 

هيدروجينية إلى طاقة التقطير، وذلك بسبب صرامة التشريعات البيئيــة التــي تتطلــب ال

ــين  ــات  10-2الشــكل محتــوى مــنخفض مــن الكبريــت. يب ــة عملي متوســط نســبة طاق

  . 2018المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي العالم نهاية عام 

  متوسط نسبة طاقة المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة  :10-2الشكل 
  2018تقطير النفط في مصافي العالم نهاية عام             

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك         

  

  : طاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة  2-3-5

مصــافي العــالم  فــيعمليــات تكســير المخلفــات الثقيلــة  طاقــة نسبةبلغ متوسط 

. تأتي كل من أمريكا الشمالية 2018 عامنهاية  الخام النفط تقطير طاقة من% 34.44

وأوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية فــي المقدمــة بمعــدالت تفــوق متوســط العــالم. يبــين 

لــى طاقــة تقطيــر متوسط نسبة طاقة عمليــات تكســير المخلفــات الثقيلــة إ 11-2الشكل 

  . 2018النفط الخام في مصافي العالم نهاية عام 
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  متوسط نسبة طاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة :11-2الشكل 
  2018إلى طاقة تقطير النفط في مصافي العالم نهاية عام               

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك   

  في العالم النفط صناعة تكرير تواجه: التحديات التي 2-4

تواجه صناعة التكرير في العالم العديد من الصعوبات والتحديات التــي يتوقــع 

أن يكون لها دور كبير في تحديد مسار التطورات المستقبلية لهذه الصناعة، يــأتي فــي 

عــدم العــالم، و  فــي العديــد مــن منــاطق الطلب علــى المشــتقات النفطيــةتراجع مقدمتها 

عــن عــدم إفصــاح الــدول المســتهلكة عــن النــاتج  بيانات االستهالكاليقين الذي يكتنف 

وتغير هيكل الطلب على المنتجات، وتوجه بعض الحكومــات إلــى  ،خططها المستقبلية

ن تنــامي تشــدد التشــريعات البيئيــة الخاصــة بتخفــيض كما أدعم إنتاج الوقود الحيوي. 

وضــع صــناعة تكريــر الــنفط تحــت يســاهم فــي قات النفطيــة نسبة الكبريت فــي المشــت 

ــا ــى ربحيته ــلبا عل ــؤثر س ــرة ت ــكضــغوط كبي ــى تخصــيص  ، وذل ــا إل ــراً لحاجته نظ

  استثمارات باهظة لتطوير عملياتها بما يتناسب مع متطلبات هذه التشريعات.

تتباين طبيعة وانعكاسات التحــديات التــي تواجــه صــناعة التكريــر مــن منطقــة 

تبعاً لعوامــل عديــدة تتعلــق بــالموارد المتاحــة، والتشــريعات واألنظمــة  ألخرى، وذلك

فيما يلي أهم التحديات التي تواجه صــناعة التكريــر فــي االقتصادية والبيئية السائدة. و 

  العالم، مع اإلشارة إلى أسبابها، واإلجراءات المتبعة للحد من انعكاساتها السلبية. 
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  : طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية  2-3-4

مصــافي العــالم  فــيعمليــات المعالجــة الهيدروجينيــة  طاقــة نســبةبلغ متوســط 

. تأتي كل من أمريكا الشمالية 2018 عامنهاية  الخام النفط تقطير طاقة من% 52.29

وأوروبا الغربيــة فــي مقدمــة منــاطق العــالم مــن حيــث نســبة طاقــة عمليــات المعالجــة 

هيدروجينية إلى طاقة التقطير، وذلك بسبب صرامة التشريعات البيئيــة التــي تتطلــب ال

ــين  ــات  10-2الشــكل محتــوى مــنخفض مــن الكبريــت. يب ــة عملي متوســط نســبة طاق

  . 2018المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير النفط في مصافي العالم نهاية عام 

  متوسط نسبة طاقة المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة  :10-2الشكل 
  2018تقطير النفط في مصافي العالم نهاية عام             

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك         
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  النفطية المنتجاتالطلب المستقبلي على  بيانات معدلالغموض في : 2-4-1

 النفطيــةالتي طرأت على أسعار النفط الخــام والمنتجــات  الحادة التغيرات أدت

صعوبة التنبؤ بمستقبل الطلب خالل السنوات الماضية إلى زيادة في األسواق العالمية 

ريــر علــى صــناعة تكوكان لهذه التغيرات أثــر ســلبي العالمي على المشتقات النفطية، 

   (GBI, 2012) .النفط في معظم مناطق العالم

تختلف مناطق العالم من حيث نمو الطلب على المنتجات النفطية، حيث يتوقــع 

أن ينخفض الطلب في كل من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بينمــا ســيزداد فــي كــل 

لتقريــر ا من آسيا الباسيفيك والشــرق األوســط وأفريقيــا وأوروبــا الشــرقية. وقــد أشــار

إلــى أن الطلــب علــى  2018(أوبــك) عــام  السنوي لمنظمة الــدول المصــدرة للبتــرول

 ،مليــون ب/ي14.5بمقــدار  2040-2017الفتــرة خــالل  ســيرتفعالنفطيــة  المنتجــات

 الشــرق األوســطو  الباســيفيك ويتوقــع أن يتركــز بــأعلى مســتوياته فــي كــل مــن آســيا

أوروبــا و ، بينما سيكون منخفضاً في المناطق األخــرى مثــل أمريكــا الشــمالية وأفريقيا

منــاطق  فــي المنتجــات النفطيــةالطلب على  تطور توقعات 12-2الشكل يبين  الغربية،

   .2040-2017خالل الفترة العالم 
  توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في مناطق العالم :12-2الشكل 

    2040-2017 خالل الفترة 

 World Oil Outlook, 2018المصدر:   
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  : تغير هيكل الطلب على المنتجات النفطية2-4-2

فــي العقــدين القــادمين علــى  المشتقات النفطيــة على يالعالم الطلبهيكل  يتجه

بينمــا  ،التــدريجي علــى األنــواع الثقيلــة كزيــت الوقــود االنخفــاضنحــو  مستوى العالم

  .  يزداد على المقطرات الوسطى الخفيفة كالديزل والغازولين

النفطية إلقاء أعباء إضافية علــى  المنتجاتهيكل الطلب على  اتتغيرينتج عن 

مصافي النفط، نتيجة الحاجة إلى تخصيص استثمارات باهظة لتعديل هيكــل عملياتهــا 

. ومن األمثلة على تأثير انعكاسات تغير الطلب على صــناعة التكريــر توجــه اإلنتاجية

نحــو التوســع  ودول اإلتحــاد األوروبــيالعديد من مصافي الواليات المتحدة األمريكية 

في عمليات التكسير الهيدروجيني التي تتميز بارتفاع نسبة إنتاج المقطــرات الوســطى 

 FCC (Fluidized Catalyticز المــائع (بدالً من عمليات التكســير بالعامــل الحفــا

Cracking   التي كانت سائدة في العقود الماضــية، بســبب ارتفــاع نســبة إنتاجهــا مــن

  إلى الديزل.  من الغازولين  االستهالك في هذه المناطق  تحولالغازولين، وذلك نتيجة 

انطلقــت هــذه إن تغير هيكل الطلب على المشتقات النفطية ليس جديداً، فمنذ أن 

الثقيلــة كزيــت  للمنتجــات، وخاصــة بالنســبة ةمســتمر اتالصــناعة وهــي تواجــه تغيــر

الوقود الذي كــان يســتخدم بشــكل رئيســي فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة واســتخدامات 

التشــريعات البيئيــة التــي تطالــب بالحــد مــن اســتخدام  ظهــورصــناعية أخــرى، إال أن 

كوقــود ية مــن الملوثــات، وتــوفر الغــاز الطبيعــي ود الثقيل الحاوي على نسب عالـالوق

في العديد من مناطق العالم، وخاصة بعد التطورات التي أدخلــت علــى تقنيــات  أنظف

الطلب علــى زيــت الوقــود بشــكل تــدريجي ممــا دفــع مصــافي  انخفاضنقله، أدى إلى 

 النفط إلى تخصيص استثمارات باهظة لتعديل هيكل عملياتهــا التكريريــة بمــا يتناســب

  في األسواق المحلية والعالمية. المنتجات النفطيةمع هيكل الطلب على 

  الحيويلوقود : منافسة ا2-4-3

حصل الوقود الحيوي على دعم واهتمام العديد من دول العــالم خــالل العقــدين 

ين بهدف تشجيع استخدامه كوقود في وسائل النقــل. وقــد أدى ذلــك إلــى تنــامي ي الماض
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إلــى  2000ألف ب/ي فــي عــام  220معدل استهالك الغازولين الحيوي في العالم من 

 15. كما ارتفع معدل استهالك الــديزل الحيــوي مــن 2016ألف ب/ي في عام  1458

      13-2الشــكل يبــين . 2016ألف ب/ي فــي عــام  598إلى  2016ألف ب/ي في عام 

 . كمــا يبــين2016-2000 خــالل الفتــرة تطور استهالك الغازولين الحيوي فــي العــالم

  .  2016-2000 خالل الفترة تطور استهالك الديزل الحيوي في العالم 14-2الشكل 

   2016- 2000 خالل الفترة : تطور استهالك الغازولين الحيوي في العالم13-2الشكل 

 WO&G review 2018المصدر: 

  2016-2000 خالل الفترة تطور استهالك الديزل الحيوي في العالم :14-2الشكل 

  WO&G review 2018المصدر: 

كما يتوقع أن يرتفــع الطلــب علــى الوقــود الحيــوي فــي العــالم  خــالل العقــدين 

توقعات تطور إمدادات الوقود الحيوي في بعــض منــاطق  15-2الشكل القادمين. يبين 
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في مقدمة الدول التي يتوقع  الواليات المتحدة األمريكية. وتأتي 2040العالم حتى عام 

أن يرتفع فيها إنتاج الوقود الحيوي، تليهــا البرازيــل وبــاقي دول أمريكــا الالتينيــة، ثــم 

  دول أوروبا الغربية.

  مناطق العالم بعضدات الوقود الحيوي في إمداتوقعات تطور  :15-2الشكل 
  2040-2017 خالل الفترة 

 World Oil Outlook, 2018 –المصدر: أوبك  

يعتقد الكثير من المحللين أن دعم بعض الحكومات إلنتاج وبيع الوقود الحيــوي 

قد يؤدي إلى تراجع العديد من المستثمرين عن متابعــة تنفيــذ مشــاريع إنشــاء مصــافي 

جديدة، وخاصة أن الزمن الالزم إلنشاء مشروع إنتاج الوقود الحيــوي ال يزيــد النفط ال

الــذي يحتــاج  ،متوســطة الحجــم والتعقيــدالعن سنتين مقارنة بمشروع إنشاء المصافي 

هناك مبالغــة فــي قــدرة الوقــود الحيــوي سنوات. إال أن  6-4إلى مدة زمنية تصل إلى 

تراجــع كميــات  اإلنتــاج المتوقعــة فــي ، حيــث يالحــظ المشــتقات النفطيــةعلى منافسة 

  .لألسباب التاليةوذلك  العقود القادمة مقارنة بما كانت عليها في السنوات الماضية،

 تفوق كلفة إنتاج المشــتقات  قد ارتفاع تكاليف إنتاج الوقود الحيوي إلى معدالت

 ، وخصوصاً عندما تكون أسعار النفط الخام معتدلة.النفطية

  الحيوي إلــى مســاحات كبيــرة مــن األراضــي الصــالحة للزراعــة حاجة الوقود

إلنتاج كميات كبيرة من الحبوب التــي يصــنع منهــا، ممــا ســيؤدي إلــى ارتفــاع 
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أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدالت الفقــر والجــوع فــي العــالم، فضــالً عــن 

 زيادة كمية األسمدة الملوثة للبيئة.

 ات المتكــررة نتيجــة التــأثر بالعوامــل نقطاعــ احتمال تعرض الوقود الحيوي لال

  المناخية، كحاالت الجفاف، أو إصابة المزروعات باألمراض.  

  إجراءات ترشيد استهالك الطاقة  : 2-4-4

النفطيــة  المنتجــاتمن العوامل التي يمكن أن تساهم في تخفــيض الطلــب علــى 

ســين كفــاءة في السنوات القادمة االستمرار في إجراءات ترشيد اســتهالك الطاقــة وتح 

استخدامها المتبعة في كافة مناطق العالم، وخاصــة فــي الــدول الصــناعية. ويتوقــع أن 

يزداد االهتمام بهذه اإلجراءات مــع تنــامي ضــغوط الهيئــات المختصــة بحمايــة البيئــة 

  لتخفيض انبعاثات الكربون والملوثات األخرى إلى الغالف الجوي.

  تغير نوعية النفوط الخام المنتجة :2-4-5

على الرغم من التباين في درجة التغيــر المتوقعــة مســتقبالً فــي نوعيــة النفــوط 

إال أن الخام المنتجة من منطقة ألخرى، من حيث درجــة الكثافــة ومحتــوى الكبريــت، 

أن معدل إنتاج النفوط الخفيفة الحاويــة علــى نســب منخفضــة أكثر التوقعات تشير إلى 

ما تزداد نسبة النفوط الثقيلة الحامضية في يزداد في بعض المناطق، بين سمن الكبريت 

متوسط نوعية النفوط الخام  انخفاضدراسات أخرى أن يبدأ  . كما تتوقعمناطق أخرى

فــي التوقعــات فإنــه مــن  االخــتالففي السنوات القليلــة القادمــة. ومهمــا كانــت درجــة 

، ممــا يفــرض علــى المصــافي االنخفــاضتتجــه نحــو  النفــوط الخــام جــودةالمؤكــد أن 

باهظة لتعديل هيكل عملياتها اإلنتاجية ليتوافق مــع هــذا التغيــر،  استثماراتتخصيص 

   .تكرير أنواع مختلفة من النفوط الخامفي ولتحسين مرونتها 

ــدول  ــي ال ــز ف ــوط الخــام يترك ــة النف ــر نوعي ــأثير تغي ــن أن ت ــرغم م ــى ال وعل

شــكلة ســتؤثر علــى المستوردة للنفط أكثر من الدول المنتجة، إال أن انعكاسات هــذه الم

فــي  أداء صناعة التكرير في كافة مناطق العالم، نظراً لما ستعكســه مــن ارتفــاع كبيــر

االســتثمارات الباهظــة الالزمــة لتطــوير المصــافي وتحســين مرونتهــا لتكريــر أنــواع 
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تكــاليف التشــغيل  مختلفــة مــن النفــوط الخــام الثقيلــة والحامضــية، فضــالً عــن ارتفــاع

  (Largeteau, D., et al, 2012)والصيانة. 

  النفطية المنتجات: تطور معايير مواصفات 2-4-6

 محتــوى تخفــيضبمتطلبات التشــريعات البيئيــة الخاصــة ب  االلتزامتعتبر قضية 

التحديات الكبيرة التــي تواجــه صــناعة التكريــر،  إحدىالنفطية  المنتجاتالكبريت في 

نظراً لضخامة االستثمارات الالزمة إلنشاء وحــدات معالجــة هيدروجينيــة جديــدة، أو 

ــتمكن ــة، لت ــدات القائم ــة الوح ــيع طاق ــنفط توس ــافي ال ــذه  مص ــات ه ــة متطلب ــن تلبي م

حــد النفطيــة أ المنتجــاتالتشريعات. كما تشكل التشريعات الخاصة بتحديد مواصــفات 

أهم العوامل المؤثرة فــي تحديــد نــوع العمليــات التــي ســتتكون منهــا مشــاريع صــناعة 

  التكرير المستقبلية في العالم. 

شهدت مناطق العالم في العقدين الماضيين تطــورات هامــة فــي مجــال تحســين 

مواصفات المنتجات النفطية، وخاصة في الدول الصــناعية، حيــث تصــدرت كــل مــن 

اليات المتحدة األمريكيــة هــذا التوجــه، أمــا بــاقي المنــاطق فكانــت أوروبا الغربية والو 

استجابتها متباينة تبعاً لظروف كل منطقة، نظراً لضــعف قــدرة المصــافي علــى إنتــاج 

الوقود األنظف وحاجتها إلى استثمارات باهظة تفوق قــدرة العديــد مــن الــدول الناميــة 

لى صحة اإلنسان والبيئة بــدأت ع االنبعاثاتعلى تحملها. ومع تنامي الوعي بخطورة 

بوادر االهتمام بشكل ملحوظ في باقي مناطق العالم األخرى، من خالل اإلعــالن عــن 

تطوير المصافي القائمة أو إنشاء مصاف جديدة لتحسين قــدرتها علــى إنتــاج منتجــات 

  بمواصفات متوافقة مع متطلبات المعايير الخاصة بحماية البيئة من التلوث.  

ايير تحســين مواصــفات المنتجــات البتروليــة علــى وقــود وســائل لم تقتصر مع

النقل البرية كالغازولين والــديزل بــل توجهــت أيضــاً إلــى وقــود الســفن فقــد أصــدرت 

قراراً بخفض الحد األقصى المسموح لنسبة الكبريــت   IMOالمنظمة البحرية الدولية 

. 2020عــام  % وزنــاً بحلــول0.5إلــى  3.5مــن   Marine bunkerفي وقود السفن 

ويتوقع المحللون أن يكون لتطبيق هذا القرار انعكاسات على كــل مــن  قطــاعي النقــل 
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أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدالت الفقــر والجــوع فــي العــالم، فضــالً عــن 

 زيادة كمية األسمدة الملوثة للبيئة.

 ات المتكــررة نتيجــة التــأثر بالعوامــل نقطاعــ احتمال تعرض الوقود الحيوي لال

  المناخية، كحاالت الجفاف، أو إصابة المزروعات باألمراض.  

  إجراءات ترشيد استهالك الطاقة  : 2-4-4

النفطيــة  المنتجــاتمن العوامل التي يمكن أن تساهم في تخفــيض الطلــب علــى 

ســين كفــاءة في السنوات القادمة االستمرار في إجراءات ترشيد اســتهالك الطاقــة وتح 

استخدامها المتبعة في كافة مناطق العالم، وخاصــة فــي الــدول الصــناعية. ويتوقــع أن 

يزداد االهتمام بهذه اإلجراءات مــع تنــامي ضــغوط الهيئــات المختصــة بحمايــة البيئــة 

  لتخفيض انبعاثات الكربون والملوثات األخرى إلى الغالف الجوي.

  تغير نوعية النفوط الخام المنتجة :2-4-5

على الرغم من التباين في درجة التغيــر المتوقعــة مســتقبالً فــي نوعيــة النفــوط 

إال أن الخام المنتجة من منطقة ألخرى، من حيث درجــة الكثافــة ومحتــوى الكبريــت، 

أن معدل إنتاج النفوط الخفيفة الحاويــة علــى نســب منخفضــة أكثر التوقعات تشير إلى 

ما تزداد نسبة النفوط الثقيلة الحامضية في يزداد في بعض المناطق، بين سمن الكبريت 

متوسط نوعية النفوط الخام  انخفاضدراسات أخرى أن يبدأ  . كما تتوقعمناطق أخرى

فــي التوقعــات فإنــه مــن  االخــتالففي السنوات القليلــة القادمــة. ومهمــا كانــت درجــة 

، ممــا يفــرض علــى المصــافي االنخفــاضتتجــه نحــو  النفــوط الخــام جــودةالمؤكــد أن 

باهظة لتعديل هيكل عملياتها اإلنتاجية ليتوافق مــع هــذا التغيــر،  استثماراتتخصيص 

   .تكرير أنواع مختلفة من النفوط الخامفي ولتحسين مرونتها 

ــدول  ــي ال ــز ف ــوط الخــام يترك ــة النف ــر نوعي ــأثير تغي ــن أن ت ــرغم م ــى ال وعل

شــكلة ســتؤثر علــى المستوردة للنفط أكثر من الدول المنتجة، إال أن انعكاسات هــذه الم

فــي  أداء صناعة التكرير في كافة مناطق العالم، نظراً لما ستعكســه مــن ارتفــاع كبيــر

االســتثمارات الباهظــة الالزمــة لتطــوير المصــافي وتحســين مرونتهــا لتكريــر أنــواع 
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البحري ومصــافي تكريــر الــنفط. ولكــي تــتمكن شــركات النقــل البحــري مــن االلتــزام 

 (WOO, 2018)بتطبيق القرار يتوقع التوجه نحو الخيارات التالية: 

 ض الكبريت يحتوي على نســبة االلتزام بتطبيق القرار باستخدام وقود منخف

 % وزناً.0.5كبريت ال تزيد عن 

  االستمرار باستهالك الوقود الحاوي على نســبة مرتفعــة مــن الكبريــت مــع

  On-board scrubberتركيب تجهيزات التقاط أكاسيد الكبريت 

  استخدام بدائل أخرى من الوقود كالغاز الطبيعي المسالLNG   أو الوقــود

 .Biofuelsالحيوي 

على الرغم من عدم اليقين في مدى توجه شركات النقل البحري نحو الخيارات 

المذكورة أعاله والتي ستنعكس على تغيــر معــدالت الطلــب  المســتقبلي علــى األنــواع  

المختلفة لوقود السفن يتوقع أن تواجه صناعة تكرير النفط مشكلة عدم تــوفر المرونــة 

الكميات الالزمــة مــن وقــود الســفن المــنخفض الكبريــت،  تشــير معظــم الكافية لتوفير 

الدراسات إلى توقع ارتفــاع الطلــب علــى األنــواع المنخفضــة الكبريــت فــي الســنوات 

توقعات تطور الطلــب العــالمي علــى وقــود الســفن حســب  16-2الشكل   القادمة. يبين

  . 2023-2017النوع خالل الفترة 

  طلب العالمي على وقود السفن حسب النوع: توقعات تطور ال16-2الشكل 
  2023- 2017 خالل الفترة

 WOO, 2018المصدر:      
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أما خيارات صناعة التكرير لكي تــتمكن مــن خفــض نســبة الكبريــت فــي وقــود 

% وزناً  فهي إما مزج وقود الــديزل المــنخفض الكبريــت مــع 0.5إلى  3.5السفن من 

اقتصادي ينعكس ســلباً علــى ربحيــة مصــافي الــنفط،  أو وقود السفن، وهو خيار غير 

تطوير المصافي لتحسين مرونتهــا قــي خفــض نســبة الكبريــت فــي الوقــود مــن خــالل 

إضافة عمليات معالجة وأخرى تحويلية، وهذا الخيار يحتــاج إلــى اســتثمارات باهظــة 

  التكلفة.

  : التطورات المستقبلية لصناعة تكرير النفط في العالم2-5

بظاللها علــى كافــة  التي ألقتالظروف االقتصادية  رغم من أهمية دورعلى ال

تطــوير صــناعة  منــاطق العــالم، إال أن هنــاك عوامــل أخــرى تــؤثر فــي اتخــاذ قــرار

كتحسين األداء التشغيلي للمصــفاة لتمكينهــا مــن إنتــاج مشــتقات متوافقــة مــع ، التكرير

هيكل الطلب في األسواق المحلية أو الخارجية بالنسبة للمصافي المصــممة للتصــدير، 

وبالتالي ال يمكن القول أن هناك وصفة عامة يمكن تطبيقهــا علــى كافــة منــاطق العــالم 

المــوارد واإلمكانــات التــي  وحجمونوع دون النظر في الظروف الخاصة لكل منطقة، 

يعتمــد المســار كمــا تمتلكها، والتي لها دور كبير فــي مــدى نجــاح المشــروع أو فشــله. 

المتبع لتطوير صناعة التكرير في كل منطقة من منــاطق العــالم علــى عوامــل عديــدة، 

أهمها حاجة البلــد إلــى تلبيــة الطلــب المتنــامي علــى المشــتقات النفطيــة، ومــدى تــوفر 

لتمويل الالزم إلنشاء المشاريع الجديدة، ومدى االهتمام بتحسين ظروف حماية البيئة ا

  من التلوث.

تركزت معظم مشاريع إنشــاء المصــافي الجديــدة فــي منطقتــي آســيا الباســيفيك 

والشرق األوسط، وخاصة في الــدول المنتجــة للــنفط مثــل المملكــة العربيــة الســعودية 

  وذلك ألسباب عديدة، أهمها:ة وإيران، ودولة اإلمارات العربية المتحد

  النفطية. المنتجاتحاجة تلك المناطق إلى تأمين إمدادات آمنة من 

 بدالً من تصديره كمادة خام. المنتج تعظيم القيمة المضافة للنفط 

  خلق فرص عمل جديدة.الحاجة إلى 
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البحري ومصــافي تكريــر الــنفط. ولكــي تــتمكن شــركات النقــل البحــري مــن االلتــزام 

 (WOO, 2018)بتطبيق القرار يتوقع التوجه نحو الخيارات التالية: 

 ض الكبريت يحتوي على نســبة االلتزام بتطبيق القرار باستخدام وقود منخف

 % وزناً.0.5كبريت ال تزيد عن 

  االستمرار باستهالك الوقود الحاوي على نســبة مرتفعــة مــن الكبريــت مــع

  On-board scrubberتركيب تجهيزات التقاط أكاسيد الكبريت 

  استخدام بدائل أخرى من الوقود كالغاز الطبيعي المسالLNG   أو الوقــود

 .Biofuelsالحيوي 

على الرغم من عدم اليقين في مدى توجه شركات النقل البحري نحو الخيارات 

المذكورة أعاله والتي ستنعكس على تغيــر معــدالت الطلــب  المســتقبلي علــى األنــواع  

المختلفة لوقود السفن يتوقع أن تواجه صناعة تكرير النفط مشكلة عدم تــوفر المرونــة 

الكميات الالزمــة مــن وقــود الســفن المــنخفض الكبريــت،  تشــير معظــم الكافية لتوفير 

الدراسات إلى توقع ارتفــاع الطلــب علــى األنــواع المنخفضــة الكبريــت فــي الســنوات 

توقعات تطور الطلــب العــالمي علــى وقــود الســفن حســب  16-2الشكل   القادمة. يبين

  . 2023-2017النوع خالل الفترة 

  طلب العالمي على وقود السفن حسب النوع: توقعات تطور ال16-2الشكل 
  2023- 2017 خالل الفترة
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 .االستفادة من البنية التحتية المتوفرة في منشآت صناعة التكرير القائمة 

  االستفادة من وجود الــنفط الخــام فــي تــوفير تكــاليف النقــل، ممــا يمنحهــا ميــزة

  تنافسية غير متوفرة في مناطق أخرى.

  التكريرية في مناطق العالم طاقة: توقعات تطور ال2-5-1

فــي  يشير تقرير أصدرته منظمة األقطار العربية المصدرة للبتــرول (أوابــك) 

 7.2لــى أن إجمــالي الطاقــة التكريريــة لمصــافي العــالم ســيزداد بحــوالي إ 2018عام 

 الزيادة من منطقتي آسيامعظم هذه أتي ت ، وس2023 -2018 ب/ي خالل الفترةمليون 

بحــوالي الشــرق األوســط في منطقة  . كما ستزدادب/يمليون   3.3 الباسيفيك بحوالي

تختلف الطريقــة التــي ســيتم مــن  .ب/ي، والباقي في مناطق العالم األخرى مليون 2.3

خاللها زيادة الطاقة التكريرية من منطقة ألخرى، فمنهــا مــا ســيأتي مــن خــالل إنشــاء 

 17-2الشــكل . يبــين المصافي القائمة توسيع طاقةمصاف جديدة، ومنها ما سيأتي من 

   .2023-2018مقدار الزيادة المتوقعة في الطاقة التكريرية في مناطق العالم 

   2023- 2018 خالل الفترة العالم في مناطق ة التكريريةطاقالزيادة توقعات  :17-2الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك        

  

من جهة أخرى يتوقع أن تستمر عمليات إغالق وبيع مصافي النفط فــي الــدول 

الصناعية، وخاصة أوروبا الغربيــة وأمريكــا الشــمالية وبعــض دول آســيا الباســيفيك، 

كاليابان وأستراليا، وذلك بتأثير عوامل عديدة أهمها انخفاض الطلــب علــى المنتجــات 
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لغ إجمالي الطاقــة التكريريــة للمصــافي النفطية، وسياسة دعم الوقود الحيوي، حيث يب 

حــوالي  2023-2018التي سيتم إغالقها أو تم تخفيض طاقتها التكريرية خالل الفترة 

ألــف ب/ي فــي  200ألف ب/ي في أوروبا الغربيــة، و  700ألف ب/ي، منها  1400

ين آسيا الباسيفيك، والباقي في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبــا الشــرقية. يـبـ 

  . 2023-2018طاقة المصافي المتوقع إغالقها في مناطق العالم  18-2الشكل 

  2023-2018 خالل الفترة العالم طاقة المصافي المتوقع إغالقها في مناطق: 18-2الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك   

  

    تكسير المخلفات الثقيلةعمليات  طاقةتوقعات تطور : 2-5-2

تترافق مشاريع توسيع الطاقة التكريرية مع مشاريع رفع طاقة عمليات تكسير 

المخلفات الثقيلة التي تهــدف إلــى تحويــل القطفــات الثقيلــة إلــى منتجــات خفيفــة عاليــة 

مليــون ب/ي خــالل  5.5إضافة طاقــات جديــدة فــي العــالم بمقــدار القيمة، حيث يتوقع 

عمليات تكسير هيدروجيني ، وعمليات تكون هذه اإلضافة من ت . 2023-2018الفترة 

. يتركز معظم هذه العمليات في منطقــة FCCتفحيم ، وعمليات تكسير بالعامل الحفاز 

 500وأفريقيــا ب/ي،  ألــف 700ب/ي، والشرق األوســط  ألف 1300آسيا الباسيفيك 

تكســير المخلفــات طاقــة عمليــات الزيادة المتوقعــة فــي  19-2الشكل يبين  ألف ب/ي.

  .2023-2018الثقيلة في مناطق العالم 
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  تكسير المخلفات الثقيلةطاقة عمليات الزيادة المتوقعة في  :19-2الشكل 
    2023-2018 خالل الفترة العالممناطق في                                    

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك          

  المعالجة الهيدروجينيةعمليات  طاقةتوقعات تطور : 2-5-3

فــي منــاطق  هيدروجينيــةالمعالجــة اليتوقع أن يزداد االهتمــام بإنشــاء وحــدات 

، وذلك لتحسين قدرة المصــافي علــى تخفــيض نســبة 2023-2018خالل الفترة  العالم

الكبريت في المشتقات النفطيــة. يقــدر إجمــالي طاقــة عمليــات المعالجــة الهيدروجينيــة 

لشرق األوسط منطقة ا في معظمهاب/ي، تتركز  ألف 6800المتوقع إنشاؤها بحوالي 

ن . يبــي ب/ي ألــف 2000آســيا الباســيفيك بمقــدار ، ومنطقــة ب/ي ألــف 2800 بمقدار

المعالجــة الهيدروجينيــة فــي منــاطق طاقــة عمليــات الزيادة المتوقعة في  20-2الشكل 

  .2023-2018العالم خالل الفترة 

  

  

  

  

700

600

700

200

500

300 300

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

الشرق 
األوسط  

باقي آسيا 
الباسيفيك

الصين أمريكا 
الجنوبية

أفريقيا أوروبا 
الشرقية   

أوروبا 
الغربية

أمريكا 
الشمالية

 ب
ف

أل
ي/



صناعة تكرير النفط في العالم

63

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
63 

  المعالجة الهيدروجينية طاقة عمليات الزيادة المتوقعة في  :20-2الشكل 
    2023- 2018العالم مناطق في  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك        

  تحسين الرقم األوكتاني للغازولينعمليات  طاقةتوقعات تطور : 2-5-4

فيتوقــع إضــافة حــوالي  طاقة عمليــات تحســين الــرقم األوكتــاني للغــازولين أما

. تتركز هذه الزيــادة فــي كــل مــن آســيا  2023-2018ألف ب/ي خالل الفترة  1700

ألــف ب/ي. يبــين  600ألــف ب/ي، والشــرق األوســط بمقــدار  600الباسيفيك بمقدار 

تحسين الرقم األوكتاني للغازولين في طاقة عمليات الزيادة المتوقعة في  21-2الشكل 

  .2023-2018فترة مناطق العالم خالل ال

  تحسين الرقم األوكتاني طاقة الزيادة المتوقعة في  :21-2الشكل 
  2023- 2018العالم مناطق في  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك       
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  .2023-2018العالم خالل الفترة 

  

  

  

  

700

600

700

200

500

300 300

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

الشرق 
األوسط  

باقي آسيا 
الباسيفيك

الصين أمريكا 
الجنوبية

أفريقيا أوروبا 
الشرقية   

أوروبا 
الغربية

أمريكا 
الشمالية

 ب
ف

أل
ي/



صناعة تكرير النفط في العالم

64

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
64 

  : الخالصة واالستنتاجات2-6

مصــافي العــدد و ب/ي مليــون  92.89بلغ إجمالي الطاقة التكريرية في العــالم 

في المرتبة األولى، منطقة آسيا الباسيفيك  تأتي. 2018نهاية عام  مصفاة 637العاملة 

مليــون  21.62بطاقة أمريكا الشمالية تليها ، مليون ب/ي 27.4 قدرها طاقة تكريريةب 

  .  ب/ي مليون 14.24أوروبا الغربية بطاقة تكريرية قدرها ثم ، ب/ي

عشرين شركة خمس و في العالم إلى  تعود ملكية أكثر من نصف مصافي النفط

إكســون موبيــل ســينوبيك ثــم تأتي في مقدمتها شــركة  عالمية ووطنية، تكرير رئيسية،

 "رويــال دوتــش شــل" ، ثــمCNPCالبترول الوطنية الصــينية  شركة ، تليهااألمريكية

ــة، ــة  الهولندي ــي المرتب ــأتي الخامســةوف ــة، "مــاراثون"شــركة  ت ــم شــركة  األمريكي ث

 "أرامكو "وفي المرتبة السابعة تأتي شركة الروسية في المرتبة السادسة،  "روزنفت"

  السعودية.

تختلف مصافي العالم من حيث الحجم ودرجة التعقيــد التكنولــوجي، حيــث بلــغ 

% مــن إجمــالي مصــافي 71نســبة تزيــد عــن ب  مصــفاة  455 التحويليةمصافي عدد ال

مصــفاة  96ة ـيـ ن ي افي المعالجــة الهيدروج كمــا بلــغ عــدد مـصـ   ،2018عام  نهاية العالم

% مــن 14بنســبة  مصــفاة 84%. أما مصافي التقطير البسيطة فبلــغ عــددها 15بنسبة 

  .2018إجمالي عدد مصافي النفط العاملة في العالم نهاية عام 

ومن حيث الحجم فقد بلغ عدد مصافي النفط التي تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن 

% من إجمالي عدد مصافي النفط العاملــة فــي 26ة مصفاة بنسب  166ألف ب/ي  200

ألــف  200-100طاقتهــا  تبلــغالعالم، كما بلغ عدد المصــافي المتوســطة الحجــم، التــي 

 100-50طاقتها تبلغ %، وعدد المصافي الصغيرة التي 34مصفاة بنسبة  217ب/ي 

التــي ال %، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة جداً، 18مصفاة، بنسبة  115ألف ب/ي 

% من إجمــالي عــدد مصــافي 22مصفاة، بنسبة  139ألف ب/ي  50تزيد طاقتها عن 

  .2018النفط العاملة في العالم نهاية عام 
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تواجه صناعة التكرير في العالم العديد من الصعوبات والتحديات التــي يتوقــع 

تي فــي أن يكون لها دور كبير في تحديد مسار التطورات المستقبلية لهذه الصناعة، يــأ

وتغيــر فــي العديــد مــن منــاطق العــالم،  الطلب على المشــتقات النفطيــةتراجع مقدمتها 

هيكل الطلب على المنتجات، وتوجه بعض الحكومات إلى دعم إنتاج الوقــود الحيــوي. 

التشريعات البيئيــة الخاصــة بتخفــيض نســبة الكبريــت  إضافة إلى أعباء تلبية متطلبات

  فط الخام المنتج.  ، وتراجع جودة الن في المشتقات

لتطوير صناعة التكرير فــي كــل منطقــة مــن  ةالمتبعتختلف طبيعة اإلجراءات 

ً مناطق العالم  علــى  المحلــيعوامل عديــدة، أهمهــا حاجــة البلــد إلــى تلبيــة الطلــب ل تبعا

ومــدى  ،النفطية، ومدى االهتمام بتحسين ظروف حمايــة البيئــة مــن التلــوث المنتجات

إجمــالي الطاقــة وتشير التقارير إلى أن  نشاء المشاريع الجديدة.توفر التمويل الالزم إل

 الفتــرة خــاللب/ي  مليــون 7.8يــزداد بحــوالي يتوقــع أن التكريريــة لمصــافي العــالم 

الشــرق الباســيفيك و  الزيــادة مــن منطقتــي آســيامعظــم هــذه أتي ت ، وـسـ 2018-2023

    ، من خالل إنشاء مصاف جديدة أو توسيع المصافي القائمة.األوسط

من جهة أخرى يتوقع أن تستمر عمليات إغالق وبيع مصافي النفط فــي الــدول 

الصناعية، وخاصة أوروبا الغربيــة وأمريكــا الشــمالية وبعــض دول آســيا الباســيفيك، 

  كاليابان وأستراليا.

تترافق مشــاريع توســيع الطاقــة التكريريــة مــع مشــاريع رفــع طاقــة العمليــات 

ــة لتحســين األداء التشــغي  ــع التحويلي ــث يتوق ــدة لي للمصــافي، حي ــات جدي إضــافة طاق

يقــدر إجمــالي طاقــة كمـا . ب/ي ألــف 3300 بمقــدارلعمليات تكسير المخلفات الثقيلــة 

طاقــة  أمــاب/ي،  ألف 6800عمليات المعالجة الهيدروجينية المتوقع إنشاؤها بحوالي 

ألــف ب/ي  1800فيتوقــع إضــافة حــوالي  عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغــازولين

  .2023-2018خالل الفترة 

تسعى مصافي النفط فــي العــالم وخصوصــاً المخصصــة للتصــدير إلــى تعزيــز 

% وزنــاً، بمــا يتوافــق مــع 0.5إنتاج وقود السفن بنسبة كبريت أدنــى مــن  قدرتها على
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  : الخالصة واالستنتاجات2-6

مصــافي العــدد و ب/ي مليــون  92.89بلغ إجمالي الطاقة التكريرية في العــالم 

في المرتبة األولى، منطقة آسيا الباسيفيك  تأتي. 2018نهاية عام  مصفاة 637العاملة 

مليــون  21.62بطاقة أمريكا الشمالية تليها ، مليون ب/ي 27.4 قدرها طاقة تكريريةب 

  .  ب/ي مليون 14.24أوروبا الغربية بطاقة تكريرية قدرها ثم ، ب/ي

عشرين شركة خمس و في العالم إلى  تعود ملكية أكثر من نصف مصافي النفط

إكســون موبيــل ســينوبيك ثــم تأتي في مقدمتها شــركة  عالمية ووطنية، تكرير رئيسية،

 "رويــال دوتــش شــل" ، ثــمCNPCالبترول الوطنية الصــينية  شركة ، تليهااألمريكية

ــة، ــة  الهولندي ــي المرتب ــأتي الخامســةوف ــة، "مــاراثون"شــركة  ت ــم شــركة  األمريكي ث

 "أرامكو "وفي المرتبة السابعة تأتي شركة الروسية في المرتبة السادسة،  "روزنفت"

  السعودية.

تختلف مصافي العالم من حيث الحجم ودرجة التعقيــد التكنولــوجي، حيــث بلــغ 

% مــن إجمــالي مصــافي 71نســبة تزيــد عــن ب  مصــفاة  455 التحويليةمصافي عدد ال

مصــفاة  96ة ـيـ ن ي افي المعالجــة الهيدروج كمــا بلــغ عــدد مـصـ   ،2018عام  نهاية العالم

% مــن 14بنســبة  مصــفاة 84%. أما مصافي التقطير البسيطة فبلــغ عــددها 15بنسبة 

  .2018إجمالي عدد مصافي النفط العاملة في العالم نهاية عام 

ومن حيث الحجم فقد بلغ عدد مصافي النفط التي تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن 

% من إجمالي عدد مصافي النفط العاملــة فــي 26ة مصفاة بنسب  166ألف ب/ي  200

ألــف  200-100طاقتهــا  تبلــغالعالم، كما بلغ عدد المصــافي المتوســطة الحجــم، التــي 

 100-50طاقتها تبلغ %، وعدد المصافي الصغيرة التي 34مصفاة بنسبة  217ب/ي 

التــي ال %، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة جداً، 18مصفاة، بنسبة  115ألف ب/ي 

% من إجمــالي عــدد مصــافي 22مصفاة، بنسبة  139ألف ب/ي  50تزيد طاقتها عن 

  .2018النفط العاملة في العالم نهاية عام 
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الخاص بخفض نسبة الكبريت في وقود الســفن  IMOالعالمية  قرار المنظمة البحرية 

 . 2020% وزناً بحلول األول من يناير/كانون الثاني عام 0.5% إلى 3.5من 
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الخاص بخفض نسبة الكبريت في وقود الســفن  IMOالعالمية  قرار المنظمة البحرية 

 . 2020% وزناً بحلول األول من يناير/كانون الثاني عام 0.5% إلى 3.5من 
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  الفصل الثالث 

  تطورات صناعة تكرير النفط يف آسيا الباسيفيك 
  

تأتي منطقة آسيا الباسيفيك في مقدمة مناطق العالم من حيث معدل نمــو الطاقــة 

  التكريرية، مدفوعاً بتنامي الطلب المحلي على المنتجات النفطية.

ألــف ب/ي  27403يبلغ إجمالي الطاقة التكريرية فــي منطقــة آســيا الباســيفيك 

، وعــدد 2018ن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي العــالم نهايــة عــام % ـمـ 29.5بنســبة 

تــوزع نســب الطاقــة التكريريــة فــي  1-3الشــكل مصفاة. يبــين  163المصافي العاملة 

الطاقــة التكريريــة، وإجمــالي طاقــة  1-3الجدول دول منطقة آسيا الباسيفيك، كما يبين 

فــي دول آســيا  العمليات التحويلية، ومتوسط مؤشر درجة تعقيد مصافي الــنفط العاملــة

  .2018الباسيفيك نهاية عام 

  2018توزع نسب الطاقة التكريرية في دول آسيا الباسيفيك نهاية عام : 1-3الشكل 

 بيانات صناعة التكريرقاعدة  - أوابكالمصدر:                  

الصين
32.65%

اليابان
16.92%

الهند
15.95%

كوريا الجنوبية
10.76%

باقي دول أسيا 
الباسيفيك
23.72%
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تعود ملكية معظم مصافي النفط في آسيا الباسيفيك إلى الشركات الوطنيــة مثــل 

% مــن إجمــالي 16.1التــي تمتلــك حــوالي   CNPCمؤسسة البترول الوطنية الصينية

، .Petrochina Ltdالطاقة التكريرية في المنطقة، وشــركة "بتروتشــاينا" المحــدودة 

اإلندونيسية ، كما يشترك القطاع الخاص أيضــاً فــي  Pertaminaوشركة "برتامينا" 

، Reliance-Industriesملكية المصافي مثل شركة "ريليــانس إندســتريز" الهنديــة 

ــل  ــركة إكســـون موبيـ ــل شـ ــة مثـ ــركات العالميـ ــاركة بعـــض الشـ ــافة إلـــى مشـ إضـ

ExxonMobil. (Hackett, D., et al, 2013)   

  النفط في آسيا الباسيفيك: الطاقة التكريرية لمصافي 3-1

تــأتي الصــين فــي المرتبــة األولــى بــين دول آســيا الباســيفيك، بطاقــة تكريريــة 

% مــن إجمــالي 32.65 مصفاة، وتشكل نســبة 62ألف ب/ي، وعدد المصافي  8945

 الــنفط مصــافيطاقــة  2-3 جــدولالالطاقة التكريرية في منطقة آســيا الباســيفيك. يبــين 

  .2018 وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام الصين في العاملة

  ) ي/ب ألف( 2018 نهاية عام الصين في العاملةالنفط   مصافيطاقة : 2-3 جدولال

 المالك
مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
  المصفاة اسم التكريرية

CNOOC 4.56 2008 420 Huizhou زهويهو 

Sinopec 5.61 1975 400 Zhenhai زينهاي 

China National Petroleum Corp. 7.98 2000 320 Lanzhou النزهو 

China National Petroleum Corp. 2.52 1995 310 Dalian  داليان 

China National Petroleum Corp. 3.48 2007 280 Tianjin تيانجين 

Sinopec 5.49 2007 280 Fujian فوجيان 

Sinopec 2.81 1955 265 Maoming ماومينغ 

China National Petroleum Corp. 5.49 2017 260 Anning-Yunnan يونان- آنينغ  

Sinopec 4.51 1972 240 Shanghai شانغهاي 

China National Petroleum Corp. 4.15 1995 220 Gaoqiao كياوغاو 

Sinopec 4.83 2014 220 Huinzhou هوينزهو  

Sinopec 5.21 2014 200 Quinzou كوينزهو 
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  (ألف ب/ي)  2018طاقة وعدد مصافي النفط في دول آسيا الباسيفيك نهاية عام : 1-3الجدول 

ن 
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تعق
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في 
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ال

 

 الصين 62 8945 2616.5 796 2534.5 4.39

 اليابان 27 4637 1275.7 879.9 4707.7 7.73

 الهند 23 4369 1137 322 954 4.12

 كوريا الجنوبية 5 2949 686 397 1499.5 6.01

 ةسنغافور 3 1390 415 136 698.5 5.19

 تايوان 3 950 257 116 652.5 6.24

 إندونيسيا 7 1070 305 102 23.4 3.8

 تايالند 4 735 158.9 119.4 325.6 4.86

 أستراليا 4 490 135.17 140.2 350.5 6.56

 ماليزيا 6 524 110 92.5 216.8 4.83

 فيتنام 2 340 80 63.1 256 6.54

 فلبين 2 300 53 64 185 4.47

 باكستانال 5 290 0.0 23.5 121.5 2.84

 كوريا الشمالية 2 130 20 25.3 39.4 4.06

 نيوزيلندا 1 110 32 25.3 104.5 7.74

 ميانمار 3 51 6.5 2.4 3.0 2.44

 اسيريالنك 1 50 12.5 5.3 19.3 3.84

 بابوا نيوغينيا 1 36 0.0 0.0 0.0 1.00

 بنغالديش 1 30 11.2 1.8 2.0 2.88

 بروناي 1 10 0.0 5.7 0.0 3.85

 اإلجمالي 163 27,403 7312.7 3294.6 12704.1 5.26

 بيانات صناعة التكريرقاعدة  - المصدر: أوابك
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تعود ملكية معظم مصافي النفط في آسيا الباسيفيك إلى الشركات الوطنيــة مثــل 

% مــن إجمــالي 16.1التــي تمتلــك حــوالي   CNPCمؤسسة البترول الوطنية الصينية

، .Petrochina Ltdالطاقة التكريرية في المنطقة، وشــركة "بتروتشــاينا" المحــدودة 

اإلندونيسية ، كما يشترك القطاع الخاص أيضــاً فــي  Pertaminaوشركة "برتامينا" 

، Reliance-Industriesملكية المصافي مثل شركة "ريليــانس إندســتريز" الهنديــة 

ــل  ــركة إكســـون موبيـ ــل شـ ــة مثـ ــركات العالميـ ــاركة بعـــض الشـ ــافة إلـــى مشـ إضـ

ExxonMobil. (Hackett, D., et al, 2013)   

  النفط في آسيا الباسيفيك: الطاقة التكريرية لمصافي 3-1

تــأتي الصــين فــي المرتبــة األولــى بــين دول آســيا الباســيفيك، بطاقــة تكريريــة 

% مــن إجمــالي 32.65 مصفاة، وتشكل نســبة 62ألف ب/ي، وعدد المصافي  8945

 الــنفط مصــافيطاقــة  2-3 جــدولالالطاقة التكريرية في منطقة آســيا الباســيفيك. يبــين 

  .2018 وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام الصين في العاملة

  ) ي/ب ألف( 2018 نهاية عام الصين في العاملةالنفط   مصافيطاقة : 2-3 جدولال

 المالك
مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
  المصفاة اسم التكريرية

CNOOC 4.56 2008 420 Huizhou زهويهو 

Sinopec 5.61 1975 400 Zhenhai زينهاي 

China National Petroleum Corp. 7.98 2000 320 Lanzhou النزهو 

China National Petroleum Corp. 2.52 1995 310 Dalian  داليان 

China National Petroleum Corp. 3.48 2007 280 Tianjin تيانجين 

Sinopec 5.49 2007 280 Fujian فوجيان 

Sinopec 2.81 1955 265 Maoming ماومينغ 

China National Petroleum Corp. 5.49 2017 260 Anning-Yunnan يونان- آنينغ  

Sinopec 4.51 1972 240 Shanghai شانغهاي 

China National Petroleum Corp. 4.15 1995 220 Gaoqiao كياوغاو 

Sinopec 4.83 2014 220 Huinzhou هوينزهو  

Sinopec 5.21 2014 200 Quinzou كوينزهو 
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  (ألف ب/ي)  2018طاقة وعدد مصافي النفط في دول آسيا الباسيفيك نهاية عام : 1-3الجدول 
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 الصين 62 8945 2616.5 796 2534.5 4.39

 اليابان 27 4637 1275.7 879.9 4707.7 7.73

 الهند 23 4369 1137 322 954 4.12

 كوريا الجنوبية 5 2949 686 397 1499.5 6.01

 ةسنغافور 3 1390 415 136 698.5 5.19

 تايوان 3 950 257 116 652.5 6.24

 إندونيسيا 7 1070 305 102 23.4 3.8

 تايالند 4 735 158.9 119.4 325.6 4.86

 أستراليا 4 490 135.17 140.2 350.5 6.56

 ماليزيا 6 524 110 92.5 216.8 4.83

 فيتنام 2 340 80 63.1 256 6.54

 فلبين 2 300 53 64 185 4.47

 باكستانال 5 290 0.0 23.5 121.5 2.84

 كوريا الشمالية 2 130 20 25.3 39.4 4.06

 نيوزيلندا 1 110 32 25.3 104.5 7.74

 ميانمار 3 51 6.5 2.4 3.0 2.44

 اسيريالنك 1 50 12.5 5.3 19.3 3.84

 بابوا نيوغينيا 1 36 0.0 0.0 0.0 1.00

 بنغالديش 1 30 11.2 1.8 2.0 2.88

 بروناي 1 10 0.0 5.7 0.0 3.85

 اإلجمالي 163 27,403 7312.7 3294.6 12704.1 5.26

 بيانات صناعة التكريرقاعدة  - المصدر: أوابك
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 المالك
مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
  المصفاة اسم التكريرية

China National Petroleum Corp. 6.85 2009 200 Dushanzi دوشانزي 

China National Petroleum Corp. 6.34 1985 200 Jilin جيلين 

China National Petroleum Corp. 6.23 2009 200 Liaoning لياونينغ 

Sinopec 10.58 2008 200 Qingdao كينغداو 

China National Petroleum Corp. 5.73 1928 186 Fushun فوشان 

China National Petroleum Corp. 2.54 1995 180 Jiling جيلينغ 

Sinopec 4.93 1980 180 Jiujiang جيوجيانغ 

Sinopec 3.57 1998 180 Quanzhou نزهوواك 

Sinopec 2.38 1970 165 Beijing غبيجين 

Sinopec 1.00 1971 160 Nanjing نانجينغ 

Sinopec 1.00 1981 160 Ninxia نينكسيا 

West Pacific Petrochemical Corp. 5.64 1990 160 Dalian  داليان 

Sinopec 2.24 1978 160 Shijiazhuang شيجيازهوانغ 

Sinopec 6.16 1975 150 Guangzhou غوانغزهو 

Petrochia Company Ltd. 2.20 1980 200 Dagang نغ اغاد 

Sinopec 6.78 1979 120 Ningbo نينغبو 

Sinopec 4.16 1971 120 Wuhan نووها 

China National Petroleum Corp. 3.64 1990 112 Jinzhou  جينزهو 

China National Petroleum Corp. 3.94 1987 112 Jinxi جينكسي 

China National Petroleum Corp. 2.51 1978 110 Daking داكينغ 

China National Petroleum Corp. 2.79 1997 110 Urumqi أورامكي 

China National Petroleum Corp. 2.79 1986 110 Yangzi يانغزي 

Sinopec 3.04 1974 110 Anqing أنكينغ 

Sinopec 4.85 1990 110 Qilo كيلو 

China National Petroleum Corp. 4.50 1965 100 Harbin هاربين 

China National Petroleum Corp. 5.36 2010 100 Liaoyang لياويانغ 

China National Petroleum Corp. 1.65 1992 100 Tahe تاهي 
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 المالك
مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
  المصفاة اسم التكريرية

China National Petroleum Corp. 3.40 1959 100 Karamay كاراماي 

Sinopec 3.35 2012 100 Beihai بيهاي 

Sinopec 3.60 1970 100 Jinan جينان 

Sinopec 4.16 1971 100 Chanling-hunan هونان- تشانلينغ 

Sinopec 7.97 1982 100 Tianjin تيانجين 

Sinopec 1.00 1975 100 Yueyang يييانغ 

Sinopec 5.44 1974 100 Zhanjiang زانجيانغ 

Sinopec 4.70 1985 100 Luoyang ليويانغ 

China National Petroleum Corp. 1.00 1960 80 Panjin بانجين 

China National Petroleum Corp. 2.45 1986 80 Baling بالينغ 

China National Petroleum Corp. 2.94 1993 70 Qingyang انغكينغي 

Sinopec 7.06 1976 70 Canzhou كانزهو 

Sinopec 5.20 1988 70 Jinmen جينمين 

China National Petroleum Corp. 4.35 1995 60 Renqui رينكوي 

China National Petroleum Corp. 2.93 1986 60 Xianyang كزيانيانغ 

Sinopec 1.00 2006 60 Hainan هاينان 

Yanan Refinery 1.00 1988 60 Yanan Linchuan  يانان لينشيوان 

China National Petroleum Corp. 4.47 1982 50 Yumen يومين 

China National Petroleum Corp. 3.96 1992 45 Yinchuan يانشيوان 

China National Petroleum Corp. 5.43 1975 30 Zhongyuan زونغيوان 

Petrochia Company Ltd. 5.43 1992 30 Huhhot هوهوت 

Sinopec 1.00 1945 28 Shanghai شانغهاي 

China National Petroleum Corp. 1.00 1993 20 Qinghai كينغهاي 

  إجمالي الصين 8945  4.44 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك       

% من إجمــالي الطاقــة التكريريــة 16.92تأتي اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 

مصــفاة بطاقــة تكريريــة إجماليــة  27باسيفيك، حيث بلغ عدد المصافي الفي دول آسيا 
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مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
  المصفاة اسم التكريرية

China National Petroleum Corp. 6.85 2009 200 Dushanzi دوشانزي 

China National Petroleum Corp. 6.34 1985 200 Jilin جيلين 

China National Petroleum Corp. 6.23 2009 200 Liaoning لياونينغ 

Sinopec 10.58 2008 200 Qingdao كينغداو 

China National Petroleum Corp. 5.73 1928 186 Fushun فوشان 

China National Petroleum Corp. 2.54 1995 180 Jiling جيلينغ 

Sinopec 4.93 1980 180 Jiujiang جيوجيانغ 

Sinopec 3.57 1998 180 Quanzhou نزهوواك 

Sinopec 2.38 1970 165 Beijing غبيجين 

Sinopec 1.00 1971 160 Nanjing نانجينغ 

Sinopec 1.00 1981 160 Ninxia نينكسيا 

West Pacific Petrochemical Corp. 5.64 1990 160 Dalian  داليان 

Sinopec 2.24 1978 160 Shijiazhuang شيجيازهوانغ 

Sinopec 6.16 1975 150 Guangzhou غوانغزهو 

Petrochia Company Ltd. 2.20 1980 200 Dagang نغ اغاد 

Sinopec 6.78 1979 120 Ningbo نينغبو 

Sinopec 4.16 1971 120 Wuhan نووها 

China National Petroleum Corp. 3.64 1990 112 Jinzhou  جينزهو 

China National Petroleum Corp. 3.94 1987 112 Jinxi جينكسي 

China National Petroleum Corp. 2.51 1978 110 Daking داكينغ 

China National Petroleum Corp. 2.79 1997 110 Urumqi أورامكي 

China National Petroleum Corp. 2.79 1986 110 Yangzi يانغزي 

Sinopec 3.04 1974 110 Anqing أنكينغ 

Sinopec 4.85 1990 110 Qilo كيلو 

China National Petroleum Corp. 4.50 1965 100 Harbin هاربين 

China National Petroleum Corp. 5.36 2010 100 Liaoyang لياويانغ 

China National Petroleum Corp. 1.65 1992 100 Tahe تاهي 
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 الــنفط طاقــة مصــافي 3-3الجــدول . يبــين 2018عام نهاية ألف ب/ي،  4737قدرها 

  .2018عام نهاية ومؤشر درجة تعقيدها  إنشائها،وتاريخ  ،العاملة في اليابان

  (ألف ب/ي)  2018 اليابان نهاية عام في العاملة النفط  مصافي طاقة: 3-3 جدولال

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
  اسم المصفاة التكريرية

JX Nippon Oil & Energy Corp. 10.11 1961 380 Mizushima ميزوشيما 

JX Nippon Oil & Energy Corp.  7.67 1969 340 Negishi نيغيشي 

Tonen/General Sekiyu Seisei KK 8.16 1960 290 Kawasaki كاواساكي 

Cosmo Oil Co. Ltd. 6.31 1963 228 Chiba تشيبا 

Japan Energy Corp. 9.93 1970 220 Mizushima, Okayama ميزوشيما، أوكاياما 

Idemitsu Kosan Co. Ltd. 6.40 1963 209 Ichihara إيتشيهارا 

Showa Yokkaichi Sekiyu Co. Ltd. 9.61 1957 193 Yokkaichi يوغاييتشي 

Fuji Oil Co. Ltd. 7.57 1968 192 Sodegaura  سوديغاورا 

JX Nippon Oil & Energy Corp.  7.91 1972 180 Muroran  موروران 

Kashima Oil Co. Ltd. 5.98 1970 180 Kashima,  كاشيما 

Cosmo Oil Co. Ltd. 4.69 1943 175 Yokkaichi يوكيتشي 

Kyokuto Petroleum Industries Ltd. 7.82 1968 172 Ichihara, Chiba إيتشيهارا/تشيبا 

Tonen/General Sekiyu Seisei KK  6.73 1941 170 Wakayama واكاياما 

Idemitsu Kosan Co. Ltd. 7.04 1975 160 Chita, Aichi تشيتا أيتشي 

JX Nippon Oil & Energy Corp. 11.22 1964 145 Sendai سينداي 

Cosmo Oil Co. Ltd. 5.02 1972 140 Sakaide ساكايدي 

Tonen/General Sekiyu Seisei KK 9.30 1964 140 Sakai  ساكاي 

JX Nippon Oil & Energy Corp.  7.23 1964 136 Oita أويتا 

JX Nippon Oil & Energy Corp. 8.93 1965 127 Marifu  ماريفو 

Idemitsu Kosan Co. Ltd. 6.27 1957 120 Shunan   شونان 

Seibu Oil Co. Ltd. 8.00 1969 120 Yamaguchi ياماغوتشي 

Taiyo Oil Co. Ltd. 8.58 1938 120 Kikuma كيكوما 

JX Nippon Oil & Energy Corp. 6.35 1970 115 Takaishi, Osaka تاكايشي، أوساكا 

Idemitsu Kosan Co. Ltd.  8.20 1973 114 Tomakomai, 
Hokkaido توماكوماي، هوكايدو 

Toa Oil Co. Ltd.  6.40 1954 110 Ohgimachi,  أوهغيماتشي 

Nansei Sekiyu KK 2.56 1968 100 Okinawa-Nishihara نيشيهارا- أوكيناوا 

Cosmo Oil Co. Ltd. 8.38 1968 70 Sakai  ساكاي 
 إجمالي اليابان 4737  7.73 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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% من إجمــالي الطاقــة التكريريــة 15.94في المرتبة الثالثة بنسبة  الهند كما تأتي

ألــف ب/ي بدايــة  4369لمنطقة آسيا الباسيفيك، حيث بلــغ إجمــالي الطاقــة التكريريــة 

 الــنفط مصــافي طاقــة 4-3 جــدولالمصــفاة. يبــين  23، وعــدد المصــافي 2018عــام 

  .2018 نهاية عامومؤشر درجة تعقيدها  إنشائها،وتاريخ الهند،  في العاملة

  (ألف ب/ي)  2018الهند نهاية عام  في العاملة النفط  مصافي طاقة: 4-3 جدولال

 المالك
مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
  اسم المصفاة التكريرية

Reliance Petroleum Ltd. 5.80 2008 660 Jamnagar-II جامناغار - II 
Reliance Industries Ltd. 8.47 1999 580 Jamnagar-I جامناغار - I 
Essar Refinery 1.00 2006 360 Essar إيسار 
Bharat Petroleum Corp. Ltd 3.07 1966 340 Kochi كوتشي 
Indian Oil Corp. Ltd. 4.94 2013 300 Paradip باراديب 
Indian Oil Corp. Ltd. 2.40 1966 274 Koyali, Gujarat كويالي كوجارات 
Bharat Petroleum Corp. Ltd. 2.20 1955 240 Mahul, Mumbai ماهول، مومباي 
Mangalore Refinery & 
Petrochemicals Ltd. 2.00 1988 190 Mangalore مانغالور 

Chennai Petroleum Corp. Ltd. 3.25 1969 186 Manali-Tamil  مانالي، تاميل 
Hindustan Petroleum Corp. Ltd. 3.08 2012 180 Bathinda باثيندا 
Indian Oil Corp. Ltd. 2.55 1982 156 Mathura ماثورا 
Hindustan Petroleum Corp. Ltd. 1.00 1957 150 Visakh فيساخ 
Bharat Oman Refineries Ltd. 3.00 2011 120 Bina, Madhya Pradesh بينا، ماديا براديش 
Indian Oil Corp. Ltd. 5.20 1998 120 Panipat بانيبات 
Indian Oil Corp. Ltd. 2.55 1964 120 Barauni, Bihar باروني، بيهار 
Indian Oil Corp. Ltd. 2.33 1975 116 Haldia, West Bengal هالديا، ويست بنغال 
Hindustan Petroleum Corp. Ltd. 5.47 1954 107 Mahul, Mumbai ماهول، مومباي 
Numaligarh Refinery Ltd. 5.97 1999 65 Numaligarh, Assam نوماليغاره، أسام 
Indian Oil Corp. Ltd. 2.83 1979 51 Bongaigaon Assam بونغايغاون أسام 
Chennai Petroleum Corp. Ltd. 2.82 1993 20 Nagapattinam ناغاباتينام 
Indian Oil Corp. Ltd. 3.25 1962 20 Guwahati, Assam  غواهاتي، أسام 
Indian Oil Corp. Ltd. 1.54 1901 13 Digboi, Assam ديغبوي، أسام 
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 1.00 2001 1 Andhra Pradesh أندرا، براديش 
 إجمالي الهند 4369  4.12 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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فــي المرتبــة الرابعــة، وتعتبــر مــن الــدول المتميــزة فــي  كوريـا الجنوبيـةتأتي 

صناعة التكرير في منطقة آسيا الباسيفيك، حيــث تمتلــك مصــاف ذات طاقــة تكريريــة 

ألــف ب/ي، بنســبة  2949كبيرة بدرجة تعقيد عالية، ويبلغ إجمالي الطاقــة التكريريــة 

 الــنفط مصــافي طاقــة 5-3 جــدولاليبــين  .% مــن خــالل خمــس مصــافي فقــط10.76

  .2018 عامنهاية  ومؤشر درجة تعقيدها إنشائها،وتاريخ كوريا الجنوبية  في العاملة

  (ألف ب/ي)  2018 كوريا الجنوبية نهاية عام في العاملة مصافي النفط طاقة: 5-3 جدولال

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
  المصفاة اسم التكريرية

SK Innovation 6.56 1964 840 Ulsan  ألسان 

GS Caltex Corp. 6.83 1966 775 Yeosu ييؤوسو 

S-Oil Corp. 7.31 1966 669 Onsan أونسان 

Hyundai Oilbank Corp. 2.65 1989 390 Daesan دائيسان 

SK Innovation 3.63 1964 275 Inchon إنشون 

 
6.01 

 
 إجمالي كوريا الجنوبية 2949

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- أوابكالمصدر: 

ــة  ــة آســيا الباســيفيك فتتبــاين فيمــا بينهــا مــن حيــث الطاق أمــا بــاقي دول منطق

التكريرية، ودرجة التعقيد التكنولــوجي. تــأتي فــي مقدمــة هــذه الــدول ســنغافورة التــي 

ألف ب/ي. تليها تايوان  1390تمتلك ثالث مصاف ذات طاقة تكريرية إجمالية قدرها 

ألــف ب/ي.  950ليــة بإجمــالي قــدره التي تمتلك ثالث مصاف ذات طاقة تكريريــة عا

وتــاريخ بــاقي دول آســيا الباســيفيك،  في العاملة النفط مصافي طاقة 6-3 جدولاليبين 

  .2018 عامنهاية  ومؤشر درجة تعقيدها إنشائها،

 (ألف ب/ي)  2018طاقة مصافي النفط العاملة في باقي دول آسيا الباسيفيك عام : 6-3الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالدولة/  التكريرية

 رةسنغافو
ExxonMobil Refining & Supply Co. 5.74 1965 605 Jurong  جورونغ 
Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd. 4.55 1961 485 Pulau Bukom مو باكوبوال 
Singapore Refining Co. Private Ltd. 5.26 1979 285 Pulau Merlimau وارليميم وبوال 

 ةإجمالي سنغافور 1390  5.19 
 تايوان

Formosa Petrochemical Co. 8.98 2000 450 Mailiao لياويم 
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالدولة/  التكريرية

Chinese Petroleum Corp. 3.68 1969 300 Ta-Lin تالين 
Chinese Petroleum Corp. 3.73 1976 200 Tao-Yuan تاو يوان 

 إجمالي تايوان 950  6.24 
 إندونيسيا

Pertamina 2.06 1974 350 Cilacap سيالكاب 
Pertamina 3.33 2001 260 Balikpapan يكبابانلبا 
Pertamina 6.02 1973 170 Dumai دوماي 
Pertamina 4.98 1998 125 Balongan بالونغان 
Pertamina 5.74 1930 109 Musi  موسي 
Pertamina 1.00 1968 50 Sungai Pakning سونغي باكنينغ 
Pertamina 1.00 1954 4 Cepu سيبيو 

 إجمالي إندونيسيا 1067  3.80 
 تايالند

Thai Oil Public Company Limited  5.29 1961 285 Sriracha  سريراتشا 
Esso Standard Thailand Ltd. 5.01 1967 170 Sriracha سريراتشا 
PTT PLC 1.96 1964 120 Bangchak  بانغتشاك 
Star Petroleum Refining Co. Ltd. 5.97 1996 160 Rayong رايونغ 
 إجمالي تايالند 735  4.86 

 أستراليا 
BP PLC  5.96 1955 137 Kwinana كوينانا 
ExxonMobil Refining & Supply Co. 5.79 1949 130 Altona ألتون 
Shell Refining (Australia) Pty. Ltd. 8.31 1954 110 Geelong غيلونغ 
Caltex Australia Ltd. 6.52 1965 110 Lytton ليتون 

 إجمالي أستراليا 724  6.62 
 ماليزيا

Shell Refining Co. Bhd. 4.01 1963 155 Port Dickson II  بورت ديكسون -II 
Petronas 9.63 1999 126 Melaka II ميالك -II 
Petronas 4.09 1994 92 Melaka I اميالك -I 
Petron Corp. 2.63 1963 86 Port Dickson بورت ديكسون 
Petronas 1.00 1983 40 Kertih,  كيرتيه 
Kemaman Bitumen Co. 2.11 2005 25 Kemaman,  كيمامان 
 إجمالي ماليزيا 524  4.83 

  فيتنام 
Petrovietnam 1 2009 140 Dung Quat دونغ كوات 
Petrovietnam and KPI 9.26 2018 200 Nghi Son نغهي سون  
  إجمالي فيتنام 340  6.54 

 فلبينال
Petron Corp. 4.35 1961 180 Limay, Bataan ليماي، باتان 
Pilipinas Shell Petroleum Corp. 4.49 1962 120 Tabango وغتابان 

 فلبينالإجمالي  300  4.40 
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فــي المرتبــة الرابعــة، وتعتبــر مــن الــدول المتميــزة فــي  كوريـا الجنوبيـةتأتي 

صناعة التكرير في منطقة آسيا الباسيفيك، حيــث تمتلــك مصــاف ذات طاقــة تكريريــة 

ألــف ب/ي، بنســبة  2949كبيرة بدرجة تعقيد عالية، ويبلغ إجمالي الطاقــة التكريريــة 

 الــنفط مصــافي طاقــة 5-3 جــدولاليبــين  .% مــن خــالل خمــس مصــافي فقــط10.76

  .2018 عامنهاية  ومؤشر درجة تعقيدها إنشائها،وتاريخ كوريا الجنوبية  في العاملة

  (ألف ب/ي)  2018 كوريا الجنوبية نهاية عام في العاملة مصافي النفط طاقة: 5-3 جدولال

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
  المصفاة اسم التكريرية

SK Innovation 6.56 1964 840 Ulsan  ألسان 

GS Caltex Corp. 6.83 1966 775 Yeosu ييؤوسو 

S-Oil Corp. 7.31 1966 669 Onsan أونسان 

Hyundai Oilbank Corp. 2.65 1989 390 Daesan دائيسان 

SK Innovation 3.63 1964 275 Inchon إنشون 

 
6.01 

 
 إجمالي كوريا الجنوبية 2949

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- أوابكالمصدر: 

ــة  ــة آســيا الباســيفيك فتتبــاين فيمــا بينهــا مــن حيــث الطاق أمــا بــاقي دول منطق

التكريرية، ودرجة التعقيد التكنولــوجي. تــأتي فــي مقدمــة هــذه الــدول ســنغافورة التــي 

ألف ب/ي. تليها تايوان  1390تمتلك ثالث مصاف ذات طاقة تكريرية إجمالية قدرها 

ألــف ب/ي.  950ليــة بإجمــالي قــدره التي تمتلك ثالث مصاف ذات طاقة تكريريــة عا

وتــاريخ بــاقي دول آســيا الباســيفيك،  في العاملة النفط مصافي طاقة 6-3 جدولاليبين 

  .2018 عامنهاية  ومؤشر درجة تعقيدها إنشائها،

 (ألف ب/ي)  2018طاقة مصافي النفط العاملة في باقي دول آسيا الباسيفيك عام : 6-3الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالدولة/  التكريرية

 رةسنغافو
ExxonMobil Refining & Supply Co. 5.74 1965 605 Jurong  جورونغ 
Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd. 4.55 1961 485 Pulau Bukom مو باكوبوال 
Singapore Refining Co. Private Ltd. 5.26 1979 285 Pulau Merlimau وارليميم وبوال 

 ةإجمالي سنغافور 1390  5.19 
 تايوان

Formosa Petrochemical Co. 8.98 2000 450 Mailiao لياويم 
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالدولة/  التكريرية

 باكستانال
Pak Arab Refinery 2.80 2000 100 PakArab  باك أراب 
National Refinery Ltd. 2.55 1966 60 Korangi غيرانكو 
Pakistan Refinery Ltd. 3.22 1962 50 Karachi كراتشي 
Attock Refinery Ltd. 1.98 1922 46 Rawalpindi راوالبيندي 
Byco Petroleum Pakistan Ltd. 4.08 2004 35 Baloshestan بالوشيستان 

 باكستانالإجمالي  290  2.84 
 كوريا الشمالية

Government 4.58 1973 90 Ungi أونغي 
Government 2.88 1978 40 Ungi أونغي 

 إجمالي كوريا الشمالية 130  4.06 
 انيوزيلند

New Zealand Refining Co. Ltd. 7.50 1964 110 Marsden Point  مارسدن بوينت 
 ميانمار

Myanmar Petrochemical Enterprise 1.00 1982 25 Thanbayakan ثانباياكان 
Myanmar Petrochemical Enterprise 4.06 1963 20 Thanlyin ثانليين 
Myanmar Petrochemical Enterprise 1.43 1954 6 Chauk تشوك 

 ميانمارإجمالي  51  2.25 
 سيريالنكا

Ceylon Petroleum Corp. 3.84 1969 50 Sapugaskanda سابوغاسكاندا 
 نيوغينيا

Interoil 1.00 2004 36 Port Moresby سباييبورت مور 
 بنغالديش

Eastern Refinery Ltd. 2.71 1968 30 Chittagong تشيتاغونغ 
 بروناي

Brunei Shell Petroleum Co. 3.85 1983 10 Seria سيريا 

  إجمالي باقي دول آسيا الباسيفيك 6503   
 قاعدة بيانات صناعة التكرير  - المصدر: أوابك 

  : مصافي النفط المغلقة في آسيا الباسيفيك 3-2

على الرغم من التوسع الكبير فــي الطاقــة التكريريــة الــذي شــهدته بعــض دول 

منطقة آسيا الباسيفيك في العقدين الماضيين، وخاصة في الصين والهنــد،  فقــد شــهدت 

بلدان أخرى إغالق العديد من المصافي، وذلــك ألســباب مختلفــة، منهــا مــا يعــود إلــى 

ثل اليابان، ومنهــا مــا يعــود إلــى قــدم انخفاض الطلب المحلي على المنتجات النفطية م
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المصــافي التــي أغلقــت  7-3الجدول المصفاة وضعف كفاءتها أو صغر حجمها. يبين 

  . 2018-2000في منطقة آسيا الباسيفيك خالل الفترة 

  (ألف ب/ي)  2018- 2000المصافي المغلقة في منطقة آسيا الباسيفيك خالل الفترة  : 7-3الجدول 

تاريخ   المالك
 اإلغالق

الطاقة 
 المصفاة اسم البلد/ التكريرية

  أستراليا
ExxonMobil 2009 100 Port-Stanvac بورت ستانفاك  
Shell Refining Pty. Ltd. 2012 75 Klyde  كاليدي  
Caltex Australia Ltd. 2014 137 Kurnell كورنيل  
BP PLC 2015 102 Bulwer Island بولوير أيسالند  

 اليابان  
JX Nippon Oil & Energy Corp. 2009 60 Toyama- Nihonkai نيهونكاي- توياما 
Japan Energy Corp. 2002 110 Chita شيتا 
Idmetso 2003 80 Hyogo هيوغو 
Nihonkai Oil Company 2008 60 Toyama توياما 

 2012 240 Mizoshima ميزوشيما  

 2013 140 Sakaide ساكيد  
  2013 120 Ohgimachi غيماتشيهأو  

Toa Oil Co. Ltd.  2015 65 Mizue, Kawasaki ميزو، كاواساكي  
 ماليزيا  

Sarawak Shell Bhd. 2004 45 Lutong لوتونغ 
 

Bosicor Refinery Ltd. 2000 30 Karachi كراتشي 
Dhodak Refinery Ltd. 2006 2.5 Dera Ghazi Khan  ديراغازي خان 

 تايالند  
Rayong Purifier Public Co.  2003 17 Rayong رايونغ 

 كوريا الجنوبية  
Hyundai Lube Oil 2005 9.5 Busan بوسان 

 فلبين  
Philippine Petroleum Corp. 2003 72 Pililla بيليال 

  إندونيسيا
Pertamina 2015 4.75 Bangakalan   بانغاكاالن  
  تايوان    
Chinese Petroleum Corp. 2016 220 Kaohsiung وسيونغاك  

  قاعدة بيانات صناعة تكرير النفط –المصدر: أوابك 
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  : األداء التشغيلي لمصافي النفط في آسيا الباسيفيك3-3

شهدت مصافي الــنفط فــي منطقــة آســيا الباســيفيك تطــورات مهمــة فــي أدائهــا 

التشغيلي خالل العقدين الماضيين، حيث ارتفعت طاقة العمليات الالحقة، المكونة مــن 

عمليات التهــذيب والمعالجــة الهيدروجينيــة وتكســير المخلفــات الثقيلــة، وذلــك لتعــديل 

الطلب المحلي علــى المنتجــات النفطيــة،  هيكل اإلنتاج بما يتناسب مع التغير في هيكل

وتمكــين المصــافي مــن تكريــر النفــوط الخــام الثقيلــة المســتوردة مــن  منطقــة الشــرق 

تطــور الطاقــة  2-3الشــكل األوســط التــي تحتــوي علــى نســب كبريــت مرتفعــة. يبــين 

التكريرية وطاقة العمليات التحويلية الالحقة في مصافي منطقة آســيا الباســيفيك خــالل 

  . 2018-2000رة الفت 

  تطور العمليات الالحقة والطاقة التكريرية في مصافي آسيا الباسيفيك: 2-3الشكل 
   2018- 2000خالل الفترة 

  تقرير األمين العام السنوي - المصدر: أوابك           

  : تصنيف مصافي النفط في دول آسيا الباسيفيك حسب الحجم 3-3-1

تمتلــك دول آســيا الباســيفيك العديــد مــن المصــافي ذات الطاقــة التكريريــة مــن 

الحجم الكبير والمتوسط، حيث بلغ عــدد المصــافي التــي تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن 

ي عــدد % مــن إجمــال27، بنســبة 2018مصــفاة فــي نهايــة عــام  45ألــف ب/ي  200

مصــفاة  76ألــف ب/ي  200-100طاقتها  تبلغالمصافي، كما بلغ عدد المصافي التي 
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ألــف  100-50 ذات الطاقة  التكريرية%، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة 47بنسبة 

%، وعدد المصافي التــي ال تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن 13مصفاة بنسبة  21ب/ي 

جمــالي عــدد مصــافي آســيا الباســيفيك. % مــن إ13مصفاة، بنســبة  21ألف ب/ي  50

، كمــا 2018تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام  3-3الشكل يبين 

  .2018توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام  4-3الشكل يبين 

  (ألف ب/ي)  2018تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام : 3-3الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك            

  (ألف ب/ي)  2018توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام : 4-3الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك                       

  : تصنيف مصافي النفط في آسيا الباسيفيك حسب النوع 3-3-2
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تمثل المصــافي التحويليــة النســبة األكبــر فــي كــل مــن اليابــان والهنــد وكوريــا 

الجنوبية، بينما في  الصين وباقي دول آسيا فمعظمها مــن النــوع البســيط الــذي يتكــون 

مصــفاة بنســبة  129 من عمليات تقطير النفط الخام فقط. بلغ عدد المصــافي التحويليــة

 19% من إجمالي عدد مصافي دول آسيا باسيفيك، كما بلغ عدد مصــافي التقطيــر 79

مصفاة بنسبة  15%. أما مصافي المعالجة الهيدروجينية فبلغ عددها 12مصفاة بنسبة 

تصــنيف مصــافي  5-3الشكل % من إجمالي عدد المصافي في آسيا الباسيفيك. يبين 9

 6-3الشــكل ، كمــا يبــين 2018النفط في دول آسيا الباسيفيك حسب النــوع نهايــة عــام 

  .2018توزع نسب مصافي منطقة آسيا الباسيفيك حسب النوع نهاية عام 

    2018تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب النوع نهاية عام : 5-3الشكل 

  تكريرقاعدة بيانات صناعة ال - المصدر: أوابك        

   2018توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب النوع نهاية عام : 6-3الشكل 

 : طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين3-3-3

8 3 8
3

1
2

9

51

26 18

5

29

0

10

20

30

40

50

60

70

الصين اليابان الهند كوريا الجنوبية باقي دول آسيا 
تقطيرالباسيفيك معالجة هيدروجينية تحويلية

في
صا

الم
دد 

ع

تقطير
12%

معالجة 
هيدروجينية

9%

تحويلية
79%

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
81 

ألــف  100-50 ذات الطاقة  التكريرية%، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة 47بنسبة 

%، وعدد المصافي التــي ال تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن 13مصفاة بنسبة  21ب/ي 

جمــالي عــدد مصــافي آســيا الباســيفيك. % مــن إ13مصفاة، بنســبة  21ألف ب/ي  50

، كمــا 2018تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام  3-3الشكل يبين 

  .2018توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام  4-3الشكل يبين 

  (ألف ب/ي)  2018تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام : 3-3الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك            

  (ألف ب/ي)  2018توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام : 4-3الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك                       
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مصــفاة بنســبة  129 من عمليات تقطير النفط الخام فقط. بلغ عدد المصــافي التحويليــة

 19% من إجمالي عدد مصافي دول آسيا باسيفيك، كما بلغ عدد مصــافي التقطيــر 79

مصفاة بنسبة  15%. أما مصافي المعالجة الهيدروجينية فبلغ عددها 12مصفاة بنسبة 

تصــنيف مصــافي  5-3الشكل % من إجمالي عدد المصافي في آسيا الباسيفيك. يبين 9

 6-3الشــكل ، كمــا يبــين 2018النفط في دول آسيا الباسيفيك حسب النــوع نهايــة عــام 
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مصــافي دول  فــيتحسين الرقم األوكتاني للغــازولين  عمليات طاقة نسبة بلغت

  أدنــى وهــي ،2018نهايــة عــام  الخام النفط تقطير طاقة من% 12.08 آسيا الباسيفيك

ولكن هناك العديد من الدول تزيد فيها النسبة عــن متوســط  العالم، مصافي متوسط من

وكوريــا الشــمالية وفيتنــام نظــراً  فلبــينالعــالم مثــل برونــاي وأســتراليا ونيوزيلنــدا وال

 عمليــات طاقــة نســبة 7-3 الشــكل يبين العتمادها بشكل أساسي على إنتاج الغازولين.

دول آســيا  مصــافي فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى تحســين الــرقم األوكتــاني للغــازولين

  .2018 عام نهاية الباسيفيك

  تقطير النفط  طاقة إلى  تحسين الرقم األوكتاني عمليات طاقة نسبة : 7-3الشكل 
  2018عام  نهايةباسيفيك المصافي آسيا في         

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك       

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية: 3-3-4

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى الهيدروجينيــة المعالجة عمليات طاقة بلغت نسبة

العــالم  مصــافي متوســط مــن أدنى نسبة وهي، %46.43دول آسيا الباسيفيك  مصافي

ــةفــي  ــام  نهاي ــي باســتثناء ،2018ع ــان الت ــافي الياب ــل مص ــبة فيهــا تص ــى النس  إل

، وذلــك نظــراً العتمادهــا علــى اســتيراد الــنفط الخــام مــن منطقــة الشــرق 103.13%

األوسط الذي يتطلب عمليات معالجة أكبر، الحتوائه على نســبة عاليــة مــن الكبريــت، 
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تمثل المصــافي التحويليــة النســبة األكبــر فــي كــل مــن اليابــان والهنــد وكوريــا 

الجنوبية، بينما في  الصين وباقي دول آسيا فمعظمها مــن النــوع البســيط الــذي يتكــون 

مصــفاة بنســبة  129 من عمليات تقطير النفط الخام فقط. بلغ عدد المصــافي التحويليــة

 19% من إجمالي عدد مصافي دول آسيا باسيفيك، كما بلغ عدد مصــافي التقطيــر 79

مصفاة بنسبة  15%. أما مصافي المعالجة الهيدروجينية فبلغ عددها 12مصفاة بنسبة 

تصــنيف مصــافي  5-3الشكل % من إجمالي عدد المصافي في آسيا الباسيفيك. يبين 9

 6-3الشــكل ، كمــا يبــين 2018النفط في دول آسيا الباسيفيك حسب النــوع نهايــة عــام 

  .2018توزع نسب مصافي منطقة آسيا الباسيفيك حسب النوع نهاية عام 

    2018تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب النوع نهاية عام : 5-3الشكل 

  تكريرقاعدة بيانات صناعة ال - المصدر: أوابك        

   2018توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب النوع نهاية عام : 6-3الشكل 

 : طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين3-3-3
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ألــف  100-50 ذات الطاقة  التكريرية%، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة 47بنسبة 

%، وعدد المصافي التــي ال تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن 13مصفاة بنسبة  21ب/ي 

جمــالي عــدد مصــافي آســيا الباســيفيك. % مــن إ13مصفاة، بنســبة  21ألف ب/ي  50

، كمــا 2018تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام  3-3الشكل يبين 

  .2018توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام  4-3الشكل يبين 

  (ألف ب/ي)  2018تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام : 3-3الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك            

  (ألف ب/ي)  2018توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم نهاية عام : 4-3الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك                       

  : تصنيف مصافي النفط في آسيا الباسيفيك حسب النوع 3-3-2

5 4
12

11

1
2

7

29

20 10

17

17

6
7

5

10

0

10

20

30

40

50

60

70

الصين اليابان الهند كوريا الجنوبية باقي دول آسيا 
الباسيفيك

100-50   50أقل من  100-200 200أكبر من 

دد 
ع

في
صا

الم

  50أقل من 
13%

50-100
13%

100-200
47%

200أكبر من 
27%

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
82 

تمثل المصــافي التحويليــة النســبة األكبــر فــي كــل مــن اليابــان والهنــد وكوريــا 

الجنوبية، بينما في  الصين وباقي دول آسيا فمعظمها مــن النــوع البســيط الــذي يتكــون 

مصــفاة بنســبة  129 من عمليات تقطير النفط الخام فقط. بلغ عدد المصــافي التحويليــة

 19% من إجمالي عدد مصافي دول آسيا باسيفيك، كما بلغ عدد مصــافي التقطيــر 79

مصفاة بنسبة  15%. أما مصافي المعالجة الهيدروجينية فبلغ عددها 12مصفاة بنسبة 

تصــنيف مصــافي  5-3الشكل % من إجمالي عدد المصافي في آسيا الباسيفيك. يبين 9

 6-3الشــكل ، كمــا يبــين 2018النفط في دول آسيا الباسيفيك حسب النــوع نهايــة عــام 

  .2018توزع نسب مصافي منطقة آسيا الباسيفيك حسب النوع نهاية عام 

    2018تصنيف مصافي آسيا الباسيفيك حسب النوع نهاية عام : 5-3الشكل 

  تكريرقاعدة بيانات صناعة ال - المصدر: أوابك        

   2018توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب النوع نهاية عام : 6-3الشكل 

 : طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين3-3-3

8 3 8
3

1
2

9

51

26 18

5

29

0

10

20

30

40

50

60

70

الصين اليابان الهند كوريا الجنوبية باقي دول آسيا 
تقطيرالباسيفيك معالجة هيدروجينية تحويلية

في
صا

الم
دد 

ع

تقطير
12%

معالجة 
هيدروجينية

9%

تحويلية
79%



صناعة تكرير النفط في العالم

84

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
84 

متطلبــات النفطيــة لتلبيــة  المنتجــاتالكبيــر بتحســين مواصــفات  االهتمــامإضــافة إلــى 

نيوزيلنــدا، حيــث تصــل النســبة إلــى  ، تليهــاالمعايير الخاصة بحماية البيئة من التلــوث

% 68.68%، وتــايوان بنســبة 71.54أســتراليا بنســبة %، و 78.12فيتنام  %، ثم 95

 الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة نسبة 8-3 الشكل %. يبين61.66بنسبة  فلبينوال

  .2018 عام نهايةآسيا الباسيفيك  مصافي في النفط تقطير طاقة إلى

  تقطير  طاقةإلى   الهيدروجينية المعالجة عملياتطاقة  نسبة: 8-3الشكل 
    2018نهاية عام  باسيفيكالآسيا  مصافي فيالنفط                                

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك   

  تكسير المخلفات الثقيلة   عمليات : طاقة3-3-5

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى تكسير المخلفات الثقيلــة عمليات طاقة نسبة بلغت

فــي  ، وهــي أدنــى مــن متوســط مصــافي العــالم%26.83دول آسيا الباسيفيك  مصافي

 إلــى تكســير المخلفــات الثقيلــة عمليــات طاقة نسبة 9-3 الشكل يبين. 2018نهاية عام 

  .2018 عام نهاية باسيفيكالدول آسيا  مصافي في النفط تقطير طاقة

  
  
  

    التقطير طاقة إلى تكسير المخلفات الثقيلة  عمليات نسبة: 9-3 الشكل
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  2018 عامنهاية باسيفيك الآسيا  مصافي في          

  بيانات صناعة التكريرقاعدة  –المصدر: أوابك  

  : تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات النفطية 3-4 

واجهت مصافي النفط في معظم دول آسيا الباســيفيك مشــكلة العجــز فــي تلبيــة 

الطلب المحلي المتنامي على المنتجات النفطية، وخاصة في كــل مــن الصــين والهنــد، 

مليــون  24.5حيث ارتفع إجمالي استهالك المنتجات النفطية فــي آســيا الباســيفيك مــن 

بينما ارتفعت الطاقة التكريرية . 2018مليون ب/ي عام  35.9إلى   2005ب/ي عام 

الشــكل . يبــين 2018مليــون ب/ي عــام  27.4إلى  2005مليون ب/ي عام  22.2من 

تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات النفطية في منطقة أســيا الباســيفيك  3-10

  .2018-2005خالل الفترة 

لطلــب علــى تواجه مصافي النفط في منطقة آسيا الباسيفيك مشكلة تغير هيكل ا

% 42.71المنتجات النفطية، حيث ارتفعت نسبة الطلب على  المنتجــات الخفيفــة مــن 

، بينما انخفضت على زيــت الوقــود مــن 2018% في عام 45.77إلى  2005في عام 

. ويعود الســبب الرئيســي لهــذا التغيــر 2018% عام 4.52إلى  2005% عام 12.12

يــل الحــاوي علــى نســبة مرتفعــة مــن إلــى التوجــه نحــو تخفــيض اســتخدام الوقــود الثق

الكبريت، وذلك لتلبية متطلبات التشريعات الخاصــة بحمايــة البيئــة مــن التلــوث. يبــين 
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نيوزيلنــدا، حيــث تصــل النســبة إلــى  ، تليهــاالمعايير الخاصة بحماية البيئة من التلــوث

% 68.68%، وتــايوان بنســبة 71.54أســتراليا بنســبة %، و 78.12فيتنام  %، ثم 95

 الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة نسبة 8-3 الشكل %. يبين61.66بنسبة  فلبينوال

  .2018 عام نهايةآسيا الباسيفيك  مصافي في النفط تقطير طاقة إلى
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  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك   

  تكسير المخلفات الثقيلة   عمليات : طاقة3-3-5

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى تكسير المخلفات الثقيلــة عمليات طاقة نسبة بلغت

فــي  ، وهــي أدنــى مــن متوســط مصــافي العــالم%26.83دول آسيا الباسيفيك  مصافي

 إلــى تكســير المخلفــات الثقيلــة عمليــات طاقة نسبة 9-3 الشكل يبين. 2018نهاية عام 

  .2018 عام نهاية باسيفيكالدول آسيا  مصافي في النفط تقطير طاقة
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هيكل الطلب علــى المنتجــات النفطيــة فــي آســيا الباســيفيك خــالل  تطور 11-3الشكل 

  2018-2005الفترة 

  النفطـية في تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات : 10-3الشكل 
    2018-2005آسيا الباسيفيك خالل الفترة                                  

 قاعدة بيانات صناعة التكرير   - أوابك :المصدر
  

  تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في آسيا الباسيفيك : 11-3الشكل 
  2018- 2005 خالل الفترة 

 Bp. Statistical review of World Energy, 2019المصدر:          
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كمــا يتوقــع اســتمرار نمــو الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة فــي منطقــة آســيا 

الباسيفيك، ويشكل إجمالي الغازولين والديزل حوالي نصف هــذه الزيــادة، كمــا يتوقــع 

أن يرتفع الطلب علــى النافثــا بتــأثير النهضــة المتوقعــة لصــناعة البتروكيماويــات فــي 

لصين. أما زيــت الوقــود فســيحافظ علــى معدلــه دون زيــادة خــالل هــذه الفتــرة. يبــين ا

توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية فــي آســيا الباســيفيك خــالل  12-3الشكل 

  .2040-2017الفترة 

  توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في آسيا الباسيفيك  :12-3الشكل 
    2040-2017 خالل الفترة 

 World Oil Outlook, 2018المصدر: أوبك            
  

  : التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات3-5

تتجه دول منطقة آسيا الباسيفيك إلى اعتماد معايير متوافقة مع المعايير الدولية 

واألوروبية، فقــد بــدأت شــركات التكريــر منــذ العقــدين الماضــيين بتطــوير المصــافي 

بعاثاتها، وتحســين مواصــفات المنتجــات بمــا يتوافــق مــع المعــايير الخاصــة لخفض ان 

بحماية البيئة من التلوث، وهي مشاريع باهظة التكاليف وتستغرق فترة زمنيــة طويلــة 

  ألعمال اإلنشاء.
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  : تطورات صناعة التكرير في آسيا الباسيفيك 3-6

إنشــاء المصــافي الجديــدة شهدت دول آسيا الباسيفيك تنفيذ العديــد مــن مشــاريع 

وتطوير المصافي القائمة خالل السنوات الخمس الماضية، تتركز معظمها في الصين 

   والهند.

تأتي الصين في المركز األول بين دول آسيا الباســيفيك مــن حيــث التوســع فــي 

الطاقــة التكريريــة، وذلــك لتلبيــة الطلــب المحلــي المتنــامي علــى المنتجــات النفطيــة، 

ل نمو مستوى الدخل القــومي، وتطبيــق متطلبــات القــرار الــذي أصــدرته وارتفاع معد

الخاص بإغالق كافة المصــافي الصــغيرة التــي ال تزيــد  2012عام  الحكومة الصينية

ألف ب/ي، وذلك في إطار جهودها لتحسين ربحية صــناعة  40طاقتها التكريرية عن 

ن شركات التكرير إلى إعــداد التكرير، واالستفادة من اقتصاد الحجم، مما دفع العديد م

الخطط الالزمة لتوســيع الطاقــة التكريريــة لمصــافيها، أو إنشــاء مصــاف جديــدة ذات 

اعة التكرير التــي تمــت فــي الصــين ن طاقة تكريرية عالية. وفيما يلي أهم تطورات ص

  في السنوات الخمس الماضية:

  "تشغيل مصفاة "آنينغ يونــانAnning-Yunnan  2017الجديــدة فــي عــام ،

ألــف ب/ي، تملكهــا شــركة البتــرول الوطنيــة الصــينية  260طاقتها التكريرية 

CNPC  . 

 "تطــوير ورفــع الطاقــة التكريريــة لمصــفاة "هويزهــوHuizhou   المملوكــة

ألــف  420إلــى  200من  CNOOC 1لشركة نفط المغمورة الوطنية الصينية 

 ب/ي، مع إنشاء وحدات تحويلية جديدة.

 شــيجيازهوانغ"الطاقــة التكريريــة لمصــفاة  رفــع"Shijiazhuang   المملوكــة

 ألف ب/ي. 160إلى  100من  "سينوبيك"لشركة 

 
1 China National Offshore Oil Company 
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  "ــانغ ــة لمصــفاة "جيوجي ــة التكريري ــع الطاق ــركة  Jiujiangرف ــة لش المملوك

ألـــف ب/ي، مـــع إنشـــاء وحـــدات معالجـــة  180إلـــى  80مـــن  "ســـينوبيك"

 هيدروجينية جديدة.  

  ب/ي في مصفاة "جيلين"  9000إضافة وحدة ألكلة طاقتهاJilin . 

 فوجيان" مصفاةرفع الطاقة التكريرية ل" Fujian  280ألف ب/ي إلى  80من 

% 25من أرامكو الســعودية وإكســون موبيــل، بحصــة ل بمشاركة ك ب/يألف 

، % لشــركة بتروكيماويــات فوجيــان الصــينية50همــا، والحصــة الباقيــة لكل من 

 .  إلنتاج اإلثيلين اتبتروكيماوي  مجمعمتكاملة مع وهي مصفاة 

عقود شــراكة مــع شــركات أجنبيــة مثــل أرامكــو الســعودية،  الصين كما وقعت

الفنزويليــة، وشــركة  PDVSA، وشــركة KNPCالبترول الوطنية الكويتيــة  وشركة

لروسية، وتوتال الفرنسية، وإكسون موبيــل األمريكيــة، وقطــر للبتــرول، ا "روزنفت"

وذلك في مشاريع تطوير صناعة التكرير وإنشاء مصاف جديدة،. وقد تم االتفاق على 

  إنشاء المشاريع المشتركة التالية: 

  "مصفاة "زانجيانغZhanjiang البتــرول الوطنيــة  بمشــاركة كــل مــن شــركة

، وشــركة البتــرول والبتروكيماويــات الصــينية "ســينوبيك"، KNPCالكويتيــة 

مليــار دوالر  9، بكلفة استثمارية قدرها ب/ي ألف 300تكريرية قدرها بطاقة 

 . 2021أمريكي ويتوقع تشغيلها في عام 

  "مصفاة "زيجيانغZhejiang  المتكاملة مع مجمع بتروكيماويات في مدينة

ألف ب/ي وهي شركة مشتركة  400طاقتها التكريرية   Shanghaiشنغهاي 

  Zhejiang Rongshengبين مجموعة زينجيانغ رونغشينغ القابضة

 Holding Group  وتمتلك شركة أرامكو السعودية حصة 51بحصة ،%

  .  2021%. ويتوقع تشغيل المصفاة في عام 49

  "ــدونغ ــانجين" Guangdongمصــفاة "غوانغ ــي "تي ــاركة   Tianjinف بمش

ــينية  ــة الص ــرول الوطني ــركة  CNPCشــركة البت ــة،  PDVSAوش الفنزويلي

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
88 

  : تطورات صناعة التكرير في آسيا الباسيفيك 3-6

إنشــاء المصــافي الجديــدة شهدت دول آسيا الباسيفيك تنفيذ العديــد مــن مشــاريع 

وتطوير المصافي القائمة خالل السنوات الخمس الماضية، تتركز معظمها في الصين 

   والهند.
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الطاقــة التكريريــة، وذلــك لتلبيــة الطلــب المحلــي المتنــامي علــى المنتجــات النفطيــة، 

ل نمو مستوى الدخل القــومي، وتطبيــق متطلبــات القــرار الــذي أصــدرته وارتفاع معد

الخاص بإغالق كافة المصــافي الصــغيرة التــي ال تزيــد  2012عام  الحكومة الصينية

ألف ب/ي، وذلك في إطار جهودها لتحسين ربحية صــناعة  40طاقتها التكريرية عن 
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الخطط الالزمة لتوســيع الطاقــة التكريريــة لمصــافيها، أو إنشــاء مصــاف جديــدة ذات 

اعة التكرير التــي تمــت فــي الصــين ن طاقة تكريرية عالية. وفيما يلي أهم تطورات ص

  في السنوات الخمس الماضية:

  "تشغيل مصفاة "آنينغ يونــانAnning-Yunnan  2017الجديــدة فــي عــام ،

ألــف ب/ي، تملكهــا شــركة البتــرول الوطنيــة الصــينية  260طاقتها التكريرية 

CNPC  . 

 "تطــوير ورفــع الطاقــة التكريريــة لمصــفاة "هويزهــوHuizhou   المملوكــة

ألــف  420إلــى  200من  CNOOC 1لشركة نفط المغمورة الوطنية الصينية 

 ب/ي، مع إنشاء وحدات تحويلية جديدة.

 شــيجيازهوانغ"الطاقــة التكريريــة لمصــفاة  رفــع"Shijiazhuang   المملوكــة

 ألف ب/ي. 160إلى  100من  "سينوبيك"لشركة 

 
1 China National Offshore Oil Company 



صناعة تكرير النفط في العالم

90

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
90 

ألـــف ب/ي، صـــممت لتكريــر الـــنفط الثقيـــل  400بطاقــة تكريريـــة قــدرها 

 . 2021الفنزويلي، ويتوقع تشغيلها في عام 

  "مصفاة مكثفات ومجمع بتروكيماويات "تايزهوTaizhou  بمقاطعة زيجيــانغ

Zhejiang  الصــينية، بمشــاركة كــل مــن مؤسســة البتــرول الوطنيــة الصــينية

CNPC  وشركة قطر الدولية للبترول، وشركة شل، مصممة لتكرير متكثفات

مســتوردة مــن قطــر إلنتــاج اإليثيلــين ومنتجــات بتروكيماويــة أخــرى، بطاقــة 

 .2021ها في ألف ب/ي، ويتوقع بدء تشغيل 440تكريرية قدرها 

  تيانجين"مصفاة" Tianjin  بتروشــاينا"بمشــاركة شــركة الصــينية الروســية" 

%، 49الروســية بحصــة  "روزنفــت"والباقي لشــركة %، 51الصينية بحصة 

 . 2020ألف ب/ي، ويتوقع تشغيلها في عام  280بطاقة تكريرية قدرها 

 سينوبيك" إلنشاء مصفاة   تخطط شركة البترول والبتروكيماويات الصينية"

متكاملة مع مجمع ، ألف ب/ي 800بطاقة تكريرية قدرها  عمالقة

ة استثمارية ،  بكلفLianyungang "ليانيونغانغ"بتروكيماويات في مدينة 

مليار دوالر أمريكي، كما تخطط الشركة للتعاقد مع  23.7تقدر بحوالي 

مستثمرين خارجيين وشركات بتروكيماويات محلية للمشاركة في إنشاء 

   المشروع، ولم يحدد تاريخ تشغيل المصفاة.

 نورينكو" شركة وقعت" Norinco بانجين" شركة مع بالتعاون الصينية 

مع شركة أرامكو  تفاهم مذكرة الصينية  Panjin Sincen "سينسين

% 29% لشركة نورينكو و35السعودية لتشكيل شركة مشتركة بحصة 

% لشركة أرامكو السعودية. تتضمن 36لشركة بانجين، والحصة الباقية 

 "ليواونينغ"في بانجين في مقاطعة  الشركة المشتركة إنشاء مصفاة جديدة

مليار دوالر  10ألف ب/ي، وكلفة  300ية قدرها الصينية، بطاقة التكرير

  .2024أمريكي، ويتوقع أن تبدأ بالتشغيل في عام 

على الرغم من اختالف سياسة تسعير المشتقات البترولية في الهند عن سياســة 

الصين، حيث أن الحكومة الهندية ال تدعم سوى الكيروســين وغــاز البتــرول المســال، 
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النفطيــة بشــكل كبيــر،  المنتجــاتإال أنه يتوقع أن يرتفع معدل نمــو الطلــب علــى كافــة 

  وذلك بتأثير العاملين التاليين:

 لصــناعية الكبيــرة التــي تعتمــد علــى إقامــة مصــانع كثيفــة اســتهالك النهضــة ا

الطاقة، يمتلك معظمها مولدات خاصة للطاقة الكهربائيــة تعمــل علــى الــديزل، 

وتستخدم في حــال انقطــاع التيــار الكهربــائي فــي الشــبكة العامــة، إضــافة إلــى 

 هة.االستهالك الكبير للمراكز التجارية والسياحية التي تتبع سياسة مشاب 

  االقتصــاديةتحســن األوضــاع  عــن النــاتجارتفاع معدل نمو عدد وسائل النقل ،

 وزيادة عدد المعدات الزراعية.

وفيمــا يلــي أهــم المشــاريع التــي تــم تنفيــذها فــي الهنــد فــي الســنوات الخمــس 

 الماضية:

  تشتمل وحدات مشروع التوسيع على "، مانغالور"توسيع وتطوير مصفاة

ألف ب/ي، ووحدة  45بطاقة  (FCC)وحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع 

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت الغاز  60تفحيم مؤجل بطاقة 

وحدات أخرى  إضافة إلىألف ب/ي،  16المنتج من وحدة التفحيم بطاقة 

كما يتضمن لجة مياه ملوثة . خدمية كوحدة إسترجاع الكبريت ووحدة معا

ألف ب/ي،  300ألف ب/ي إلى  190المشروع رفع الطاقة التكريرية من 

ورفع درجة تعقيد المصفاة وتحسين ربحيتها، وتمكينها من تكرير النفوط 

   الخام الثقيلة والحامضية الرخيصة الثمن.

 تحسين الرقم األوكتاني نشاء وحدةإ Octamax ألف  12 قدرها إنتاجية بطاقة  

 الهندية البترول مؤسسة التي تملكها Mathura ماثورا"" مصفاة في ب/ي

IOC تهدف الوحدة إلى تحويل البيوتان المنتج من وحدة التهذيب بالعامل .

يستخدم  RONبطريقة البحث  118الحفاز إلى مركب عالي األوكتان يبلغ 

ً لمتطلبات المعايير الوطنية الهندية،  لتعظيم إنتاج المصفاة من الغازولين وفقا

 ". 6-والمتوافقة مع المعايير األوروبية "يورو 
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  مصفاة "كوتشي" تطويرKochi  التي تملكها مؤسسة بترول بهارات الوطنية

ورفع طاقتها التكريرية من   .Bharat Petroleum Corp. Ltdالهندية"

ألف ب/ي، وتعظيم كمية المنتجات وتحسين جودتها، من  340إلى  190

ألف ب/ي،  150خالل إضافة وحدات جديدة، كوحدة تقطير جوي طاقتها 

ألف ب/ي، ووحدة  60طاقتها  FCCووحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع 

 ألف ب/ي.  76تفحيم مؤجل طاقتها 

  رية لمصفاة "باراديب" رفع الطاقة التكريParadip  المملوكة لمؤسسة النفط

 ألف ب/ي. 300إلى  120من    IOCالهندية  

لتوسيع الطاقة التكريريــة المصافي الجديدة  إنشاء عدد منكما تقوم الهند حالياً ب 

إضافة إلى توسيع طاقة العمليات التحويلية وتطوير  ،بهدف تلبية حاجة السوق المحلية

يطة ورفع درجة تعقيدها من خالل إضافة وحــدات تكســير هيــدروجيني المصافي البس

  وفيما يلي أهم هذه المشاريع: .تفحيموحدات و  FCCوتكسير بالعامل الحفاز المائع 

  "إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماويات "راتناغيريRatnagiri  المحدودة فــي

ــة ماهاراشــتا  ي،  /مليــون ب 1.2، طاقتهــا التكريريــة  Maharashtraوالي

ــارات ــرول به ــة بت ــن مؤسس ــل م ــين ك ــترك ب ــروع مش ــي مش  Bharatوه

Petroleum Corporation  ومؤسســة بتــرول هندوســتان ،Hindustan 

Petroleum Corporation  مــن 50الهنــديتان، وتمتلكــان حصــة قــدرها %

قيمــة المشــروع، والحصــة الباقيــة تمتلكهــا مناصــفة كــل مــن شــركة أرامكــو 

 السعودية، وشركة نفط أبو ظبي الوطنية "أدنوك".  

  "رفع الطاقــة التكريريــة لمصــفاة "غــورو غوبينــدGuru Gobind   بمنطقــة

الوطنيــة المحــدودة  المملوكة لشــركة بتــرول هندوســتان Bathenda"باثيندا" 

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.  ألف ب/ي، مع  220إلى  150من

ألــف ب/ي، ويتوقــع البــدء بتشــغيل  38إنشــاء وحــدة هدرجــة للــديزل طاقتهــا 

 . 2020المشروع في عام 
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 مومباي" في والية "ماهاراشترا"  تطوير مصفاة"Maharashtra   المملوكــة

 107ورفع الطاقة التكريريــة مــن   HPCLن المحدودةبترول هندوستا لشركة

ألف ب/ي، وتطوير بعض الوحدات القائمــة، وهــي وحــدة المعالجــة  155إلى 

الهيدروجينية للنافثا، ووحدة األزمرة، ووحدة التهذيب بالعامل الحفــاز بطريقــة 

، ووحدة نزع الكبريت من الغازولين المنتج من وحــدة CCRالتنشيط المستمر 

ــل الح  ــير بالعامـ ــة التكسـ ــائع بطريقـ ــاز المـ ــة Prim-Gفـ ــدة المعالجـ ، ووحـ

الهيدروجينية للديزل. كما يتضمن المشروع إضافة وحدات جديدة، هــي وحــدة 

لزوجة، ووحدة استرجاع البــروبيلين، عــالوة الإنتاج هيدروجين، ووحدة كسر 

 39على استبدال وحدة توليــد الطاقــة الكهربائيــة بالطريقــة الحراريــة، طاقتهــا 

ــأخر ــاوات بـ ــةميغـ ــدورة المدمجـ ــترك بالـ ــد المشـ ــة التوليـ ــل بطريقـ             ى تعمـ

Co-Generation Combined Cycle  ميغاوات.   81طاقتها  

  "تطوير مصفاة "كوياليKoyali  ألــف ب/ي المملوكــة لشــركة  274طاقتهــا

فــي واليــة كوجــارات،  .Indian Oil Corp. Ltdبتــرول الهنــد المحــدودة 

يهدف المشروع إلــى . 2020ويتوقع تشغيل المشروع في الربع الثاني من عام 

 ".6-يورو " ةاألوروبي  اييرتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع المع

  فيســاخ"تطــوير مصــفاة"Visakh  ــي ــدرابراديش، ف ــة أن  Andhra والي

pradesh يهدف المشــروع إلــى . ركة بترول هندوستان المحدودةالمملوكة لش

استبدال إحدى و ألف ب/ي،  220إلى  160رفع الطاقة التكريرية للمصفاة من 

وإنشــاء ألف ب/ي،  160القديمة بأخرى جديدة طاقتها  ةوحدات التقطير الثالث 

ألــف ب/ي، ووحــدة  65وحدة تكسير هيدروجيني لزيت الغاز الفراغي طاقتها 

ألــف  50لتينات بالمذيب طاقتهــا آالف ب/ي، ووحدة نزع أسف 6أزمرة طاقتها 

إنتــاج ي طن/اليــوم، ووحــدت  96حــدة اســترجاع بروبــان طاقتهــا و ب/ي، و 

اســترجاع كبريــت  يألف طن/الســنة، ووحــدت  113هيدروجين طاقة كل منهما 

معالجة مياه و طن/اليوم. ووحدات معالجة مياه حامضية،  360طاقة كل منهما 

   .2020ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام  ملوثة.
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  مصفاة "كوتشي" تطويرKochi  التي تملكها مؤسسة بترول بهارات الوطنية

ورفع طاقتها التكريرية من   .Bharat Petroleum Corp. Ltdالهندية"

ألف ب/ي، وتعظيم كمية المنتجات وتحسين جودتها، من  340إلى  190

ألف ب/ي،  150خالل إضافة وحدات جديدة، كوحدة تقطير جوي طاقتها 

ألف ب/ي، ووحدة  60طاقتها  FCCووحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع 

 ألف ب/ي.  76تفحيم مؤجل طاقتها 

  رية لمصفاة "باراديب" رفع الطاقة التكريParadip  المملوكة لمؤسسة النفط

 ألف ب/ي. 300إلى  120من    IOCالهندية  

لتوسيع الطاقة التكريريــة المصافي الجديدة  إنشاء عدد منكما تقوم الهند حالياً ب 

إضافة إلى توسيع طاقة العمليات التحويلية وتطوير  ،بهدف تلبية حاجة السوق المحلية

يطة ورفع درجة تعقيدها من خالل إضافة وحــدات تكســير هيــدروجيني المصافي البس

  وفيما يلي أهم هذه المشاريع: .تفحيموحدات و  FCCوتكسير بالعامل الحفاز المائع 

  "إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماويات "راتناغيريRatnagiri  المحدودة فــي

ــة ماهاراشــتا  ي،  /مليــون ب 1.2، طاقتهــا التكريريــة  Maharashtraوالي

ــارات ــرول به ــة بت ــن مؤسس ــل م ــين ك ــترك ب ــروع مش ــي مش  Bharatوه

Petroleum Corporation  ومؤسســة بتــرول هندوســتان ،Hindustan 

Petroleum Corporation  مــن 50الهنــديتان، وتمتلكــان حصــة قــدرها %

قيمــة المشــروع، والحصــة الباقيــة تمتلكهــا مناصــفة كــل مــن شــركة أرامكــو 

 السعودية، وشركة نفط أبو ظبي الوطنية "أدنوك".  

  "رفع الطاقــة التكريريــة لمصــفاة "غــورو غوبينــدGuru Gobind   بمنطقــة

الوطنيــة المحــدودة  المملوكة لشــركة بتــرول هندوســتان Bathenda"باثيندا" 

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.  ألف ب/ي، مع  220إلى  150من

ألــف ب/ي، ويتوقــع البــدء بتشــغيل  38إنشــاء وحــدة هدرجــة للــديزل طاقتهــا 

 . 2020المشروع في عام 
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  مجمــع تكريــر وبتروكيماويــات فــي منطقــة "بــارمرإنشاء" Barmer  بواليــة

مؤسســة بتــرول "، وهــو شــركة مشــتركة بــين Rajasthan "راجاســثان"

ــة 74بحصــة   HPCL"المحــدودة الوطنيــة هندوســتان %، والحكومــة الهندي

 ي،/ب ألــف 200 طاقتهــا جــوي تقطير وحدة من المجمع تكوني %. 26بنسبة 

 32 طاقتها نافثا هدرجة ووحدة ي،/ب ألف 100 طاقتها فراغي تقطير وحدةو 

ــف ــرة وحــدةو  ي،/ب أل ــا أزم ــذيب ووحــدة ،ي/ب آالف 8 طاقته ــل ته  بالعام

 للديزل هدرجة ووحدة ي،/ب ألف 12 طاقتها المستمر التنشيط بطريقة الحفاز

 42طاقتهــا  FCC المائع الحفاز بالعامل تكسير ووحدة ي،/ب ألف 50 طاقتها

 اســترجاع ووحــدة ،ي/ب ألــف 90 طاقتهــا مؤجــل تفحــيم ووحــدة ألــف ب/ي.

 إنتــاج وحــدات مــن مجموعــة إلــى إضــافة ،اليــوم/طــن 199 طاقتهــا كبريــت

 . المساندة والوحدات البتروكيماويات

، شهدت صناعة تكريــر الــنفط بعــض التطــورات في باقي دول آسيا الباسيفيكو 

  أهمها:

كراتشي، التي تبلغ  - Kornagi"كورناجي"تطوير مصفاة تم  في الباكستان

وحدة معالجة هيدروجينية للديزل بطاقة  مع إضافةألف ب/ي،  60طاقتها التكريرية 

آالف ب/ي. يهدف المشروع إلى تمكين  5ألف ب/ي، ووحدة أزمرة بطاقة  15

المصفاة من رفع معدل إنتاج الديزل والغازولين لتلبية الطلب المحلي على هذين 

   ).2-المنتجين، وتحسين مواصفات المنتجات لتتوافق مع المعيار األوروبي (يورو

ــايوا ــت مؤسســة البتــرول الصــينية ن، فــي ت عــن إغــالق مصــفاة  CPCأعلن

ألف ب/ي، وذلك لتنفيذ خطة إنشاء مصفاة  220طاقتها  Kaohsiung "كاوهسوينغ"

  ألف ب/ي.  150جديدة مكانها، طاقتها التكريرية 

عن توقيف مصفاة   Bp. PLC بي إل سي -أعلنت شركة بي بي في أستراليا،

ألف  102طاقتها التكريرية  Brisbane "بريسبان"مدينة  في Bulwer "بولوير"

تم إغالق مصفاة  2013وفي عام  ب/ي، وتحويلها إلى محطة تخزين لوقود النفاثات.
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ألف ب/ي،  79التي تبلغ طاقتها التكريرية  Sydneyفي سيدني  Clyde"كاليد" 

  المملوكة لشركة شل أستراليا. 

عن  .Toa Oil Co. Ltdالمحدودة  "توا أويل"أعلنت شركة  في اليابان،و

، طاقتها Kawasaki، في مدينة كاواساكي Mizue "ميزو"إغالق مصفاة 

ألف ب/ي، نظراً النخفاض ربحيتها، وذلك في إطار الخطة  65التكريرية 

   االستراتيجية لتحسين أداء وربحية صناعة تكرير النفط في اليابان.

  : الخالصة واالستنتاجات 3-7

تأتي منطقة آسيا الباسيفيك في مقدمة مناطق العالم من حيث معدل نمــو الطاقــة 

التكريرية، مدفوعة بتنامي الطلب المحلي على المنتجات النفطيــة، حيــث بلــغ إجمــالي 

% من إجمالي الطاقة التكريرية فــي 29.5ألف ب/ي بنسبة  27403الطاقة التكريرية 

 . 2018ة نهاية عام مصفا 163العالم، وعدد المصافي العاملة 

تحتل الصين المرتبة األولى بين دول آســيا الباســيفيك، بطاقــة تكريريــة قــدرها 

% مــن إجمــالي 32.65مصفاة، وتشكل نســبة  62ألف ب/ي، وعدد المصافي  8945

اليابــان فــي المرتبــة الثانيــة بطاقــة الطاقة التكريرية في منطقة آســيا الباســيفيك، تليهــا 

ــدرها ــة ق ــة إجمالي ــف ب/ي  4637 تكريري ــة 16.92نســبة و أل ــالي الطاق % مــن إجم

فــي  الهنــد كمــا تــأتيمصــفاة.  27عــدد المصــافي و باسيفيك، الالتكريرية في دول آسيا 

%، وعــدد المصــافي 15.95ألف ب/ي ونســبة  4369المرتبة الثالثة، بطاقة تكريرية 

لمتميــزة فــي مصفاة. تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة، وتعتبر من الــدول ا 23

صناعة التكرير فــي منطقــة آســيا الباســيفيك، حيــث تمتلــك خمــس مصــاف ذات طاقــة 

ألــف ب/ي. أمــا بــاقي  2949تكريرية كبيرة بدرجة تعقيد عالية، بطاقة إجمالية قدرها 

دول منطقة آسيا الباســيفيك فتتبــاين فيمــا بينهــا مــن حيــث الطاقــة التكريريــة، ودرجــة 

مقدمة هذه الــدول ســنغافورة التــي تمتلــك ثــالث مصــاف  التعقيد التكنولوجي. تأتي في

ألف ب/ي. تأتي بعــدها تــايوان التــي تمتلــك  1390ذات طاقة تكريرية إجمالية قدرها 

  ألف ب/ي.  950مصاف ذات طاقة تكريرية عالية قدرها  ثالث
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  مجمــع تكريــر وبتروكيماويــات فــي منطقــة "بــارمرإنشاء" Barmer  بواليــة

مؤسســة بتــرول "، وهــو شــركة مشــتركة بــين Rajasthan "راجاســثان"

ــة 74بحصــة   HPCL"المحــدودة الوطنيــة هندوســتان %، والحكومــة الهندي

 ي،/ب ألــف 200 طاقتهــا جــوي تقطير وحدة من المجمع تكوني %. 26بنسبة 

 32 طاقتها نافثا هدرجة ووحدة ي،/ب ألف 100 طاقتها فراغي تقطير وحدةو 

ــف ــرة وحــدةو  ي،/ب أل ــا أزم ــذيب ووحــدة ،ي/ب آالف 8 طاقته ــل ته  بالعام

 للديزل هدرجة ووحدة ي،/ب ألف 12 طاقتها المستمر التنشيط بطريقة الحفاز

 42طاقتهــا  FCC المائع الحفاز بالعامل تكسير ووحدة ي،/ب ألف 50 طاقتها

 اســترجاع ووحــدة ،ي/ب ألــف 90 طاقتهــا مؤجــل تفحــيم ووحــدة ألــف ب/ي.

 إنتــاج وحــدات مــن مجموعــة إلــى إضــافة ،اليــوم/طــن 199 طاقتهــا كبريــت

 . المساندة والوحدات البتروكيماويات

، شهدت صناعة تكريــر الــنفط بعــض التطــورات في باقي دول آسيا الباسيفيكو 

  أهمها:

كراتشي، التي تبلغ  - Kornagi"كورناجي"تطوير مصفاة تم  في الباكستان

وحدة معالجة هيدروجينية للديزل بطاقة  مع إضافةألف ب/ي،  60طاقتها التكريرية 

آالف ب/ي. يهدف المشروع إلى تمكين  5ألف ب/ي، ووحدة أزمرة بطاقة  15

المصفاة من رفع معدل إنتاج الديزل والغازولين لتلبية الطلب المحلي على هذين 

   ).2-المنتجين، وتحسين مواصفات المنتجات لتتوافق مع المعيار األوروبي (يورو

ــايوا ــت مؤسســة البتــرول الصــينية ن، فــي ت عــن إغــالق مصــفاة  CPCأعلن

ألف ب/ي، وذلك لتنفيذ خطة إنشاء مصفاة  220طاقتها  Kaohsiung "كاوهسوينغ"

  ألف ب/ي.  150جديدة مكانها، طاقتها التكريرية 

عن توقيف مصفاة   Bp. PLC بي إل سي -أعلنت شركة بي بي في أستراليا،

ألف  102طاقتها التكريرية  Brisbane "بريسبان"مدينة  في Bulwer "بولوير"

تم إغالق مصفاة  2013وفي عام  ب/ي، وتحويلها إلى محطة تخزين لوقود النفاثات.
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على الرغم من التوسع الكبير في الطاقة التكريريــة الــذي شــهدته منطقــة آســيا 

الباسيفيك في العقد األول من القرن الحادي والعشرين، وخاصــة فــي الصــين والهنــد،  

فقد شهدت بلدان أخرى إغالق العديد من المصافي، وذلــك ألســباب مختلفــة، منهــا مــا 

يعود إلى انخفاض الطلب المحلي على المنتجات البترولية مثل اليابان، ومنها ما يعــود 

  أو صغر حجمها.إلى قدم المصفاة وضعف كفاءتها 

شهدت مصــافي الــنفط فــي منطقــة آســيا الباســيفيك تطــورات هامــة فــي أدائهــا 

التشغيلي خالل العقدين الماضيين، حيث ارتفعت طاقة العمليات التحويلية المكونة من 

عمليات التهذيب والمعالجة الهيدروجينية وتكسير المخلفات الثقيلة، بشكل متوافــق مــع 

، وذلك لتعديل هيكل اإلنتاج بما يتناسب مع التغيــر فــي هيكــل ارتفاع الطاقة التكريرية

الطلب المحلي على المنتجــات النفطيــة، وتمكــين المصــافي مــن تكريــر النفــوط الخــام 

الثقيلة المستوردة من منطقة الشرق األوسط التي تتميز باحتوائها علــى نســب مرتفعــة 

  من الكبريت.  

افي ذات الطاقــة التكريريــة مــن تمتلــك دول آســيا الباســيفيك العديــد مــن المـصـ 

الحجم الكبير والمتوسط، حيث بلغ عــدد المصــافي التــي تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن 

% مــن إجمــالي عــدد 27، بنســبة 2018مصــفاة فــي نهايــة عــام  45ألــف ب/ي  200

 200-100 ذات الطاقــة التكريريــةالمصافي، كما بلغ عدد المصافي المتوسطة الحجم 

ذات الطاقــة %، بينمــا بلــغ عــدد المصــافي الصــغيرة 47نسبة مصفاة ب  76ألف ب/ي 

%، وعــدد المصــافي الصــغيرة 13مصــفاة بنســبة  21ألف ب/ي  100-50 التكريرية

% مــن 13مصفاة، بنســبة  21ألف ب/ي  50جداً، التي ال تزيد طاقتها التكريرية عن 

  إجمالي مصافي منطقة آسيا الباسيفيك.  

ي منطقة آسيا الباسيفيك من دولــة ألخــرى، تختلف درجة تعقيد مصافي النفط ف

ففي اليابان والهند وكوريا الجنوبية تمثل المصافي التحويلية النسبة األكبــر، بينمــا فــي  

الصين وباقي دول آسيا فمعظمها من النوع البســيط الــذي يتكــون مــن عمليــات تقطيــر 

مصفاة بنســبة  129بلغ عدد المصافي التحويلية  2018النفط الخام فقط. في نهاية عام 
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% من إجمالي عــدد المصــافي فــي دول آســيا الباســيفيك،  كمــا بلــغ عــدد مصــافي 79

 15%. أما مصافي المعالجة الهيدروجينية فبلــغ عــددها 12مصفاة بنسبة  19التقطير 

  % فقط من إجمالي عدد المصافي في آسيا الباسيفيك.9مصفاة بنسبة 

مصــافي دول  فــيتحسين الرقم األوكتاني للغــازولين  عمليات طاقة نسبة بلغت

 متوســط مــن أدنى وهي ،الخام النفط تقطير طاقة من% 12.08 حوالي آسيا الباسيفيك

ــالم مصــافي ــة عــام  الع ــي نهاي ــا 2018ف ــة بلغــت نســبة، كم ــات طاق  المعالجــة عملي
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 . 2018في نهاية عام  ، وهي أدنى من متوسط مصافي العالم%26.15 فقد بلغت

  

تواجه مصافي النفط في منطقة آسيا الباسيفيك مشكلة تغير هيكل الطلــب علــى 
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  ئة من التلوث.الكبريت، وذلك لتلبية متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البي 

تتجــه دول منطقــة آســيا الباســيفيك إلــى اعتمــاد معــايير متوافقــة مــع المعــايير 

األوروبية، فقد بدأت شركات التكرير منذ العقدين الماضيين بتطوير المصافي لخفض 

انبعاثاتها، وتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع المعايير الخاصة بحماية البيئة 

  .يع باهظة التكاليفمن التلوث، وهي مشار

تشهد صناعة التكرير فــي منطقــة أســيا الباســيفيك نهضــة كبيــرة فــي مشــاريع 

، تتركز معظمهــا فــي كــل مــن الصــين والهنــد، إضــافة إلــى توسيع الطاقات التكريرية

  وذلك بتأثير العوامل التالية: تطوير وتوسيع المصافي القائمة، 

 مناطق.لطلب على المشتقات النفطية في هذه التنامي ا 

 معدل ربحية صناعة التكرير مقارنة بما كانت عليه في العقود السابقة. تحسن 
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على الرغم من التوسع الكبير في الطاقة التكريريــة الــذي شــهدته منطقــة آســيا 

الباسيفيك في العقد األول من القرن الحادي والعشرين، وخاصــة فــي الصــين والهنــد،  

فقد شهدت بلدان أخرى إغالق العديد من المصافي، وذلــك ألســباب مختلفــة، منهــا مــا 

يعود إلى انخفاض الطلب المحلي على المنتجات البترولية مثل اليابان، ومنها ما يعــود 

  أو صغر حجمها.إلى قدم المصفاة وضعف كفاءتها 

شهدت مصــافي الــنفط فــي منطقــة آســيا الباســيفيك تطــورات هامــة فــي أدائهــا 

التشغيلي خالل العقدين الماضيين، حيث ارتفعت طاقة العمليات التحويلية المكونة من 

عمليات التهذيب والمعالجة الهيدروجينية وتكسير المخلفات الثقيلة، بشكل متوافــق مــع 

، وذلك لتعديل هيكل اإلنتاج بما يتناسب مع التغيــر فــي هيكــل ارتفاع الطاقة التكريرية

الطلب المحلي على المنتجــات النفطيــة، وتمكــين المصــافي مــن تكريــر النفــوط الخــام 

الثقيلة المستوردة من منطقة الشرق األوسط التي تتميز باحتوائها علــى نســب مرتفعــة 

  من الكبريت.  

افي ذات الطاقــة التكريريــة مــن تمتلــك دول آســيا الباســيفيك العديــد مــن المـصـ 

الحجم الكبير والمتوسط، حيث بلغ عــدد المصــافي التــي تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن 

% مــن إجمــالي عــدد 27، بنســبة 2018مصــفاة فــي نهايــة عــام  45ألــف ب/ي  200

 200-100 ذات الطاقــة التكريريــةالمصافي، كما بلغ عدد المصافي المتوسطة الحجم 

ذات الطاقــة %، بينمــا بلــغ عــدد المصــافي الصــغيرة 47نسبة مصفاة ب  76ألف ب/ي 

%، وعــدد المصــافي الصــغيرة 13مصــفاة بنســبة  21ألف ب/ي  100-50 التكريرية

% مــن 13مصفاة، بنســبة  21ألف ب/ي  50جداً، التي ال تزيد طاقتها التكريرية عن 

  إجمالي مصافي منطقة آسيا الباسيفيك.  

ي منطقة آسيا الباسيفيك من دولــة ألخــرى، تختلف درجة تعقيد مصافي النفط ف

ففي اليابان والهند وكوريا الجنوبية تمثل المصافي التحويلية النسبة األكبــر، بينمــا فــي  

الصين وباقي دول آسيا فمعظمها من النوع البســيط الــذي يتكــون مــن عمليــات تقطيــر 

مصفاة بنســبة  129بلغ عدد المصافي التحويلية  2018النفط الخام فقط. في نهاية عام 
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  االســـتفادة مـــن فـــرص التكامـــل بـــين مصـــافي الـــنفط ووحـــدات الصـــناعة

 البتروكيماوية، والتي تساهم في تحسين ربحية الصناعتين معاً.

  من خالل توقيع عقود طويلة األجل مع بعض الدول المصــدرة  الحكوميالدعم

 للبترول إلمداد هذه المشاريع بالنفط الخام الالزم لتشغيلها وبأسعار تشجيعية.

  ،إمكانية الحصول على الموافقات مــن الهيئــات البيئيــة بســهولة وســرعة أكثــر

اريع وذلك بسبب غياب التشريعات الصارمة في معظم الحاالت، مقارنة بالمش

 التي يجري تنفيذها في الواليات المتحدة األمريكية.

   .توفر القوى العاملة الرخيصة والمدربة 

  تمكين المصافي من تكرير النفوط الثقيلة والحامضية الرخيصة لالســتفادة مــن

  فارق السعر في تحسين ربحية صناعة التكرير.

العديــد مــن دول  على الرغم من التوسع الكبير المتوقــع للطاقــة التكريريــة فــي

آسيا الباسيفيك إال أن بعض الــدول تتجــه نحــو تخفــيض طاقتهــا التكريريــة مــن خــالل 

  إغالق بعض المصافي مثل اليابان واستراليا، وذلك لألسباب التالية:

  تراجع الطلب على المنتجات النفطية في السوق المحلية، الناتج عن تطبيق بــرامج

محركات السيارات، واالعتماد علــى بعــض  ترشيد استهالك الطاقة، وتحسين أداء

 أنواع الطاقة المتجددة.  

  التكاليف الباهظة التي تتحملها المصافي اليابانية نتيجة التشــريعات التــي تفرضــها

 الحكومة اليابانية.

  عدم قدرة المصافي الصغيرة على منافسة المصافي الجديدة المتطورة التي أنشئت

تتمتــع بمرونــة عاليــة وتكــاليف تشــغيل منخفضــة  حديثاً في الصين والهنــد، والتــي

 بسبب ما تمتلكه من تقنيات متطورة.

 .ًعدم توفر النفط الخام محليا  

أما باقي دول آسيا الباسيفيك فتســعى إلــى إنشــاء مصــاف جديــدة لتلبيــة الطلــب 

ــى المنتجــات النفطيــة، إضــافة إلــى اســتبدال المصــافي القديمــة  المحلــي المتنــامي عل

  والصغيرة الحجم والتي تشكل عبئاً على اقتصاد البلد نظراً لضعف كفاءتها.  
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  والصغيرة الحجم والتي تشكل عبئاً على اقتصاد البلد نظراً لضعف كفاءتها.  

تطورات صناعة تكرير النفط
في أمريكا الشمالية

الفصل الرابع
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  الفصل الرابع

  تطورات صناعة تكرير النفط يف أمريكا الشمالية 
  

 ألــف ب/ي، وتــأتي 21623منطقة أمريكــا الشــمالية تبلغ الطاقة التكريرية في 

% من إجمالي الطاقــة التكريريــة فــي 23في المرتبة الثانية بعد آسيا الباسيفيك، بنسبة 

تــوزع نســبة  1-4الشــكل . يبــين 2018مصفاة نهاية عام  146العالم، وعدد المصافي 

 1-4الجــدول ، كمــا يبــين 2018الطاقة التكريرية في دول أمريكا الشمالية نهايــة عــام 

ة العمليــات التحويليــة، ومتوســط مؤشــر درجــة تعقيــد الطاقة التكريرية، وإجمالي طاق

  .2018في دول أمريكا الشمالية نهاية عام  مصافي النفط العاملة

  2018توزع نسب الطاقة التكريرية في دول أمريكا الشمالية نهاية عام  :1-4الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك         

 
  

الواليات المتحدة
83%

كندا
10%

المكسيك
7%
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  وعدد مصافي النفط العاملة في دول أمريكا الشمالية  طاقة :1-4الجدول 
  (ألف ب/ي) 2018نهاية عام 
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 الواليات المتحدة 123 17972 10515.16 4171.15 13414.1 9.75

 كندا 17 2005.9 861.65 408.04 1448.84 7.56

 المكسيك 6 1540 571.5 279.3 926.05 7.56

 إجمالي أمريكا الشمالية 146 21622.6 11948.3 4858.48 15788.99 9.38

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        

    
تتوزع ملكية مصافي النفط في أمريكا الشمالية بين أكثر من سبعين شركة، إال 

% من إجمالي الطاقة التكريريــة تنحصــر فــي خمــس شــركات 44.2أن ملكية حوالي 

، وشــركة "كونوكــو فيليــبس"  Valero Energyهــي، مؤسســة "فــاليرو إنرجــي"

Conoco Phillips"ثم مؤسسة "إكسون موبيل ،ExxonMobil بــي  -، ثم "بي بي

  . Marathon Petroleum، ومؤسسة "ماراثون بتروليوم"Bp-Plcإل سي" 

  : طاقة مصافي النفط العاملة في أمريكا الشمالية4-1

المرتبة األولى مــن حيــث الطاقــة التكريريــة  الواليات المتحدة األمريكية تحتل

، وتشــكل نســبة 2018مصــفاة نهايــة عــام  123ألف ب/ي وعــدد المصــافي  17972

 طاقــة 2-4 جــدولال% من إجمالي الطاقــة التكريريــة فــي أمريكــا الشــمالية. يبــين 83

تعقيــدها الواليات المتحدة األمريكية، وتاريخ إنشائها ودرجة  في العاملة النفط مصافي

 .2018 نهاية عام
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    )ي/ب ألف(  2018  األمريكية عامالواليات المتحدة  في العاملة النفط  مصافيطاقة  :2-4 جدولال

مؤشر  المشغل/المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالوالية/  التكريرية

 تكساس
Motiva Enterprises LLC 5.45 1903 600 Port Arthur  آرثربورت 
ExxonMobil Refining & Supply Co. 9.98 1920 560 Baytown بايتاون 
BP PLC  13.66 1922 450 Texas City تكساس 
ExxonMobil Refining & Supply Co. 9.98 1902 362 Beaumont بيومونت 
Shell Deer Park Refining Co. 8.74 1929 320 Deer Park دير بارك 
Valero Energy Corp. 11.41 1901 310 Port Arthur بورت آرثر 
Flint Hills Resources 8.26 1958 296 Corpus Christi كورباس كريستي 
Citgo Petroleum Corp. 8.53 1936 293 Corpus Christi كورباس كريستي 
LyondellBasell Industries 11.86 1918 261 Houston هيوستن 
Phillips 66 12.19 1998 247 Sweeny سويني 
Valero Energy Corp. 10.41 1908 215 Texas City تكساس سيتي 
Total SA 13.95 1936 215 Port Arthur بورت آرثر 
Valero Energy Corp. 14.18 1983 205 Corpus Christi كورباس كريستي 
Valero Energy Corp. 6.06 1942 191 Houston هيوستن 
Valero Energy Corp. 7.73 1933 190 Sunray سنراي 
WRB Refining LLC 12.30 1927 145 Borger بورغر 
Western Refining Inc. 4.91 1928 121 El Paso إل باسو 
Pasadena Refining System  8.46 1919 112 Pasadena باسادينا 
Valero Energy Corp. 10.55 1974 89 Three Rivers ثري ريفر 
Marathon Petroleum Co. LP 7.52 1931 86 Texas City تكساس سيتي 
Alon USA 9.41 1929 73 Big Spring بيج سبرينغ 
Delek Refining Ltd. 8.48 1933 72 Tyler تايلير 
NuStar Energy LP 1.60 1910 20 San Antonio سان أنتونيو 

 إجمالي تكساس  5385  9.63 
 لويزيانا

Marathon Petroleum Co. LP 10.95 1976 543 Garyville ريفيلاغ 
ExxonMobil Refining & Supply Co. 10.17 1909 502 Baton Rouge باتون روج 
Citgo Petroleum Corp. 8.47 1944 425 Lake Charles ليك تشارلز 
Phillips 66 9.59 1941 260 Westlake ويست ليك 
Phillips 66 10.89 1941 247 Belle Chasse اسبيل تش 
Motiva Enterprises LLC 9.99 1967 227 Convent كونفينت 
Motiva Enterprises LLC 9.53 1918 225 Norco نوركو 
Valero Energy Corp. 8.88 1980 215 Norco نوركو 
Chalmette Refining LLC 10.25 1951 190 Chalmette تشالميت 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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  وعدد مصافي النفط العاملة في دول أمريكا الشمالية  طاقة :1-4الجدول 
  (ألف ب/ي) 2018نهاية عام 
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 الواليات المتحدة 123 17972 10515.16 4171.15 13414.1 9.75

 كندا 17 2005.9 861.65 408.04 1448.84 7.56

 المكسيك 6 1540 571.5 279.3 926.05 7.56

 إجمالي أمريكا الشمالية 146 21622.6 11948.3 4858.48 15788.99 9.38

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        

    
تتوزع ملكية مصافي النفط في أمريكا الشمالية بين أكثر من سبعين شركة، إال 

% من إجمالي الطاقة التكريريــة تنحصــر فــي خمــس شــركات 44.2أن ملكية حوالي 

، وشــركة "كونوكــو فيليــبس"  Valero Energyهــي، مؤسســة "فــاليرو إنرجــي"

Conoco Phillips"ثم مؤسسة "إكسون موبيل ،ExxonMobil بــي  -، ثم "بي بي

  . Marathon Petroleum، ومؤسسة "ماراثون بتروليوم"Bp-Plcإل سي" 

  : طاقة مصافي النفط العاملة في أمريكا الشمالية4-1

المرتبة األولى مــن حيــث الطاقــة التكريريــة  الواليات المتحدة األمريكية تحتل

، وتشــكل نســبة 2018مصــفاة نهايــة عــام  123ألف ب/ي وعــدد المصــافي  17972

 طاقــة 2-4 جــدولال% من إجمالي الطاقــة التكريريــة فــي أمريكــا الشــمالية. يبــين 83

تعقيــدها الواليات المتحدة األمريكية، وتاريخ إنشائها ودرجة  في العاملة النفط مصافي

 .2018 نهاية عام
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مؤشر  المشغل/المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالوالية/  التكريرية

Valero Energy Corp. 8.33 1920 140 Meraux ميروكس 
Calcasieu Refining Co. 1.00 1977 104 Lake Charles ليك تشارلز 
Placid Refining Co. LLC 6.43 1956 75 Port Allen بورت ألين 
Alon USA 6.96 1980 74 Krotz Springs كروتزسبرينغ 
Citgo Oil Corp. 2.73 1945 60 Lake Charles ليك تشارلز 
Calumet Lubricants Co. 4.86 1950 57 Shreveport شريفبورت 
Shell Chemical Co. 1.81 1938 45 St. Rose سانت روز 
Calumet Lubricants Co. 1.96 1920 13 Cotton Valley كوتن فالي 
Calumet Lubricants Co. 12.84 1947 8 Princeton برينسيتون 

 إجمالي لويزيانا  3411  9.18 
 كاليفورنيا

BP PLC 11.38 1938 259 Carson كارسون 
Chevron Corp. 10.44 1911 259 El Segundo إلسيغوندو 
Chevron Corp. 13.87 1902 245 Richmond ريتشموند 
Valero Energy Corp. 12.76 1968 145 Benicia بينيسيا 
Tesoro Corp. 13.11 1955 161 Golden Eagle غولدين إيغيل 
ExxonMobil Refining & Supply Co. 14.05 1929 149 Torrance تورانس 
Shell Oil Products US 12.75 1915 156 Martinez مارتينيز 
Phillips 66 12.62 1923 139 Los Angeles  وس أنجيلوسل 
Valero Energy Corp. 20.17 1969 85 Wilmington ويلمينغتون 

Phillips 66 11.60 1955 120 
Rodeo  & Santa 
Maria 

روديو & سانتا 
 ماريا

Tesoro Corp. 16.35 1923 94 Wilmington ويلمينغتون 
Alon USA 6.38 1932 85 Paramount باراماونت 
Kern Oil & Refining Co. 4.21 1934 26 Bakersfield بيكرزفيلد 
San Joaquin Refining Co. Inc. 4.56 1969 15 Bakersfield بيكرزفيلد 

 إجمالي كاليفورنيا 1939  12.49 
 إلينويز

WRB Refining LLC 9.97 1917 336 Wood River وودريفر 
ExxonMobil Refining & Supply Co. 13.28 1972 238 Joliet جولييت 
Marathon Petroleum Co. LP 10.31 1906 220 Robinson روبينسون 
Citgo Petroleum Corp. 10.89 1920 172 Lemont ليمونت 

 إجمالي إلينويز  913  11.03 
 بنسيلفانيا

Sunoco Inc. 7.69 1866 310 Philadelphia فيالديلفيا 
Delta Air Lines 7.61 1925 190 Trainer ترينر 
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مؤشر  المشغل/المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالوالية/  التكريرية

United Refining Co. 8.31 1932 65 Warren وارين 
American Refining Group 16.14 1881 11 Bradford باردفورد 

 فانيالإجمالي بنسي  576  8.09 
 واشنطن

BP PLC 8.33 1971 227 Ferndale فيرنديل 
Shell Oil Products US 11.92 1958 145 Anacortes أناكورتيس 
Tesoro West Coast Co. 7.22 1912 120 Anacortes أناكورتيس 
Phillips 66 9.30 1943 100 Ferndale فيرنديل 
US Oil & Refining Co. 3.74 1934 40 Tacoma تاكوما 

 إجمالي واشنطن  632  8.77 
 يواأوه

Husky Energy Corp. 8.34 1886 167 Lima ليما 
PBF Holding Co. LLC 11.62 1894 153 Toledo توليدو 
BP PLC  11.62 1919 135 Toledo توليدو 
Marathon Petroleum Co. LP 9.21 1931 80 Canton كانتون 

 يواإجمالي أوه  535  9.23 
 أوكالهوما

Phillips 66 9.79 1918 200 Ponca City بونكا سيتي 
Valero Energy Corp. 8.18 1913 91.5 Ardmore أردمور 
Holly Frontier Corp. 1.36 1910 85 Tulsa تولسا 
Wynnewood Refining Co. 6.89 1923 70 Wynnewood ينيوودوا 

 ماهوكالإجمالي أو  446.5  7.40 
 نيوجيرسي

Phillips 66 10.46 1909 241 Linden ليندين 
PBF Holding Co. LLC 28.38 1917 174 Paulsboro بولزبورو 

 إجمالي نيوجيرسي 315  14.67 
 إنديانا

BP PLC 10.93 1889 413 Whiting وايتينغ 
Countrymark Cooperative Inc. 7.42 1940 28 Mount Vernon ماونت فيرنون 

 إجمالي إنديانا  441  10.71 
 أالسكا

Tesoro Corp. 4.25 1969 62 Kenai كيناي 
Petro Star Inc. 1.00 1933 55 Valdez  فالدز 
Petro Star Inc. 1.00 1985 17 North Pole نورث بول 
BP PLC 4.46 1977 6.5 Prudhoe Bay وي بايهبرود 
Phillips 66 8.25 1981 15 Kuparuk كوباروك 
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مؤشر  المشغل/المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالوالية/  التكريرية

 إجمالي أالسكا  155.5  3.23 
 مينيسوتا

Flint Hills Resources 14.28 1955 270 Rosemount روزماونت 
Northern Tier Energy LLC 6.96 1935 98 St. Paul Park سانت بول بارك 

 إجمالي مينيسوتا  368  12.33 
 كنساس

HollyFrontier Corp. 8.41 1917 150 El Dorado  إلدورادو 
Coffeyville Resources LLC 12.87 1906 112 Coffeyville كوفيفيل 
National Cooperative Refining Asso. 12.15 1933 96 McPherson ماكفيرسون 

 إجمالي كنساس  361  10.83 
 ميسيسيبي

Chevron Corp. 10.09 1963 339 Bine bend باين بيند 
Ergon Refining Inc. 6.72 1902 26 Vicksburg فيكسبورغ 

 إجمالي ميسيسيبي 365  10.15 
 كنتاكي

Marathon Petroleum Co. LP 10.04 1924 240 Catlettsburg كاتليزبيرغ 
Continental Refining Co. 3.27 1930 5.5 Somerset سمرسيت 

 إجمالي كنتاكي  245.5  9.98 
 تانيسي

Valero Energy Corp. 6.79 1941 195 Memphis ميمفيس 
 ديالور

PBF Energy Co. LLC 8.77 1956 220 Delaware City سيتي ديالور 
 مونتانا

ExxonMobil Refining & Supply Co. 9.12 1949 60 Billings بيلينغز 
Phillips 66 13.21 1949 60 Billings بيلينغز 
CHS Inc. 11.08 1933 59 Laurel لوريل 
Montana Refining Co. 8.15 1922 33 Great Falls غريت فولز 

 إجمالي مونتانا  212  9.67 
 ألباما

Shell Chemical Co. 8.21 1921 91 Saraland ساراالند 
Hunt Refining Co. 8.48 1921 36 Tuscaloosa توسكالوزا 
Gulf Atlantic Operations 1.98 1921 4 Atmore أتمور 

 إجمالي ألباما  131  8.06 
 أوتاه

Tesoro West Coast Co. 5.81 1908 57 Salt Lake City لت ليك سيتيوس 
Chevron Corp. 9.87 1948 54 Salt Lake City لت ليك سيتيوس 
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مؤشر  المشغل/المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالوالية/  التكريرية

HollyFrontier Corp. 7.67 1932 45 Woods Cross وودز كروس 
Big West Oil LLC 10.15 1948 30 Salt Lake City لت ليك سيتيوس 
Silver Eagle Refining Inc. 13.10 1954 15 Woods Cross وودز كروس 

 إجمالي أوتاه  201  7.25 
 ويمينغ

Sinclair Oil Corp. 3.97 1937 85 Sinclair سينكلير 
HollyFrontier Corp. 17.55 1940 32 Cheyenne تشيين 
Sinclair / Little America 7.25 1923 24 Casper كاسبر 
Wyoming Refining Co. 7.51 1922 6 Newcastle نيوكاسل 

 ويمينغإجمالي   159  7.39 
 هاواي

Tesoro Hawaii Corp. 4.26 1965 93 Ewa Beach إيوا بيتش 
Chevron Corp. 4.82 1963 54 Kapolei كابوالي 

 إجمالي هاواي  147  4.52 
 أركنساس

Lion Oil Co. 18.86 1922 83 El Dorado  إلدورادو 
Cross Oil & Refining Co. Inc. 5.10 1923 7 Smackover سماكوفر 

 إجمالي أركنساس 90  10.55 
 نيومكسيكو

HollyFrontier Corp. 8.60 1931 98 Artesia أرتيسيا 
Western Refining Inc. 7.05 1916 25 Gallup غالوب 

 إجمالي نيومكسيكو 123  8.29 
 ميشيغان

Marathon Petroleum Co. LP 7.62 1930 120 Detroit ديترويت 
 كولورادو

Suncor Energy  12.49 1932 98 Commerce City كوميرس سيتي 
 نورث داكوتا

Tesoro West Coast Co. 5.68 1954 73 Mandan ماندان 
 ويسكونسون

Calumet Specialty Products 8.29 1950 38 Superior سوبيريور 
 ويست فيرجينيا

Ergon-West Virginia Inc. 9.03 1972 20 Newell نيوإل 

 إجمالي الواليات المتحدة 17972  9.75 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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ألــف ب/ي  2111في المرتبة الثانية بطاقة تكريرية إجماليــة قــدرها  تأتي كندا

ــا الشــمالية، وعــدد 10ونســبة  ــة أمريك ــي منطق ــة ف ــة التكريري ــالي الطاق ــن إجم % م

 العاملــة النفط مصافي طاقة 3-4 جدولال. يبين 2018مصفاة نهاية عام  17المصافي 

  .2018 كندا، وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام في

  (ألف ب/ي) 2018كندا نهاية عام  في العاملة النفط  مصافي طاقة: 3-4 جدولال

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

Irving Oil Ltd. 6.55 1960 300 St. John سانت جون 

Valero Energy Corp. 6.44 1978 265 Levis ليفيس 

Imperial Oil 7.7 1976 190 Edmonton إيدمونتون 

Suncor Energy 9.66 1971 140 Edmonton إيدمونتون 

Suncor Energy 9.92 1935 137 Montreal مونتريال 

Consumers' Cooperative Refineries Ltd. 6.97 1935 135 Regina ريجينا 

North Atlantic Refining Ltd. 7.70 1974 115 Come By Chance  باي تشانسكوم 

Imperial Oil 8.73 1978 120 Nanticoke نانتيكوك 

Shell Canada Ltd. 7.33 1981 100 Scotford سكوتفورد 

Imperial Oil 6.73 1918 88 Dartmouth دارتماوث 

Imperial Oil 10.74 1897 110 Sarnia سارنيا 

Suncor Energy Products 12.08 1953 85 Sarnia سارنيا  

Husky Oil Operations Ltd. 3.34 2018 80 Sturgion ستارجيون  

Nova Chemicals (Canada) Ltd. 4.94 1977 80 Corunna كورونا 

Shell Canada Ltd. 6.34 1975 70 Sarnia سارنيا 

Chevron Corp. 7.32 1935 55 Burnaby برنابي 

Husky Oil Operations Ltd. 4.29 1947 29 Lloydminster لويدمنستر 

Husky Oil Operations Ltd. 7.11 1967 12 Prince George برينس جورج 

 
7.56 
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أما المكسيك فتأتي في المرتبة الثالثة وتمتلك ست مصاف فقط، بطاقة تكريرية 

% من إجمالي الطاقة التكريرية في منطقة 7ب/ي، ونسبة ألف  1540إجمالية قدرها 

المكســيك، وتــاريخ  فــي العاملة النفط مصافي طاقة 4-4 جدولاليبين  أمريكا الشمالية.

  .2018إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 

 (ألف ب/ي) 2018المكسيك نهاية عام  في العاملة النفط  مصافيطاقة  :4-4 جدولال

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

Petroleos Mexicanos 7.16 1979 330 Salina Cruz سالينا كروز 

Petroleos Mexicanos 7.84 1997 315 Tula Hidalgo وجتوال هيدال 

Petroleos Mexicanos 8.49 1979 275 Cadereyta كاديرياتا 

Petroleos Mexicanos 5.50 1950 245 Salamanca ساالمانكا 

Petroleos Mexicanos 9.79 1918 190 Cd. Madero سيدي ماديرو 

Petroleos Mexicanos 6.88 1906 185 Minatitlan ميناتيتالن 

 
7.56 

 
 إجمالي المكسيك 1540

 قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

  : مصافي النفط المغلقة في أمريكا الشمالية  4-2

استمرت ظاهرة إغالق مصافي النفط التي بدأت في مطلع عقد الثمانينــات مــن 

القرن الماضي في منطقة أمريكا الشمالية، وخاصة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

مصــفاة عــام  160إلــى  1980مصفاة عــام  320التي انخفض فيها عدد المصافي من 

، كما انخفضت الطاقة التكريرية مــن 2018مصفاة في نهاية عام  123ثم إلى  2000

،  ثم عــادت 2000مليون ب/ي في عام  16.4إلى  1980مليون ب/ي في عام  18.5

ــى  ــاع إل ــة عــام  17.97لالرتف ــي نهاي ــون ب/ي ف ــيع  2018ملي نتيجــة تطــوير وتوس

 325واليـة تكـسـاس مــن  في "موتيفا"المصافي القائمة، كمشـروع رفع طاقة مصفاة 

، بينما لم يســجل أي إغــالق لمصــافي  2013ألف ب/ي في عام  600ألف ب/ي إلى 

  النفط في كل من كندا والمكسيك.

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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  .2018 كندا، وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام في

  (ألف ب/ي) 2018كندا نهاية عام  في العاملة النفط  مصافي طاقة: 3-4 جدولال

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

Irving Oil Ltd. 6.55 1960 300 St. John سانت جون 

Valero Energy Corp. 6.44 1978 265 Levis ليفيس 

Imperial Oil 7.7 1976 190 Edmonton إيدمونتون 

Suncor Energy 9.66 1971 140 Edmonton إيدمونتون 

Suncor Energy 9.92 1935 137 Montreal مونتريال 

Consumers' Cooperative Refineries Ltd. 6.97 1935 135 Regina ريجينا 

North Atlantic Refining Ltd. 7.70 1974 115 Come By Chance  باي تشانسكوم 

Imperial Oil 8.73 1978 120 Nanticoke نانتيكوك 

Shell Canada Ltd. 7.33 1981 100 Scotford سكوتفورد 

Imperial Oil 6.73 1918 88 Dartmouth دارتماوث 

Imperial Oil 10.74 1897 110 Sarnia سارنيا 

Suncor Energy Products 12.08 1953 85 Sarnia سارنيا  

Husky Oil Operations Ltd. 3.34 2018 80 Sturgion ستارجيون  

Nova Chemicals (Canada) Ltd. 4.94 1977 80 Corunna كورونا 

Shell Canada Ltd. 6.34 1975 70 Sarnia سارنيا 

Chevron Corp. 7.32 1935 55 Burnaby برنابي 

Husky Oil Operations Ltd. 4.29 1947 29 Lloydminster لويدمنستر 

Husky Oil Operations Ltd. 7.11 1967 12 Prince George برينس جورج 

 
7.56 
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مصــافي الــنفط التــي أغلقــت فــي الواليــات المتحــدة خــالل  5-4الجدول يبين   

  . 2018-2000الفترة 

 (ألف ب/ي)   2018-2000خالل الفترة  المتحدةالمصافي المغلقة في الواليات  :5-4الجدول 

تاريخ  المالك
 اإلغالق

الطاقة 
 المصفاة البلد/ اسم التكريرية

Calumet Lubricants Co LP     2000 12.8 Rouseville, PA    روزوفيل 

Chevron USA Inc 2000 6.2 Richmond Beach, WA ريتشموند بيتش 

Berry Petroleum Co. 2000 6.7 Stephens, AR ستيفنس 

Premcor Refining Group Inc 2001 80.5 Blue Island بلو أيسالند 

Dow Haltermann Products 2001 5 Channelview  تشانيلفيو 

Premcor Refining Group Inc 2002 64 Hartford, IL هارتفورد 

Foreland Refining Corp. 2002 3 Tonopah, NV تونوباه 

Tricor Refining LLC 2002 14 Bakersfield, CA بيكروفيلد 

Cheveron Philips Chem 2002 30 Guayama.PR غوياما 

Young Refining Corp.            2004 5.4 Douglasville, GA    دوغالسفيل 

Caribbean Petroleum Corp 2005 42 San Juan, PR  سان جوان 

Hunt Southland Refining Co. 2006 5.8 Lumberton, MS لومبيرتون 

Gulf Atlantic Operations LLC 2007 16.7 Mobile,AL موبيل 

Paramount Petroleum Corp. 2008 10 Protland, OR بروتالند 

Shell Chem Yabucoa Inc 2009 77 Yabucoa, PR يابوكوا 

Sunoco Inc 2010 145 Westville, NJ   ويستفيل 

Sunoco Inc 2010 175 Marcus Hook ماركوس هوك  

Western Refining  2011 66.3 Yorktown, VA   يوركتاون 

Tenby Inc 2011 2.8 Oxnard, CA أوكسنارد 

Sunoco Inc 2011 178 Marcus Hook, PA   ماركوس هوك 

Chevron USA Inc 2012 80 Perth Amboy, NJ   بيرث أمبوي 

Western Refining Southwest Inc.  2012 16.8 Bloomfield, NM بلومفيلد 

Hovensa LLc 2012 350 Kingshill,  كنغشيل 

Flint Hills Resources  2014 215 North Pole نورث بول  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك
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  التشغيلي لمصافي النفط في أمريكا الشمالية: األداء 4-3

تحتل صناعة التكرير في منطقة أمريكا الشمالية المرتبة األولى في العــالم مــن 

فــي مصــافي أمريكــا  بلــغ متوســط مؤشــر نيلســونحيــث  حيث ارتفاع درجــة التعقيــد،

مصافي العالم في نهايــة  نلسون فيمتوسط إجمالي مؤشر  6.30مقابل  9.38 الشمالية

، وذلك نظراً العتمادها على الوحدات الالحقة في تحويــل القطفــات الثقيلــة 2018عام 

  إلى منتجات خفيفة ذات مواصفات عالية الجودة.  

ساهم التطور التكنولوجي في دول أمريكا الشمالية في نضوج صــناعة تكريــر 

ط في هذه المنطقة، ويالحظ في العقدين الماضيين أن ارتفاع الطاقة التكريرية كان النف

طفيفاً بينما ارتفعت طاقة العمليات التحويلية وعمليــات المعالجــة الهيدروجينيــة بنســبة 

%، نظراً الستمرار الحاجة إلى تلبية متطلبات التشريعات البيئية الخاصة 9تصل إلى 

ــي  ــت ف ــيض نســبة الكبري ــين بتخف ــة. يب ــة  2-4الشــكل المنتجــات النفطي تطــور الطاق

التكريرية وطاقة العمليات التحويلية الالحقة في مصافي أمريكا الشمالية خالل الفتــرة 

2000-2018.  

  تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات الالحقـة في : 2-4الشكل 
    2018-2000 خالل الفترة مصافي أمريكا الشمالية                

  تقرير األمين العام السنوي  - المصدر: أوابك        
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مصــافي الــنفط التــي أغلقــت فــي الواليــات المتحــدة خــالل  5-4الجدول يبين   

  . 2018-2000الفترة 

 (ألف ب/ي)   2018-2000خالل الفترة  المتحدةالمصافي المغلقة في الواليات  :5-4الجدول 

تاريخ  المالك
 اإلغالق

الطاقة 
 المصفاة البلد/ اسم التكريرية

Calumet Lubricants Co LP     2000 12.8 Rouseville, PA    روزوفيل 

Chevron USA Inc 2000 6.2 Richmond Beach, WA ريتشموند بيتش 

Berry Petroleum Co. 2000 6.7 Stephens, AR ستيفنس 

Premcor Refining Group Inc 2001 80.5 Blue Island بلو أيسالند 

Dow Haltermann Products 2001 5 Channelview  تشانيلفيو 

Premcor Refining Group Inc 2002 64 Hartford, IL هارتفورد 

Foreland Refining Corp. 2002 3 Tonopah, NV تونوباه 

Tricor Refining LLC 2002 14 Bakersfield, CA بيكروفيلد 

Cheveron Philips Chem 2002 30 Guayama.PR غوياما 

Young Refining Corp.            2004 5.4 Douglasville, GA    دوغالسفيل 

Caribbean Petroleum Corp 2005 42 San Juan, PR  سان جوان 

Hunt Southland Refining Co. 2006 5.8 Lumberton, MS لومبيرتون 

Gulf Atlantic Operations LLC 2007 16.7 Mobile,AL موبيل 

Paramount Petroleum Corp. 2008 10 Protland, OR بروتالند 

Shell Chem Yabucoa Inc 2009 77 Yabucoa, PR يابوكوا 

Sunoco Inc 2010 145 Westville, NJ   ويستفيل 

Sunoco Inc 2010 175 Marcus Hook ماركوس هوك  

Western Refining  2011 66.3 Yorktown, VA   يوركتاون 

Tenby Inc 2011 2.8 Oxnard, CA أوكسنارد 

Sunoco Inc 2011 178 Marcus Hook, PA   ماركوس هوك 

Chevron USA Inc 2012 80 Perth Amboy, NJ   بيرث أمبوي 

Western Refining Southwest Inc.  2012 16.8 Bloomfield, NM بلومفيلد 

Hovensa LLc 2012 350 Kingshill,  كنغشيل 

Flint Hills Resources  2014 215 North Pole نورث بول  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك
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  : تصنيف مصافي النفط في أمريكا الشمالية حسب الحجم 4-3-1

معظم مصافي النفط في منطقة أمريكا الشمالية ذات طاقة تكريرية مــن الحجــم 

ألــف  200الكبير والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عــن 

% من إجمالي عدد المصــافي، كمــا 28، بنسبة 2018مصفاة في نهاية عام  41ب/ي 

 37ألــف ب/ي  200-100ريريــة التك ذات الطاقــةبلغ عدد المصافي متوسطة الحجــم 

ألــف  100-50 ذات الطاقة التكريريــة%، وعدد المصافي الصغيرة 25مصفاة بنسبة 

%، بينما يبلغ عدد المصــافي الصــغيرة جــداً التــي ال تزيــد 27مصفاة بنسبة  39ب/ي 

% مــن إجمــالي عــدد 20مصفاة، بنســبة  29ألف ب/ي إلى  50طاقتها التكريرية عن 

تصــنيف مصــافي الــنفط فــي دول أمريكــا  3-4الشــكل ية. يبــين مصافي أمريكا الشمال

تــوزع نســب مصــافي  4-4الشــكل ، كما يبــين 2018الشمالية حسب الحجم نهاية عام 

  .2018أمريكا الشمالية حسب الحجم نهاية عام 

    2018النفط في أمريكا الشمالية حسب الحجم نهاية عام  مصافيتصنيف  :3-4الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        
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  توزع نسب مصافي النفط في أمريكا الشمالية  :4-4الشكل 
  (ألف ب/ي)  2018حسب الحجم نهاية عام              

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك            

  

  : تصنيف مصافي النفط في أمريكا الشمالية حسب النوع  4-3-2

% 88بنســبة  2018مصفاة فــي نهايــة عــام  129بلغ عدد المصافي التحويلية 

من إجمالي عدد المصــافي فــي دول منطقــة أمريكــا الشــمالية، كمــا بلــغ عــدد مصــافي 

مصــافي  10%، أما مصافي المعالجــة الهيدروجينيــة فبلــغ عــددها 5بنسبة  7التقطير 

لية، وتنحصــر مصــافي % من إجمالي عــدد المصــافي فــي أمريكــا الشــما7فقط بنسبة 

التقطير والمعالجة الهيدروجينية في الواليات المتحدة األمريكيــة، بينمــا كافــة مصــافي 

تصــنيف مصــافي الــنفط فــي دول أمريكــا  5-4الشــكل كندا والمكسيك تحويليــة. يبــين 

مصــافي  تــوزع نســب 6-4الشــكل ، كمــا يبــين 2018الشمالية حسب النوع نهاية عام 

  .2018النوع نهاية عام أمريكا الشمالية حسب 
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  : تصنيف مصافي النفط في أمريكا الشمالية حسب الحجم 4-3-1

معظم مصافي النفط في منطقة أمريكا الشمالية ذات طاقة تكريرية مــن الحجــم 

ألــف  200الكبير والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عــن 

% من إجمالي عدد المصــافي، كمــا 28، بنسبة 2018مصفاة في نهاية عام  41ب/ي 

 37ألــف ب/ي  200-100ريريــة التك ذات الطاقــةبلغ عدد المصافي متوسطة الحجــم 

ألــف  100-50 ذات الطاقة التكريريــة%، وعدد المصافي الصغيرة 25مصفاة بنسبة 

%، بينما يبلغ عدد المصــافي الصــغيرة جــداً التــي ال تزيــد 27مصفاة بنسبة  39ب/ي 

% مــن إجمــالي عــدد 20مصفاة، بنســبة  29ألف ب/ي إلى  50طاقتها التكريرية عن 

تصــنيف مصــافي الــنفط فــي دول أمريكــا  3-4الشــكل ية. يبــين مصافي أمريكا الشمال

تــوزع نســب مصــافي  4-4الشــكل ، كما يبــين 2018الشمالية حسب الحجم نهاية عام 

  .2018أمريكا الشمالية حسب الحجم نهاية عام 

    2018النفط في أمريكا الشمالية حسب الحجم نهاية عام  مصافيتصنيف  :3-4الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        
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  2018تصنيف مصافي النفط في دول أمريكا الشمالية حسب النوع نهاية عام  :5-4الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك             

  
    2018توزع نسب مصافي أمريكا الشمالية حسب النوع نهاية عام  :6-4الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك           
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  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية :4-3-3

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى الهيدروجينيــة المعالجة عمليات طاقة بلغت نسبة

 متوســط مــن أعلــى وهــي ،2018نهاية عام   %73.02الشمالية دول أمريكا  مصافي

النفطيــة  المنتجــاتالكبيــر بتحســين مواصــفات  لالهتمــامالعــالم، وذلــك نظــراً  مصافي

 نســبة 7-4 الشــكل يبــين .وتلبية متطلبات المعايير الخاصة بحمايــة البيئــة مــن التلــوث

أمريكــا  مصــافي فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى الهيدروجينيــة المعالجــة عمليــات طاقــة

  .2018الشمالية نهاية عام 

  طاقة إلى   الهيدروجينية المعالجة عملياتطاقة  نسبة: 7-4الشكل 
  2018أمريكا الشمالية نهاية عام  مصافيفي  النفط تقطير                

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك          

  

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين :4-3-4

مصــافي دول أمريكــا  فــيتحســين الــرقم األوكتــاني  عمليــات طاقــة نسبة بلغت

 متوســط مــن  أعلى وهي ،2018نهاية عام  النفط تقطير طاقة من% 22.47 الشمالية

 تحسين الرقم األوكتاني للغازولين عمليات طاقة نسبة 8-4 الشكل يبين .العالم مصافي

  .2018نهاية عام  دول أمريكا الشمالية مصافي في النفط تقطير طاقة إلى
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  2018تصنيف مصافي النفط في دول أمريكا الشمالية حسب النوع نهاية عام  :5-4الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك             

  
    2018توزع نسب مصافي أمريكا الشمالية حسب النوع نهاية عام  :6-4الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك           
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  في  النفط تقطيرطاقة إلى  تحسين الرقم األوكتاني عمليات طاقة نسبة  :8-4 الشكل
  2018أمريكا الشمالية نهاية عام  دولمصافي              

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك                  

  
  تكسير المخلفات الثقيلة   عمليات : طاقة4-3-5

تحتل أمريكا الشمالية المرتبة األولى في العالم من حيث ارتفاع طاقــة عمليــات 

تحويل المخلفات الثقيلة إلى مشــتقات خفيفــة عاليــة الجــودة، مدفوعــة بتحســين ربحيــة 

المصافي وتعديل هيكل اإلنتاج بما يتوافق مع هيكل الطلــب علــى المشــتقات النفطيــة، 

الثقيلة نتيجة التشريعات البيئية الصــارمة  وخاصة بعد انخفاض الطلب على المنتجات

التي تحظر حرق الوقود الحاوي على نسب مرتفعــة مــن الكبريــت والشــوائب الملوثــة 

  للبيئة.  

 فــي الــنفط تكريــر طاقــة إلــى تكسير المخلفات الثقيلة عمليات طاقة نسبة بلغت

 يبــين. من متوسط مصافي العالم أعلى، وهي %55.26دول أمريكا الشمالية  مصافي

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى تكسير المخلفــات الثقيلــة عمليات طاقة نسبة 9-4 الشكل

 .2018نهاية عام  أمريكا الشمالية مصافي
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   طاقة إلى تكسير المخلفات الثقيلة  عملياتطاقة  نسبة: 9-4 الشكل
 2018نهاية عام  أمريكا الشمالية مصافي في  النفط تقطير               

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك          

  

  : تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات النفطية  4-4

تميزت منطقة أمريكا الشمالية باستقرار الطاقة التكريرية خالل العقــود الثالثــة 

وتوســيع الماضية، حيث لم تشهد إنشاء أية مصفاة جديدة، بل اقتصــرت علــى تطــوير 

المصافي القائمة مع التوسع في طاقة عمليــات تكســير المخلفــات الثقيلــة إلــى منتجــات 

خفيفة، وذلك ألسباب تعود إلى ضــعف ربحيــة صــناعة التكريــر مقارنــة بالصــناعات 

األخرى في المنطقــة، وتطبيــق بــرامج ترشــيد االســتهالك، وتشــجيع اســتخدام الوقــود 

  .(Mackenzie, 2011) الحيوي في وسائل النقل

كما واجهت مصافي النفط في أمريكا الشمالية العديد مــن التقلبــات فــي الطلــب 

على المنتجات النفطية في األسواق المحلية، كــان آخرهــا فتــرة الركــود الــذي أصــاب 

، وعلى الرغم من تحسن معدل الطلــب بعــد التعــافي مــن 2008االقتصاد العالمي عام 

الســنوات العشــر الماضــية ارتفاعــاً ملحوظــاً األزمــة لــم تشــهد الطاقــة التكريريــة فــي 

تطــور الطاقــة  10-4الشــكل باســتثناء بعــض التوســعات فــي المصــافي القائمــة. يبــين 

  .2018-2005خالل الفترة أمريكا الشمالية التكريرية واستهالك المنتجات في منطقة 
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  في  النفط تقطيرطاقة إلى  تحسين الرقم األوكتاني عمليات طاقة نسبة  :8-4 الشكل
  2018أمريكا الشمالية نهاية عام  دولمصافي              

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك                  

  
  تكسير المخلفات الثقيلة   عمليات : طاقة4-3-5

تحتل أمريكا الشمالية المرتبة األولى في العالم من حيث ارتفاع طاقــة عمليــات 

تحويل المخلفات الثقيلة إلى مشــتقات خفيفــة عاليــة الجــودة، مدفوعــة بتحســين ربحيــة 

المصافي وتعديل هيكل اإلنتاج بما يتوافق مع هيكل الطلــب علــى المشــتقات النفطيــة، 

الثقيلة نتيجة التشريعات البيئية الصــارمة  وخاصة بعد انخفاض الطلب على المنتجات

التي تحظر حرق الوقود الحاوي على نسب مرتفعــة مــن الكبريــت والشــوائب الملوثــة 

  للبيئة.  

 فــي الــنفط تكريــر طاقــة إلــى تكسير المخلفات الثقيلة عمليات طاقة نسبة بلغت

 يبــين. من متوسط مصافي العالم أعلى، وهي %55.26دول أمريكا الشمالية  مصافي

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى تكسير المخلفــات الثقيلــة عمليات طاقة نسبة 9-4 الشكل

 .2018نهاية عام  أمريكا الشمالية مصافي
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  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات في   :10-4الشكل 
       2018- 2005أمريكا الشمالية خالل الفترة               

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك :المصدر   
  

مشــكلة تغيــر هيكــل الطلــب أمريكــا الشــمالية واجهت مصافي النفط في منطقة 

على المنتجات النفطية في األسواق المحلية في العقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة 

الطلب على المنتجات الخفيفة المكونة من الغازولين والغاز البترولي المســال والنافثــا 

، بينما انخفض معدل الطلــب 2018% في عام 45.30إلى  2005% عام 43.87من 

% في تلــك الفتــرة، ويعــود الســبب الرئيســي 2.01% إلى 5.56قود من على زيت الو 

لهذا التغير إلى متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلــوث، والتــي تحظــر 

 11-4الشــكل استخدام الوقود الثقيل الحاوي علــى نســبة مرتفعــة مــن الكبريــت. يبــين 

  .2018-2005 تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية خالل الفترة
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  أمريكا الشمالية تطـور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في  :11-4الشكل 
  2018-2005 خالل الفترة 

  Bp Statistical Review of World Energy, 2019المصدر:       

كما يتوقع استمرار تراجــع معــدل الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة فــي منطقــة 

العقدين القادمين، وذلك بتأثير تنامي االعتماد على الغاز الطبيعــي أمريكا الشمالية في 

 2017مليون ب/ي في عام  25والطاقة المتجددة، حيث سينخفض إجمالي الطلب من 

توقعــات تطــور الطلــب  12-4الشكل  . يبين2040مليون ب/ي بحلول عام  20.9إلى 

  .2040-2017الفترة  على المنتجات النفطية في أمريكا الشمالية خالل
  توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في أمريكا الشمالية :12-4الشكل 

  2040-2017 خالل الفترة 

  World Oil Outlook, 2018المصدر: أوبك             
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  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات في   :10-4الشكل 
       2018- 2005أمريكا الشمالية خالل الفترة               

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك :المصدر   
  

مشــكلة تغيــر هيكــل الطلــب أمريكــا الشــمالية واجهت مصافي النفط في منطقة 

على المنتجات النفطية في األسواق المحلية في العقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة 

الطلب على المنتجات الخفيفة المكونة من الغازولين والغاز البترولي المســال والنافثــا 

، بينما انخفض معدل الطلــب 2018% في عام 45.30إلى  2005% عام 43.87من 

% في تلــك الفتــرة، ويعــود الســبب الرئيســي 2.01% إلى 5.56قود من على زيت الو 

لهذا التغير إلى متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلــوث، والتــي تحظــر 

 11-4الشــكل استخدام الوقود الثقيل الحاوي علــى نســبة مرتفعــة مــن الكبريــت. يبــين 

  .2018-2005 تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية خالل الفترة
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  : التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات4-5

فــي المرتبــة  المتحدة األمريكية، وخاصة الواليات تأتي منطقة أمريكا الشمالية

الثانية بعد أوروبا الغربية من حيث صرامة معايير مواصفات المنتجات البترولية بمــا 

بحماية البيئة من التلوث، مما يضيف أعبــاء كبيــرة علــى شــركات  االهتماميتوافق مع 

ت فــي ، حيث يبلغ الحد األقصى لنسبة الكبرـيـ تكرير النفط لتلبية متطلبات تلك المعايير

ــة و  ــايير األمريكي ــدا  15ج.ف.م للغــازولين، و  10المع ــديزل، وفــي كن  10ج.ف.م لل

و  30الغــازولين  نــوعي ج.ف.م للغازولين والديزل. أما في المكسيك فتبلغ النسبة في 

 10، ويجري التخطيط حاليــاً لخفضــها إلــى على التوالي 500و  15وفي الديزل   80

   .2020للديزل بحلول عام  15للغازولين و 

  أمريكا الشمالية: التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في 4-6

أمريكــا الشــمالية تطــورات هامــة فــي مجــال تطــوير المصــافي شهدت منطقــة 

القائمــة لتمكينهــا مــن تكريــر النفــوط غيــر التقليديــة المتوقــع إنتاجهــا محليــاً، كــالنفط 

فــي الواليــات المتحــدة،   Shale Oil and Gasالصــخري الثقيــل وغــاز الســجيل

وتشير تقارير صادرة عن إدارة بيانات الطاقة  في كندا. Oil Sandsوالرمال الزيتية 

إلى ازدهار اإلنتاج المحلي من النفط والغاز الصخري الذي وفرته التقنيات األمريكية 

لــى المصــافي بأســعار الحديثة لعمليات الحفر واإلنتاج، والذي يساهم في تأمين لقــائم إ

منخفضة، وخفض االعتماد على استيراد النفط من األسواق الخارجية، وهــذا مــا دفــع 

العديد من المصافي العاملة في الواليات المتحدة إلى إدخال التعديالت الالزمة لتعزيز 

المســتخلص مــن الرمــال   Syncrude قدرتها على تكرير الــنفط الخــام االصــطناعي

% 100-1 ضــمن النطــاقمحلياً أو المستورد من كندا، وبنسب مختلفة الزيتية المنتجة 

   من إجمالي النفط الخام المكرر في المصفاة.

صناعة التكريــر فــي كــل مــن الواليــات تطوير مشاريع من األهداف األخرى ل

تلبيــة علــى  تعميــق قــدرة المصــافي القائمــة االســتمرار فــيالمتحــدة األمريكيــة وكنــدا 

 ،النفطيــة المنتجــاتالبيئية التي تفرض تخفيض نســبة الكبريــت فــي متطلبات المعايير 
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عمليــات خاصــة و  ،وذلــك مــن خــالل إضــافة طاقــات جديــدة مــن العمليــات التحويليــة

عدد من مشاريع التطوير والتوسيع لبعض  تنفيذعن . كما أعلن ةي المعالجة الهيدروجين 

المصافي القائمة في الواليــات المتحــدة، والتــي تهــدف إلــى تحســين األداء، واســتبدال 

  وأهم هذه المشاريع:، متطورةالمعدات القديمة بأخرى 

  وايتينغ"تطوير مصفاة" Whiting  بي إل سي"  –المملوكة لشركة "بي بي

Bp PLC  مشروع الألف ب/ي. يتكون  413في والية إنديانا، طاقتها التكريرية

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت  102من وحدة تفحيم طاقتها 

ألف ب/ي، إضافة إلى تحديث إحدى وحدات التقطير  105الديزل طاقتها 

ألف ب/ي، وبعض الوحدات الخدمية األخرى  250الجوي التي تبلغ طاقتها 

بطة بالمصفاة. يهدف المشروع إلى رفع قدرة المصفاة على تكرير النفط المرت 

 % من إجمالي النفط المكرر.80% إلى 20الثقيل والحامضي من 

  بيومونت"رفع الطاقة التكريرية لمصفاة" Beaumont ؤسسة المملوكة لم

ألف ب/ي  345في والية تكساس من  .ExxonMobil Corpإكسون موبيل 

 . ألف ب/ي 365إلى 

 نوركو "تكامل بين مصفاتي تعظيم ال" Norco  ألف   220طاقتها التكريرية

ألف ب/ي، التابعتين  227طاقتها التكريرية  Convent  "كونفينت"ب/ي، و 

في والية  Motiva Enterprises LLC "موتيفا انتربرايزز"مؤسسة ل

لويزيانا. يهدف مشروع التكامل إلى تحسين أداء المصفاتين، ورفع نسبة إنتاج 

المشتقات الخفيفة، وخفض تكاليف التشغيل، وذلك من خالل تعزيز فرص تبادل 

   المنتجات الوسطية بين المصفاتين، وتعظيم األداء التشغيلي للوحدات التحويلية.

  بايني بيند"تطوير مصفاة" Pine Bend  في والية مينيسوتاMinnesota 

، يهدف  Flint Hills"فلنت هيلز"ألف ب/ي، المملوكة لشركة  339طاقتها 

المشروع إلى تحسين كفاءة استهالك الطاقة في المصفاة وتعزيز قدرتها على 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
120 
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إنتاج الوقود األنظف، إضافة إلى تلبية متطلبات التشريعات البيئية، وخفض 

 طن/السنة. 500النيتروجين بمقدار انبعاثات أكاسيد 

  وودز كروس"رفع الطاقة التكريرية لمصفاة" Woods Cross  في والية

 31من  Holly Frontier "هولي فرونتيير"المملوكة من شركة  Utahأوتا 

 ألف ب/ي.  45إلى 

  ألف ب/ي، في مصفاة   25إنشاء وحدة تفحيم جديدة طاقتها

  CHS"سي إتش إس"لشركة  ، المملوكة McPherson"ماكفيرسون"

، وذلك الستبدال الوحدة القديمة التي يعود  Kansasاألمريكية بوالية كنساس

 ألف ب/ي . 18تاريخ إنشائها إلى أكثر من ستين عاماً بطاقة قدرها 

  ماكي"رفع الطاقة التكريرية لمصفاة" McKee  170في والية تكساس من 

 ألف ب/ي. 190إلى 

 بورت آرثر"في مصفاة  إنشاء وحدة تفحيم مؤجل" Port Arthur  بوالية

 ألف ب/ي.  15تكساس، طاقتها 

ً تنفيذ بعض مشاريع تطوير وتوسيع مصافي النفط في  كما يجري حاليا

 الواليات المتحدة األمريكية، أهمها: 

  ليما"تطوير مصفاة" Lima هيسكي إنيرجي"شركة المملوكة ل"Hisky 

Energy  ألف ب/ي،  161.5والية أوهايو، والتي تبلغ طاقتها التكريرية  في

مليون دوالر أمريكي. يهدف المشروع إلى تحسين قدرة المصفاة   300بكلفة 

ألف  40على تكرير النفط الثقيل المنتج في غرب كندا بمقدار يصل إلى 

  . 2020ب/ي، ويتوقع اإلنتهاء من تنفيذ المشروع في عام 

 في مصفاة "أناكورتس" إنشاء وحدة أزمرةAnacortes  المملوكة لمؤسسة ،

"أنديفور" وسيساهم المشروع في تمكين المصفاة من إنتاج  وقود المحركات 
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ألف ب/ي من الزايلين.  15وفق أحدث المعايير البيئية، إضافة إلى إنتاج 
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  "إنشاء مصفاة جديدة عالية التعقيد في "دافيسDavis  بمقاطعة

ألف  55، طاقتها North Dakotaوالية نورث داكوتا  - Billings"بيلينغز"
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ألف ب/ي،  16.128ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز طاقتها 18.25

مليون قدم مكعب في اليوم، ووحدة  19ى إل 4ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها 

ألف ب/ي، ووحدة تكسير  19.850معالجة هيدروجينية للمقطرات طاقتها 

 11.5ألف ب/ي، ووحدة استرجاع كبريت طاقتها  14.4هيدروجيني طاقتها 

 . 2020طن/اليوم، ويتوقع بدء تشغيل المرحلة الثانية في نهاية عام 

  كوس" إنشاء مصفاة جديدة في مقاطعة "بيPicos  بوالية تكساس، طاقتها

 .MMEX Resources Corpألف ب/ي، تملكها شركة  50التكريرية 

وستستفيد المصفاة من البنية التحتية القائمة في المقاطعة، كخطوط األنابيب، 
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ومحطات التحميل والتخزين، في تسويق منتجات المصفاة محلياً، وتصدير 

قع بدء تشغيل المصفاة في نهاية عام الفائض إلى األسواق الخارجية. ويتو 

2020  . 

  "تطوير كل من مصفاة "غالفيستون بايGalveston Bay التي تبلغ ،

ألف ب/ي  86ألف ب/ي، ومصفاة "تكساس" طاقتها  550طاقتها التكريرية 

والية تكساس، المملوكتان لمؤسسة بترول ماراثون"  - في مدينة تكساس

Marathon Petroleum Corp. .المشروع إضافة وحدات معالجة  يتضمن

هيدروجينية جديدة للنافثا، وتطوير كل من وحدتي هدرجة النافثا والتكسير 

بالعامل الحفاز المائع القائمتين، عالوة على تطوير بعض الوحدات المساندة 

ويتوقع إنجاز المشروع  القائمة، وذلك  بهدف تعزيز التكامل بين المصفاتين.

 . 2020في عام 

 ب/ي في مصفاة "كروتز سبرينغ"   6000طاقتها  ألكلة وحدة إضافةKrotz 

Springs  ألف ب/ي، في والية لويزيانا.  74التي تبلغ طاقتها التكريرية

تهدف الوحدة إلى تحويل اإليزوبيوتان إلى ألكيالت لتعزيز قدرة المصفاة على 

تلبية متطلبات المعايير األمريكية الحديثة الخاصة بالرقم األوكتاني للغازولين، 

وبالمقابل خفض ألف ب/ي،  44إلى  38.4ورفع معدل إنتاج الغازولين من 

ألف ب/ي. تقدر كلفة  8.7إلى  11.1معدل المنتجات المنخفضة القيمة من 

   .2020مليون دوالر أمريكي، ويتوقع تشغيلها في عام  103الوحدة بحدود 

 ــل إعــادة فــي جزيــرة    Limetree Bay"اليمتــري بــاي" مصــفاة تأهي

 زينتـخـ  محطــة إلــى وحولت 2012، التي أغلقت في عام Croix"كرويكس" 

 بــدء يتوقع حيث ي،/ب ألف 500 التكريرية طاقتها وتبلغ البترولية، للمنتجات

 . 2021 عام في التشغيل عمليات

  ،إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخفيــف المنــتج مــن حقــول زيــت الســجيل

  .ألف ب/ي 160طاقتها  بوالية أريزونا Yumaوهي مصفاة "يوما " 
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  إنشاء مصفاتين جديدتين لتكرير النفط الخفيف مــن حقــول زيــت الســجيل فــي

 Eagleألف ب/ي، ومصفاة "إيغل فــورد"  20طاقتها    Dakota"داكوتا" 

Ford ألف ب/ي.  25اقتها ط 

ساهمت هذه التطورات في تحويل الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن مســتورد 

للمنتجات النفطية إلى مصدر إلى األسواق العالمية، حيث ارتفعت صادرات الواليــات 

إلــى  2005ألــف ب/ي فــي عــام  1033المتحدة األمريكية من المنتجات النفطية مــن  

ر صــادرات المنتجــات تطــو  13-4الشــكل . يبــين 2018ألــف ب/ي فــي عــام  5583

  .2018-2005فطية في دول أمريكا الشمالية خالل الفترة ن ال

  2018- 2005 خالل الفترة تطور صادرات المنتجات النفطية في أمريكا الشمالية :13-4الشكل 

  OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2018المصدر:             

االقتصادية لتكرير النفط الخام غير التقليدي المنتج مــن على الرغم من الفوائد 

رمال القار إال أنه يشكل تحدياً كبيراً لصــناعة التكريــر فــي الواليــات المتحــدة، وذلــك 

بسبب األضرار التي تحدثها انبعاثات المصافي التــي تكــرر هــذه األنــواع مــن النفــوط 

  الثقيلة على صحة اإلنسان والبيئة.

 Sturgeonالمرحلــة األولــى مــن مصــفاة "ســتارغيون" تــم تشــغيل  فــي كنــدا

ألف ب/ي. يــذكر  80بطاقة    Edmontonالجديدة التي تقع شمال شرق "إدمونتون"

لتكريــر  ألــف ب/ي 240يتكون من ثالث مراحل بطاقة إجمالية قــدرها  شروع المأن 
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فــي  Oil sandsالنفط االصطناعي المنتج من النفط الخام البيتوميني والرمال الزيتية 

، وقــد ســاهمت المصــفاة فــي رفــع إجمــالي الطاقــة التكريريــة Albertaحقل "ألبرتا" 

ألف ب/ي  533ألف ب/ي إلى  454للمصافي األربعة القائمة في منطقة "ألبرتا" من 

ألف ب/ي، ومصــفاة "إمبريــال أويــل"  140طاقتها  Suncorوهي مصفاة "سنكور" 

Imperial Oil  مونتــون" ألــف ب/ي فــي "إد 190طاقتهــاEdmonton ومصــفاة ،

ألف ب/ي، ومصــفاة "هســكي"   92طاقتها   Scotford"شل كندا"  في "سكوتفورد" 

 Husky  "في "لويدمنسترLoydminster  ألف ب/ي.   29طاقتها  

يذكر أن حقل "ألبرتا" في كندا قد وصل معدل إنتاجه من النفط البيتوميني عام 

مليون ب/ي، من ثالث حقــول للرمــال الزيتيــة هــي حقــل "أثاباســكا"  2.8إلى  2018

Athabasca "و"كولد ليك ،Cold Lake"و"بيس ريفر ،Peace River .  

ألف ب/ي،  400طاقتها   Kitimat "كيتيمات"نشاء مصفاة كما تخطط كندا إل

، وتتكون من وحدتي تقطير  Albertaلتكرير رمال القار المنتج من حقول ألبرتا

مليار دوالر أمريكي ويتوقع  22ألف ب/ي، بكلفة تقدر بحوالي  200طاقة كل منهما 

ألف ب/ي وقود النفاثات، وزيت  320. ستنتج المصفاة 2024أن تبدأ اإلنتاج في عام 

ألف ب/ي  120، و ULSDخفضة جداً من الكبريت الديزل الحاوي على نسبة من 

  ألف ب/ي بروبان.  9 ألف ب/ي بيوتان، و  11غازولين، و 

ــيك ــي المكسـ ــركة  فـ ــت شـ ــيكانوس"أعلنـ ــوس مكسـ  Petroleos "بتروليـ

Mexicanos  عن خطة لتطوير مصافي النفط الســتة القائمــة، بهــدف تعزيــز قــدرتها

مليــار دوالر أمريكــي، إال أن  23علــى إنتــاج الوقــود األنظــف بكلفــة إجماليــة قــدرها 

سياسة خفض النفقات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط أدت إلى تأجيل تنفيــذ الخطــة، 

، لتحســين Tula Hidalgo "تــوال هيــدالجو "وحصرها فــي مشــروع تطــوير مصــفاة 

ألف ب/ي، ويتوقع إنجاز المشــروع  340إلى  315أدائها ورفع طاقتها التكريرية من 

  .  2021في عام 
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 Petroleos "بتروليوس مكسيكانوس الوطنية "شركة  من جهة أخرى عقدت

Mexicanos توريد الهيدروجين إلى مصفاتي "كاديرييتا" اتفاقية لCadereyta  

ألف ب/ي، إضافة إلى  87.4طاقتها  Maderoألف ب/ي، و"ماديرو"  122طاقتها 

. يأتي هذا اإلجراء Tulaمشروع تطوير وحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة "توال" 

لتعزيز قدرتها في إطار برنامج تطوير أداء مصافي النفط الستة العاملة في المكسيك، 

  على إنتاج الوقود األنظف وتحسين ربحيتها. 

مصافي النفط المخطط إنشاؤها في منطقــة أمريكــا الشــمالية  6-4الجدول يبين 

  .2024-2016خالل الفترة 

  مصافي النفط المخطط إنشاؤها في أمريكا الشمالية:  6-4الجدول 
  ألف ب/ي  2024-0162 خالل الفترة 

الطاقة   البلد  اسم المصفاة
  التكريرية

  تاريخ التشغيل

  2020 160  الواليات المتحدة  Yuma  أريزونا - يوما
  2021 20  الواليات المتحدة   داكوتا

  2020  25  الواليات المتحدة  Eagle Ford  إيغل فورد
  2020 55  الواليات المتحدة Davis  دافيس

  2020 50  الواليات المتحدة Picos  بيكوس
  2020  50  كندا  Peace River   بيس ريفر 

  2024 400  كندا Kitimat    كيتيمات
  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر:  أوابك 

  : الخالصة واالستنتاجات 4-7

تعتبر منطقة أمريكا الشمالية من أقدم مناطق العالم في صــناعة تكريــر الــنفط، 

التاســع عشــر، كمــا تعرضــت لضــغوط حيث يعود تاريخ انطالقها إلــى أواخــر القــرن 

شديدة من هيئات حماية البيئة ومنظمات المجتمع المــدني لتخفيــف االنبعاثــات الملوثــة 

للبيئة، مما دفعها إلى إدخال العديد من التطورات التي جعلتها في مقدمة مصافي النفط 

  .في العالم من حيث درجة التعقيد ونوع التقنيات المستخدمة في عمليات التكرير

فــي المرتبــة الثانيــة بعــد آســيا الباســيفيك، بطاقــة منطقة أمريكــا الشــمالية  تأتي

% مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي 23ألــف ب/ي بنســبة  21623تكريرية قدرها 

مصــفاة. تــأتي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي المرتبــة  146العالم، وعدد المصافي 

% من إجمالي الطاقــة 83ب/ي، ونسبة ألف  17971.6األولى بطاقة تكريرية قدرها 
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فــي  Oil sandsالنفط االصطناعي المنتج من النفط الخام البيتوميني والرمال الزيتية 

، وقــد ســاهمت المصــفاة فــي رفــع إجمــالي الطاقــة التكريريــة Albertaحقل "ألبرتا" 

ألف ب/ي  533ألف ب/ي إلى  454للمصافي األربعة القائمة في منطقة "ألبرتا" من 

ألف ب/ي، ومصــفاة "إمبريــال أويــل"  140طاقتها  Suncorوهي مصفاة "سنكور" 

Imperial Oil  مونتــون" ألــف ب/ي فــي "إد 190طاقتهــاEdmonton ومصــفاة ،

ألف ب/ي، ومصــفاة "هســكي"   92طاقتها   Scotford"شل كندا"  في "سكوتفورد" 

 Husky  "في "لويدمنسترLoydminster  ألف ب/ي.   29طاقتها  

يذكر أن حقل "ألبرتا" في كندا قد وصل معدل إنتاجه من النفط البيتوميني عام 

مليون ب/ي، من ثالث حقــول للرمــال الزيتيــة هــي حقــل "أثاباســكا"  2.8إلى  2018

Athabasca "و"كولد ليك ،Cold Lake"و"بيس ريفر ،Peace River .  

ألف ب/ي،  400طاقتها   Kitimat "كيتيمات"نشاء مصفاة كما تخطط كندا إل

، وتتكون من وحدتي تقطير  Albertaلتكرير رمال القار المنتج من حقول ألبرتا

مليار دوالر أمريكي ويتوقع  22ألف ب/ي، بكلفة تقدر بحوالي  200طاقة كل منهما 

ألف ب/ي وقود النفاثات، وزيت  320. ستنتج المصفاة 2024أن تبدأ اإلنتاج في عام 

ألف ب/ي  120، و ULSDخفضة جداً من الكبريت الديزل الحاوي على نسبة من 

  ألف ب/ي بروبان.  9 ألف ب/ي بيوتان، و  11غازولين، و 

ــيك ــي المكسـ ــركة  فـ ــت شـ ــيكانوس"أعلنـ ــوس مكسـ  Petroleos "بتروليـ

Mexicanos  عن خطة لتطوير مصافي النفط الســتة القائمــة، بهــدف تعزيــز قــدرتها

مليــار دوالر أمريكــي، إال أن  23علــى إنتــاج الوقــود األنظــف بكلفــة إجماليــة قــدرها 

سياسة خفض النفقات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط أدت إلى تأجيل تنفيــذ الخطــة، 

، لتحســين Tula Hidalgo "تــوال هيــدالجو "وحصرها فــي مشــروع تطــوير مصــفاة 

ألف ب/ي، ويتوقع إنجاز المشــروع  340إلى  315أدائها ورفع طاقتها التكريرية من 

  .  2021في عام 
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فــي المرتبــة  مصــفاة، تليهــا كنــدا 123التكريرية في أمريكا الشمالية، وعدد المصافي 

% مــن إجمــالي 10ألــف ب/ي، ونســبة  2111الثانية بطاقة تكريريــة إجماليــة قــدرها 

أما المكسيك مصفاة.  17الطاقة التكريرية في منطقة أمريكا الشمالية، وعدد المصافي 

فتأتي في المرتبة الثالثــة وتمتلــك ســتة مصــاف فقــط، بطاقــة تكريريــة إجماليــة قــدرها 

ــة أمريكــا 7ألــف ب/ي، ونســبة  1540 % مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطق

   .2018نهاية عام  الشمالية

استمرت ظاهرة إغالق مصافي النفط التي بدأت في مطلع عقد الثمانينــات مــن 

مريكا الشمالية، وخاصة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة القرن الماضي في منطقة أ

مصــفاة عــام  160إلــى  1980مصفاة عــام  320التي انخفض فيها عدد المصافي من 

، كما انخفضت الطاقة التكريرية مــن 2018مصفاة في نهاية عام  123ثم إلى  2000

إلــى  ،  ثــم عــادت لالرتفــاع2000مليون ب/ي في عام  16.4مليون ب/ي إلى  18.5

  .2018مليون ب/ي في نهاية عام  17.97

تحتل صناعة التكرير في منطقة أمريكا الشمالية المرتبة األولى في العــالم مــن 

حيث ارتفاع درجة التعقيد، وذلك نظراً العتمادها على الوحــدات الالحقــة فــي تحويــل 

لتطــور القطفات الثقيلة إلى منتجات خفيفة ذات مواصفات عاليــة الجــودة. كمــا ســاهم ا

التكنولوجي في دول أمريكا الشــمالية فــي نضــوج هــذه الصــناعة، ويالحــظ أن تطــور 

طاقــة عمليــات التكريــر فــي العقــدين الماضــيين كــان طفيفــاً باســتثناء طاقــة عمليــات 

  .المعالجة الهيدروجينية، نظراً لبلوغها مستويات عالية من درجة التعقيد منذ عقود

ا الشمالية ذات طاقة تكريرية مــن الحجــم معظم مصافي النفط في منطقة أمريك

ألــف  200الكبير والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عــن 

% من إجمالي عدد المصــافي، كمــا 28، بنسبة 2018مصفاة في نهاية عام  41ب/ي 

 37ألــف ب/ي  200-100 ذات الطاقــة التكريريــةبلغ عدد المصافي متوسطة الحجــم 

ألــف  100-50 ذات الطاقة التكريريــة%، وعدد المصافي الصغيرة 25مصفاة بنسبة 

ــا  39ب/ي  ــد طاقته ــي ال تزي ــغ عــدد المصــافي الصــغيرة جــداً الت ــا بل مصــفاة، بينم
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% مــن إجمــالي عــدد مصــافي 20مصــفاة، بنســبة  29ألــف ب/ي  50التكريرية عــن 

  أمريكا الشمالية.

% 88بنســبة  2018مصفاة فــي نهايــة عــام  129التحويلية بلغ عدد المصافي 

من إجمالي عدد المصــافي فــي دول منطقــة أمريكــا الشــمالية، كمــا بلــغ عــدد مصــافي 

مصــافي  10%. أما مصــافي المعالجــة الهيدروجينيــة فبلــغ عــددها 5بنسبة  7التقطير 

  .% من إجمالي عدد المصافي في أمريكا الشمالية7فقط بنسبة 

 طاقــة مــن% 22.47 حــواليتحسين الرقم األوكتاني  عمليات اقةط نسبة بلغت

 المعالجــة عمليات طاقة نسبة. أما العالم مصافي متوسط من  أعلى وهي النفط، تقطير

 متوســط مــن أعلــى وهــي ،%73.02 فقــد بلغــت الــنفط تقطير طاقة إلى الهيدروجينية

الكبيــر بتحســين مواصــفات المشــتقات النفطيــة  لالهتمــامالعالم، وذلــك نظــراً  مصافي

   .وتلبية متطلبات المعايير الخاصة بحماية البيئة من التلوث

تحتل أمريكا الشمالية المرتبة األولى في العالم من حيث ارتفاع طاقــة عمليــات 

تحويل المخلفات الثقيلة إلى مشــتقات خفيفــة عاليــة الجــودة، مدفوعــة بتحســين ربحيــة 

ل هيكل اإلنتاج بما يتوافق مع هيكل الطلــب علــى المشــتقات النفطيــة، المصافي وتعدي 

وخاصة بعد انخفاض الطلب على المنتجات الثقيلة نتيجة التشريعات البيئية الصــارمة 

التي تحظر حرق الوقود الحاوي على نسب مرتفعــة مــن الكبريــت والشــوائب الملوثــة 

 الــنفط تكريــر طاقــة إلــى ت الثقيلــة تكسير المخلفا عمليات طاقة نسبة بلغتللبيئة، فقد 

  . من متوسط مصافي العالم أعلى، وهي %55.26دول أمريكا الشمالية  مصافي في

تميزت منطقة أمريكا الشمالية باستقرار الطاقة التكريرية خالل العقــود الثالثــة 

الماضية، حيث لم تشهد إنشاء أي مصفاة جديدة، بل اقتصــرت علــى تطــوير وتوســيع 

  المصافي القائمة مع التوسع في طاقة العمليات الالحقة.

مشــكلة تغيــر هيكــل الطلــب أمريكــا الشــمالية واجهت مصافي النفط في منطقة 

على المنتجات النفطية في األسواق المحلية في العقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة 

الطلب على المنتجات الخفيفة المكونة من الغازولين والغاز البترولي المسال والنافثــا،  
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فتأتي في المرتبة الثالثــة وتمتلــك ســتة مصــاف فقــط، بطاقــة تكريريــة إجماليــة قــدرها 

ــة أمريكــا 7ألــف ب/ي، ونســبة  1540 % مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطق

   .2018نهاية عام  الشمالية

استمرت ظاهرة إغالق مصافي النفط التي بدأت في مطلع عقد الثمانينــات مــن 

مريكا الشمالية، وخاصة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة القرن الماضي في منطقة أ

مصــفاة عــام  160إلــى  1980مصفاة عــام  320التي انخفض فيها عدد المصافي من 

، كما انخفضت الطاقة التكريرية مــن 2018مصفاة في نهاية عام  123ثم إلى  2000

إلــى  ،  ثــم عــادت لالرتفــاع2000مليون ب/ي في عام  16.4مليون ب/ي إلى  18.5

  .2018مليون ب/ي في نهاية عام  17.97

تحتل صناعة التكرير في منطقة أمريكا الشمالية المرتبة األولى في العــالم مــن 

حيث ارتفاع درجة التعقيد، وذلك نظراً العتمادها على الوحــدات الالحقــة فــي تحويــل 

لتطــور القطفات الثقيلة إلى منتجات خفيفة ذات مواصفات عاليــة الجــودة. كمــا ســاهم ا

التكنولوجي في دول أمريكا الشــمالية فــي نضــوج هــذه الصــناعة، ويالحــظ أن تطــور 

طاقــة عمليــات التكريــر فــي العقــدين الماضــيين كــان طفيفــاً باســتثناء طاقــة عمليــات 

  .المعالجة الهيدروجينية، نظراً لبلوغها مستويات عالية من درجة التعقيد منذ عقود

ا الشمالية ذات طاقة تكريرية مــن الحجــم معظم مصافي النفط في منطقة أمريك

ألــف  200الكبير والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عــن 

% من إجمالي عدد المصــافي، كمــا 28، بنسبة 2018مصفاة في نهاية عام  41ب/ي 

 37ألــف ب/ي  200-100 ذات الطاقــة التكريريــةبلغ عدد المصافي متوسطة الحجــم 

ألــف  100-50 ذات الطاقة التكريريــة%، وعدد المصافي الصغيرة 25مصفاة بنسبة 

ــا  39ب/ي  ــد طاقته ــي ال تزي ــغ عــدد المصــافي الصــغيرة جــداً الت ــا بل مصــفاة، بينم
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بينما انخفض معدل الطلب على زيت الوقود، ويعود السبب الرئيسي لهــذا التغيــر إلــى 

التوجه نحو تخفيض استخدام الوقود الثقيل الحاوي علــى نســبة مرتفعــة مــن الكبريــت 

  بهدف تلبية متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث.  

كما يتوقع استمرار تراجــع معــدل الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة فــي منطقــة 

لــى كــل مــن الغــازولين أمريكا الشمالية في العقدين القادمين، وسيبقى معدل الطلــب ع

  والديزل ثابتاً، بينما سيتراجع على زيت الوقود.

فــي المرتبــة  ، وخاصة الواليات المتحدة األمريكيةتأتي منطقة أمريكا الشمالية

بمــا  النفطيــةالثانية بعد أوروبا الغربية من حيث صرامة معايير مواصــفات المنتجــات 

مما يضيف أعبــاء كبيــرة علــى شــركات  بحماية البيئة من التلوث، االهتماميتوافق مع 

  .تكرير النفط لتلبية متطلبات تلك المعايير

استفادت منطقة أمريكا الشمالية من موقعها المجاور لحقول إنتاج رمــال القــار 

في كندا، حيث تمكنت من الحصول على أسعار مخفضة للنفط  الصــناعي المنــتج مــن 

عيــدة، فلجــأت العديــد مــن مصــافي هذه الحقول نظــراً لصــعوبة تصــديره إلــى أمــاكن ب 

النفط، وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية، إلى اغتنام هذه الفرصــة لتكريــر هــذه 

النفوط الرخيصــة بعــد إدخــال التعــديالت المناســبة، ويتوقــع المحللــون أن تــؤدي هــذه 

التطورات إلى تحويل الواليات المتحدة األمريكية من مستورد إلــى مصــدر للمنتجــات 

   طية إلى األسواق العالمية.النف

على الرغم من الفوائد االقتصادية لتكرير النفط الخام غير التقليدي المنتج مــن 

رمال القار إال أنه يشكل تحدياً كبيراً لصــناعة التكريــر فــي الواليــات المتحــدة، وذلــك 

بسبب األضرار التي تحدثها انبعاثات المصافي التــي تكــرر هــذه األنــواع مــن النفــوط 

  ثقيلة على صحة اإلنسان والبيئة.ال
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تطورات صناعة تكرير النفط
في أوروبا الغربية

الفصل الخامس
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  الفصل اخلامس

  تطورات صناعة تكرير النفط يف أوروبا الغربية 
  

 ألــف 14237في منطقة أوروبــا الغربيــة لمصافي النفط تبلغ الطاقة التكريرية 

 % من إجمالي الطاقــة التكريريــة فــي العــالم15بنسبة  وتأتي في المرتبة الثالثةب/ي، 

تتركز صناعة تكرير النفط في مصفاة.  86، وعدد المصافي العاملة 2018نهاية عام 

 تــوزع 1-5الشــكل يبــين كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وإســبانيا وهولنــدا. 

الجــدول . كمــا يبــين 2018عــام نهايــة أوروبا الغربية دول نسب الطاقة التكريرية في 

الطاقة التكريرية، وإجمــالي طاقــة العمليــات التحويليــة، ومتوســط مؤشــر درجــة  5-1

  .2018عام  نهايةفي دول أوروبا الغربية  تعقيد مصافي النفط العاملة

  2018عام  نهايةسب الطاقة التكريرية في دول أوروبا الغربية نتوزع  :1-5الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابكالمصدر:         

ألمانيا
17%

إيطاليا
14%

فرنسا
10%

بريطانيا
11%

هولندا
9%

إسبانيا
10%

 باقي دول أوروبا
الغربية
29%
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 (ألف ب/ي)  2018عام  نهايةفي دول أوروبا الغربية  النفط وعدد مصافيطاقة  :1-5الجدول 
ون

لس
 ني

قيد
 تع

شر
مؤ

ط 
وس

مت
 

نية
حي

رو
هيد

ة ال
لج

معا
ال

 

قم 
الر

ن 
سي

تح
ني

كتا
ألو

ا
 

ير 
كس

ت
يلة

لثق
ت ا

لفا
مخ

ال
 

وي
 ج

طير
تق

في 
صا

الم
دد 

ع
 

بلد
ال

 

 ألمانيا 13 2431 842 462 1959 7.29

 إيطاليا 14 1999 938 327 1171 7.11

 فرنسا 9 1491 407 220 1018 5.86

 بريطانيا 6 1500 520 388 1069 7.38

 إسبانيا 9 1390 523 233 833 6.59

 هولندا 6 1320 449 186.4 1090 7.48

 بلجيكا 4 843 276 104 649 6.65

 تركيا 5 775 308 98 293 6.22

 اليونان 4 526 235 111 470 8.04

 السويد 4 495 122 104 271 5.28

 البرتغال 2 330 83 53 202 5.92

 النرويج 2 313 91 40 126 4.56

 فنلندا 2 258 223 50.06 298 11.65

 نماركدال 2 180 65 28 43 3.52

 النمسا 2 175 43 47 139 6.17

 سويسرا 2 140 44 38 66 5.78

 ةإيرالند 1 71 0 19 45 3.68

 اإلجمالي 86 14237 5117 2564 10033 6.84

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابكالمصدر:  
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  أوروبا الغربية في دول: طاقة مصافي النفط 5-1

 ،ألــف ب/ي 2431بطاقــة تكريريــة قــدرها  األولــى،المرتبــة تأتي ألمانيــا فــي 

 13% من إجمالي الطاقة التكريرية فــي أوروبــا الغربيــة، وعــدد المصــافي 17بنسبة 

، فــي ألمانيــاطاقة مصــافي الــنفط العاملــة  2-5الجدول يبين  .2018نهاية عام مصفاة 

  .2018ئها، ودرجة تعقيدها نهاية عام وتاريخ إنشا

  (ألف ب/ي)  2018نهاية عام  في ألمانياالعاملة مصافي النفط طاقة  :2-5الجدول 

مؤشر   المالك 
 نيلسون 

تاريخ  
 اإلنشاء 

الطاقة  
 التكريرية 

 
 المصفاة  اسم

Deutsche Shell AG 8.67 1965 344 Rheinland رينالند 

Mineraloelraffinerie Oberrhein GMBH 7.86 1969 322 Karlsruhe كارلسروه 

Conoco Philips 4.42 1976 270 Wilhelmshaven ويلهيمشيفن 

BP PLC 9.77 1935 265 Gelsenkirchen غيلسينكيرشين 

Total SA  7.48 1994 227 Leuna, Spergau ليونا، سبيرغو 

Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH 3.74 1967 217 Vohburg-Byrenoil بيرن أويل- فوهبورغ 

PCK Raffinerie GMBH 9.40 1963 210 Schwedt شويدت 

BP PLC 6.40 1968 110 Emsland Lingen إنغولستاديت 

Petroleus Holding AG 6.40 1963 110 Petroleus Ingolstadt بترروليوس 

Tamoil  4.96 1935 100 Hamburg غ  هام��

Deutsche BP AG Erdol Raffinerie GMBH 11.18 1953 95 Lingen لينغين 

Klesch & Co. 9.09 1940 91 Heide هايدي 

OMV AG 6.34 1966 70 Burghausen بيرغوسين 

 إجمالي ألمانيا  2431   7.29  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابكالمصدر:  

نســبة و  ألــف ب/ي1999 قــدرها تكريريــة ةطاقــ ب  المرتبــة الثانيــةتحتل إيطاليا 

مصــفاة  14الطاقة التكريرية في أوروبا الغربية، وعــدد المصــافي % من إجمالي 14

إيطاليــا، وتــاريخ فــي  العاملة مصافي النفط طاقة 3-5الجدول يبين  .2018نهاية عام 

 .2018إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 
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  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابكالمصدر:  
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  (ألف ب/ي)  2018نهاية عام  في إيطاليا العاملة مصافي النفططاقة  :3-5الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Saras SPA 9.11 1966 300 Sarroch كسارو 

ERG Reffinerie Medditerranee South 7.38 1955 240 Melilli, Sicily سيسلي- ميليلي 

ERG Reffinerie Medditerranee North 3.47 1956 220 Priolo, Sicily بريولو، سيسيلي 

Raffineria di Milazzo SPA & KPI 6.87 1961 200 Milazzo, Messina ميالزو، ميسينا 

ExxonMobil Refining & Supply Co. 6.52 1949 190 Augusta, Siracusa أوغوستا ساركوزا 

Enii SPA 7.66 1963 160 Sannazzaro, Pavia سانازارو، بافيا 

Lukoil Europe Holding BV & ERG SpA  7.55 1960 160 Impianti Nord إمبيانتي نورد 

ExxonMobil Refining & Supply Co. 7.29 1948 120 S. Martino Di 
Trecate 

إس. مارتينو دي  
 تريكيت

Enii SPA 12.39 1963 100 Gela, Ragusa  غيال، راغو 

Enii SPA 7.38 1967 90 Taranto تارانتو 

Api Raffineria di Ancona SPA 6.87 1950 85 Falconara,  فالكونارا 

Eni SPA 4.27 1963 84 Livorno ليفورنو 

Iplom SPA 3.11 1943 40 Busalla بوساال 

Arcola Petrolifera SPA 1.00 1954 10 La Spezia السبيزيا 

 إجمالي إيطاليا  1999   7.11  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابكالمصدر: 
  

بنســبة  ،ألف ب/ي 1500 قدرها تكريريةة طاقب  الثالثة، تحتل بريطانيا المرتبة

 .صــافيم 6% من إجمالي الطاقة التكريرية في أوروبا الغربية، وعــدد المصــافي 11

ودرجــة بريطانيــا وتــاريخ إنشــائها، فــي  العاملة مصافي النفط طاقة 4-5 الجدوليبين 

  .2018تعقيدها نهاية عام 

 ،ألــف ب/ي 1491قــدرها  تكريريــةبطاقــة ، الرابعــة المرتبــة تأتي فرنسا فــي

 9وعــدد المصــافي  ،% من إجمالي الطاقــة التكريريــة فــي أوروبــا الغربيــة10نسبة و 

فرنســا، وتــاريخ فــي  العاملــة مصافي النفط طاقة 5-5الجدول . يبين 2018نهاية عام 

  .2018ودرجة تعقيدها، نهاية عام إنشائها، 
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  (ألف ب/ي) 2018بريطانيا نهاية عام في  العاملة مصافي النفططاقة  :4-5الجدول 

 المالك
مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء 

الطاقة 
 التكريرية

  
 المصفاة اسم

ExxonMobil Refining & Supply Co. 7.18 1921 330 Fawley  فاولي 

Essar UK Ltd. 7.08 1924 280 Stanlow ستانلو 

Conoco Phillips  9.85 1969 240 South Killingholme ساوث كيلينغهولم 

Total SA  6.10 1968 223 Kilingholme South 
Humberside 

كيلينغهوم ساوث 
 هومبيرسايد

Valero Energy Corp.  9.11 1964 2015 Pembroke  بيمبروك 

Ineos 4.80 1924 205 Grangemouth غرانغيموث 

 إجمالي بريطانيا  1500   7.38  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابكالمصدر:  

  (ألف ب/ي)  2018فرنسا نهاية عام في  العاملة مصافي النفططاقة  :5-5الجدول 

 المالك
مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء 

الطاقة 
 التكريرية

  
 المصفاة اسم

ExxonMobil Refining & Supply Co. 5.90 1933 270 Port Jerome بورت جيروم 

Total SA 7.86 1932 240 Gonfreville  غونفريفيل 

Total SA 5.55 1933 230 Donges دونغيس 

Ineos 4.55 1933 210 Lavera الفيرا 

Petroplus Holdings AG 4.35 1929 162 Petit Couronne بيتيت كورون 

ExxonMobil Refining & Supply Co. 5.66 1965 150 Fos sur Mer فوس سير مير 

Total SA 5.97 1964 119 Feyzin فايزين 

Total SA 7.18 1966 100 Grandpuits غراندبوتس 

Calos 5.11 1932 10 Dunkirk دنكيرك 

 إجمالي فرنسا 1491   5.86  

  التكريرقاعدة بيانات صناعة  - أوابكالمصدر: 

تعتبر إسبانيا من الدول األوروبية التــي تتميــز أيضــاً بــامتالك صــناعة تكريــر 

ألــف ب/ي  1390متطورة، وتأتي في المرتبة الخامسة بطاقة تكريرية إجمالية قدرها 

 9% من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي أوروبــا الغربيــة، وعــدد المصــافي 10بنسبة 

إســبانيا وتــاريخ فــي العاملــة  مصافي النفط  طاقة 6-5الجدول يبين  .2018نهاية عام 

  .2018إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 
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  (ألف ب/ي)  2018إسبانيا نهاية عام في  العاملة مصافي النفططاقة : 6-5الجدول 

 المالك
مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء 

الطاقة 
 التكريرية

  
 المصفاة اسم

Cia. Espanola de Petroles SA 5.72 1967 240 Cadiz كاديز 
Petronor SA 7.34 1951 220 Muskiz Vizcaya كايازموسكيز في 
Repsol YPF SA 7.20 1958 100 Cartagena Murcia كارتاغينا موركيا 
Repsol YPF SA 7.30 1968 160 Tarragona تيراغونا 
Repsol YPF SA 9.77 1965 140 Puertollano بيورتيالنو 
Repsol YPF SA 7.62 1966 120 La Coruna الكورونا 
BP PLC 10.05 1978 100 Castellon de la Plana كاستيلون ديالبالنا 
Cia. Espanola de Petroles SA 7.99 1967 100 Huelva هويلفا 
Cia. Espanola de Petroles SA 4.24 1930 90 Tenerife تينيريفي 
 إجمالي إسبانيا  1390   6.73  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابكالمصدر:  

ألــف ب/ي،  1320تأتي هولندا فــي المرتبــة السادســة بطاقــة تكريريــة قــدرها 

نهايــة  6% من إجمالي الطاقة التكريرية في أوروبا الغربية، وعدد المصافي 9ونسبة 

ــة  7-5الجــدول يبــين   .2018عــام  ــة مصــافي الــنفططاق هولنــدا وتــاريخ فــي  العامل

 .2018إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018هولندا نهاية عام في  العاملة مصافي النفططاقة  :7-5الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Shell Nederland Raffinaderij BV 7.32 1954 416 Pernis برنيس 
BP PLC 6.14 1967 400 Rotterdam روتردام 

ExxonMobil Refining   &Supply Co 10.17 1960 195 Rotterdam روتردام 
Total SA & Lukoil 9.39 1970 149 Vissingen فيسينغن 

Europort Kock 6.20 1994 80 Rotterdam روتردام 
Kuwait Petroleum Europoort BV 6.54 1985 80 Rotterdam روتردام 
 إجمالي  هولندا 1320   7.48  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابكالمصدر:  

أما باقي دول أوروبا الغربية فتمتلــك مصــافي نفــط متنوعــة مــن حيــث الطاقــة 

بنســبة ألــف ب/ي،  4105التكريرية ودرجة التعقيد، بطاقــة تكريريــة إجماليــة قــدرها 

مصــفاة  29% من إجمالي الطاقة التكريرية في أوروبا الغربية، وعــدد المصــافي 29

بــاقي دول فــي  العاملــة مصــافي الــنفط طاقــة 8-5الجــدول يبين  .2018في نهاية عام 

  .2018أوروبا الغربية، وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 
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  (ألف ب/ي)  2018نهاية عام  أوروبا الغربيةباقي دول في  نفطلمصافي اطاقة  :8-5الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 التكريرية

 
 المصفاة اسمالبلد/ 

 بلجيكا 

Total SA 6.99 1951 360 Antwerp أنتويرب 

ExxonMobil Refining & Supply Co. 7.25 1953 333 Antwerp أنتويرب 

Vitol Group 2.13 1968 115 Antwerp أنتويرب 

AB Nynas Petroleum NV 2.38 1950 35 Antwerp أنتويرب 

 إجمالي بلجيكا   843   6.65 

 تركيا    

Turkish Petroleum Refineries Corp. 8.56 1961 220 Izmit إزميت 

Turkish Petroleum Refineries Corp. 3.65 1972 220 Aliaga-Izmir إزمير - ألياغا 

Turkish Petroleum Refineries Corp. 7.67 2018 200 Aliaga-Izmir إزمير - ألياغا 

Turkish Petroleum Refineries Corp. 4.95 1986 113 Kirikkale يكيريكال 

Turkish Petroleum Refineries Corp. 2.31 1955 22 Batman, Siirt باتمان، سييرت 

 إجمالي تركيا   775   6.22  

 السويد   

AB Nynas Petroleum 6.93 1975 210 Brofjorden بروفجوردين 

Preem Raffinaderi AB 2.04 1928 90 Nynashamn نيناشامن 

Preem Raffinaderi AB 4.35 1967 125 Gothenburg غوثينبرغ 

Shell Raffinaderi AB 5.97 1946 70 Gothenburg غوثينبرغ 

 السويدإجمالي    493   5.28  

 اليونان     

Hellenic Petroleum SA 9.20 1978 185 Aghii Theodori أغي ثيودوري 

Hellenic Petroleum SA 8.68 1962 148 Aspropyrgos أسبروبيرغوس 

Hellenic Petroleum SA 8.63 1964 100 Elefsis إليفسيس 

Motor Oil Corinth Refineries 4.07 1967 93 Thessaloniki ثيسالونيكي 

 إجمالي اليونان   516   8.04  

 البرتغال

Galp Energia 5.93 1978 220 Sines ساينيس 

Galp Energia 6.74 1969 110 Leca da Palmeira,  ليكا دابالمييرا 

 إجمالي البرتغال   330   5.92  

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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  (ألف ب/ي)  2018إسبانيا نهاية عام في  العاملة مصافي النفططاقة : 6-5الجدول 

 المالك
مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء 

الطاقة 
 التكريرية

  
 المصفاة اسم

Cia. Espanola de Petroles SA 5.72 1967 240 Cadiz كاديز 
Petronor SA 7.34 1951 220 Muskiz Vizcaya كايازموسكيز في 
Repsol YPF SA 7.20 1958 100 Cartagena Murcia كارتاغينا موركيا 
Repsol YPF SA 7.30 1968 160 Tarragona تيراغونا 
Repsol YPF SA 9.77 1965 140 Puertollano بيورتيالنو 
Repsol YPF SA 7.62 1966 120 La Coruna الكورونا 
BP PLC 10.05 1978 100 Castellon de la Plana كاستيلون ديالبالنا 
Cia. Espanola de Petroles SA 7.99 1967 100 Huelva هويلفا 
Cia. Espanola de Petroles SA 4.24 1930 90 Tenerife تينيريفي 
 إجمالي إسبانيا  1390   6.73  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابكالمصدر:  

ألــف ب/ي،  1320تأتي هولندا فــي المرتبــة السادســة بطاقــة تكريريــة قــدرها 

نهايــة  6% من إجمالي الطاقة التكريرية في أوروبا الغربية، وعدد المصافي 9ونسبة 

ــة  7-5الجــدول يبــين   .2018عــام  ــة مصــافي الــنفططاق هولنــدا وتــاريخ فــي  العامل

 .2018إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018هولندا نهاية عام في  العاملة مصافي النفططاقة  :7-5الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Shell Nederland Raffinaderij BV 7.32 1954 416 Pernis برنيس 
BP PLC 6.14 1967 400 Rotterdam روتردام 

ExxonMobil Refining   &Supply Co 10.17 1960 195 Rotterdam روتردام 
Total SA & Lukoil 9.39 1970 149 Vissingen فيسينغن 

Europort Kock 6.20 1994 80 Rotterdam روتردام 
Kuwait Petroleum Europoort BV 6.54 1985 80 Rotterdam روتردام 
 إجمالي  هولندا 1320   7.48  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابكالمصدر:  

أما باقي دول أوروبا الغربية فتمتلــك مصــافي نفــط متنوعــة مــن حيــث الطاقــة 

بنســبة ألــف ب/ي،  4105التكريرية ودرجة التعقيد، بطاقــة تكريريــة إجماليــة قــدرها 

مصــفاة  29% من إجمالي الطاقة التكريرية في أوروبا الغربية، وعــدد المصــافي 29

بــاقي دول فــي  العاملــة مصــافي الــنفط طاقــة 8-5الجــدول يبين  .2018في نهاية عام 

  .2018أوروبا الغربية، وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 التكريرية

 
 المصفاة اسمالبلد/ 

  النرويج

Mongstad Refining 5.00 1972 203 Mongstad مونغستاد 

ExxonMobil Refining & Supply Co. 3.76 1961 110 Slagen سالغين 

 إجمالي النرويج   313   4.56  

 فنلندا

Neste Oil 13.3 1965 200 Porvoo بورفو 

Neste Oil 6.89 1958 58 Naantali نانتالي 

 إجمالي فنلندا   258   11.65  

 دنماركال

Dansk Statoil AS 2.91 1960 110 Kalundborg كالوندبيرغ 

AS Dansk Shell 4.48 1966 70 Fredericia فريدريكيا 

 دنماركالإجمالي    180   3.52  

 النمسا

OMV AG 6.17 1960 175 Schwechat شويخات 

 سويسرا

Tamoil SA 5.74 1962 70 Collombey كولومبي 

Petroplus Refining Cessier 5.74 1966 70 Cessies-Petroplus 
 - سيسيس

 بتروبالس

 إجمالي سويسرا   140   5.28  

 إيرلندا

Phillips 66 3.68 1954 71 Whitegate وايت غيت 

 إجمالي باقي دول أوروبا الغربية  4105      

 قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك 

  : المصافي المغلقة في أوروبا الغربية  5-2

شــهدت أوروبــا الغربيــة فــي العقــدين الماضــيين إغــالق العديــد مــن المصــافي 

ألسباب مختلفة يعود معظمها إلى تراجع الطلب على المنتجات النفطيــة، وتزايــد شــدة 

تتعلــق المنافسة، والتوجه نحو استخدام الوقود البديل، إضافة إلى أســباب أخــرى فنيــة 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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طاقــة  9-5الجــدول يبــين  بضعف كفاءة المصفاة وارتفاع تكاليف التشغيل والصــيانة .

  .  2018-2000مصافي النفط التي أغلقت في أوروبا الغربية في الفترة 

  ) ألف ب/ي 2018-2000مصافي النفط المغلقة في أوروبا الغربية في الفترة (   :9-5الجدول 

تاريخ 
الطاقة  المالك اإلغالق

 المصفاة اسم التكريرية

 ألمانيا
2008 Bayernoil Raffineriegesellschaft GMBH 80 Vohburg/ Ingolstadt فوهبرغ/ إنغولشتاد 

2009 H&R Chemisch-Pharmazeutische 
Spezialitaeten GMBH 30 Salzbergen  سالزبرغن 

2011 H&R Oelwerke Schindler GMBH 70 Hamburg هامبرغ 
2015 Halborn Europa Raffinerie GMBH 100 Harburg هاربيرغ  
2015 Deutsche Shell AG  Harburg هاربيرغ  

 فرنسا
2010 Total SA 160 Flandres فالندرس 

2010 Petroplus Holdings AG 85 Reichstett-Vendenheim 
 -ريتشستيت
  فيندينهايم

2014 LyondelBasell Industries 80 Berre IÉtang بيري إيتانغ  
2014 Total SA 155 La Mede ال ميدي  

 إيطاليا
2011 Timoil 90 Cremona كريمونا 
2013 Enni SPA 70 Porto Marghera بورتو مارغيرا  
2014 Italiana Energia E Servizi SPA 55 Mantova مانتوفا  
2014 ERG & Total 90 Rome روما  

 هولندا
2009 Smid & Hollander Raffinaderij BV 10 Amsterdam أمستردام 

 تركيا
2007 Anadolu Tasfiyehanesi AS 95 Mersin مرسين 
2002 Ersan Petrol Sanayii AS 6 Narli, Kahramanmaras نارلي/كهرمانماراس 

  السويد
2014  AB Nynas Petroleum  100  Gothenburg  غوثنبيرغ  

 المملكة المتحدة
2010 AB Nynas Petroleum 27 Eastham إيسثام 
2012 Petroplus Holdings AG 222 Coryton Essex كوريتون إسيكس 
2012 Petroplus Holdings AG 117 Teesside-Petroleus بتروليوس- تيسايد 

2014 Murco Petroleum Ltd. 108 Milford Haven ميلفوردهافين 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك المصدر:
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طاقــة  9-5الجــدول يبــين  بضعف كفاءة المصفاة وارتفاع تكاليف التشغيل والصــيانة .

  .  2018-2000مصافي النفط التي أغلقت في أوروبا الغربية في الفترة 

  ) ألف ب/ي 2018-2000مصافي النفط المغلقة في أوروبا الغربية في الفترة (   :9-5الجدول 

تاريخ 
الطاقة  المالك اإلغالق

 المصفاة اسم التكريرية

 ألمانيا
2008 Bayernoil Raffineriegesellschaft GMBH 80 Vohburg/ Ingolstadt فوهبرغ/ إنغولشتاد 

2009 H&R Chemisch-Pharmazeutische 
Spezialitaeten GMBH 30 Salzbergen  سالزبرغن 

2011 H&R Oelwerke Schindler GMBH 70 Hamburg هامبرغ 
2015 Halborn Europa Raffinerie GMBH 100 Harburg هاربيرغ  
2015 Deutsche Shell AG  Harburg هاربيرغ  

 فرنسا
2010 Total SA 160 Flandres فالندرس 

2010 Petroplus Holdings AG 85 Reichstett-Vendenheim 
 -ريتشستيت
  فيندينهايم

2014 LyondelBasell Industries 80 Berre IÉtang بيري إيتانغ  
2014 Total SA 155 La Mede ال ميدي  

 إيطاليا
2011 Timoil 90 Cremona كريمونا 
2013 Enni SPA 70 Porto Marghera بورتو مارغيرا  
2014 Italiana Energia E Servizi SPA 55 Mantova مانتوفا  
2014 ERG & Total 90 Rome روما  

 هولندا
2009 Smid & Hollander Raffinaderij BV 10 Amsterdam أمستردام 

 تركيا
2007 Anadolu Tasfiyehanesi AS 95 Mersin مرسين 
2002 Ersan Petrol Sanayii AS 6 Narli, Kahramanmaras نارلي/كهرمانماراس 

  السويد
2014  AB Nynas Petroleum  100  Gothenburg  غوثنبيرغ  

 المملكة المتحدة
2010 AB Nynas Petroleum 27 Eastham إيسثام 
2012 Petroplus Holdings AG 222 Coryton Essex كوريتون إسيكس 
2012 Petroplus Holdings AG 117 Teesside-Petroleus بتروليوس- تيسايد 

2014 Murco Petroleum Ltd. 108 Milford Haven ميلفوردهافين 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك المصدر:

  

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 التكريرية

 
 المصفاة اسمالبلد/ 

  النرويج

Mongstad Refining 5.00 1972 203 Mongstad مونغستاد 

ExxonMobil Refining & Supply Co. 3.76 1961 110 Slagen سالغين 

 إجمالي النرويج   313   4.56  

 فنلندا

Neste Oil 13.3 1965 200 Porvoo بورفو 

Neste Oil 6.89 1958 58 Naantali نانتالي 

 إجمالي فنلندا   258   11.65  

 دنماركال

Dansk Statoil AS 2.91 1960 110 Kalundborg كالوندبيرغ 

AS Dansk Shell 4.48 1966 70 Fredericia فريدريكيا 

 دنماركالإجمالي    180   3.52  

 النمسا

OMV AG 6.17 1960 175 Schwechat شويخات 

 سويسرا

Tamoil SA 5.74 1962 70 Collombey كولومبي 

Petroplus Refining Cessier 5.74 1966 70 Cessies-Petroplus 
 - سيسيس

 بتروبالس

 إجمالي سويسرا   140   5.28  

 إيرلندا

Phillips 66 3.68 1954 71 Whitegate وايت غيت 

 إجمالي باقي دول أوروبا الغربية  4105      

 قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك 

  : المصافي المغلقة في أوروبا الغربية  5-2

شــهدت أوروبــا الغربيــة فــي العقــدين الماضــيين إغــالق العديــد مــن المصــافي 

ألسباب مختلفة يعود معظمها إلى تراجع الطلب على المنتجات النفطيــة، وتزايــد شــدة 

تتعلــق المنافسة، والتوجه نحو استخدام الوقود البديل، إضافة إلى أســباب أخــرى فنيــة 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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طاقــة  9-5الجــدول يبــين  بضعف كفاءة المصفاة وارتفاع تكاليف التشغيل والصــيانة .

  .  2018-2000مصافي النفط التي أغلقت في أوروبا الغربية في الفترة 

  ) ألف ب/ي 2018-2000مصافي النفط المغلقة في أوروبا الغربية في الفترة (   :9-5الجدول 

تاريخ 
الطاقة  المالك اإلغالق

 المصفاة اسم التكريرية

 ألمانيا
2008 Bayernoil Raffineriegesellschaft GMBH 80 Vohburg/ Ingolstadt فوهبرغ/ إنغولشتاد 

2009 H&R Chemisch-Pharmazeutische 
Spezialitaeten GMBH 30 Salzbergen  سالزبرغن 

2011 H&R Oelwerke Schindler GMBH 70 Hamburg هامبرغ 
2015 Halborn Europa Raffinerie GMBH 100 Harburg هاربيرغ  
2015 Deutsche Shell AG  Harburg هاربيرغ  

 فرنسا
2010 Total SA 160 Flandres فالندرس 

2010 Petroplus Holdings AG 85 Reichstett-Vendenheim 
 -ريتشستيت
  فيندينهايم

2014 LyondelBasell Industries 80 Berre IÉtang بيري إيتانغ  
2014 Total SA 155 La Mede ال ميدي  

 إيطاليا
2011 Timoil 90 Cremona كريمونا 
2013 Enni SPA 70 Porto Marghera بورتو مارغيرا  
2014 Italiana Energia E Servizi SPA 55 Mantova مانتوفا  
2014 ERG & Total 90 Rome روما  

 هولندا
2009 Smid & Hollander Raffinaderij BV 10 Amsterdam أمستردام 

 تركيا
2007 Anadolu Tasfiyehanesi AS 95 Mersin مرسين 
2002 Ersan Petrol Sanayii AS 6 Narli, Kahramanmaras نارلي/كهرمانماراس 

  السويد
2014  AB Nynas Petroleum  100  Gothenburg  غوثنبيرغ  

 المملكة المتحدة
2010 AB Nynas Petroleum 27 Eastham إيسثام 
2012 Petroplus Holdings AG 222 Coryton Essex كوريتون إسيكس 
2012 Petroplus Holdings AG 117 Teesside-Petroleus بتروليوس- تيسايد 

2014 Murco Petroleum Ltd. 108 Milford Haven ميلفوردهافين 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك المصدر:
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طاقــة  9-5الجــدول يبــين  بضعف كفاءة المصفاة وارتفاع تكاليف التشغيل والصــيانة .

  .  2018-2000مصافي النفط التي أغلقت في أوروبا الغربية في الفترة 

  ) ألف ب/ي 2018-2000مصافي النفط المغلقة في أوروبا الغربية في الفترة (   :9-5الجدول 

تاريخ 
الطاقة  المالك اإلغالق

 المصفاة اسم التكريرية

 ألمانيا
2008 Bayernoil Raffineriegesellschaft GMBH 80 Vohburg/ Ingolstadt فوهبرغ/ إنغولشتاد 

2009 H&R Chemisch-Pharmazeutische 
Spezialitaeten GMBH 30 Salzbergen  سالزبرغن 

2011 H&R Oelwerke Schindler GMBH 70 Hamburg هامبرغ 
2015 Halborn Europa Raffinerie GMBH 100 Harburg هاربيرغ  
2015 Deutsche Shell AG  Harburg هاربيرغ  

 فرنسا
2010 Total SA 160 Flandres فالندرس 

2010 Petroplus Holdings AG 85 Reichstett-Vendenheim 
 -ريتشستيت
  فيندينهايم

2014 LyondelBasell Industries 80 Berre IÉtang بيري إيتانغ  
2014 Total SA 155 La Mede ال ميدي  

 إيطاليا
2011 Timoil 90 Cremona كريمونا 
2013 Enni SPA 70 Porto Marghera بورتو مارغيرا  
2014 Italiana Energia E Servizi SPA 55 Mantova مانتوفا  
2014 ERG & Total 90 Rome روما  

 هولندا
2009 Smid & Hollander Raffinaderij BV 10 Amsterdam أمستردام 

 تركيا
2007 Anadolu Tasfiyehanesi AS 95 Mersin مرسين 
2002 Ersan Petrol Sanayii AS 6 Narli, Kahramanmaras نارلي/كهرمانماراس 

  السويد
2014  AB Nynas Petroleum  100  Gothenburg  غوثنبيرغ  

 المملكة المتحدة
2010 AB Nynas Petroleum 27 Eastham إيسثام 
2012 Petroplus Holdings AG 222 Coryton Essex كوريتون إسيكس 
2012 Petroplus Holdings AG 117 Teesside-Petroleus بتروليوس- تيسايد 

2014 Murco Petroleum Ltd. 108 Milford Haven ميلفوردهافين 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك المصدر:
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  أوروبا الغربية : األداء التشغيلي لمصافي النفط في5-3

الغربية بارتفاع درجة تعقيدها الحتوائها تتميز معظم مصافي النفط في أوروبا 

وحــدات كوحدات تكسير المخلفات الثقيلــة، و  الالحقة، على طاقات عالية من العمليات

المعالجة الهيدروجينية، مما يمكنهــا مــن إنتــاج مشــتقات نفطيــة ذات جــودة عاليــة مــن 

ريــة فــي . كمــا ســاهم تخفــيض الطاقــة التكري حيث مطابقتها لمتطلبات المعــايير البيئيــة

أوروبا الغربيــة النــاتج عــن إغــالق العديــد مــن المصــافي الصــغيرة فــي تحســين أداء 

صناعة التكرير خالل العقــدين الماضــيين، مــع اســتمرار الزيــادة فــي طاقــة العمليــات 

تطــور الطاقــة التكريريــة وطاقــة العمليــات الالحقــة فــي  2-5الشــكل الالحقــة. يبــين 

  . 2018-2000مصافي أوروبا الغربية خالل الفترة 

  تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات الالحقة في مصافي أوروبا الغربية  :2-5الشكل 
  2018- 2000خالل الفترة           

  تقرير األمين العام السنوي - أوابكالمصدر:     

  : تصنيف مصافي النفط في أوروبا الغربية حسب الحجم 5-3-1

معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية ذات طاقة تكريرية مــن الحجــم الكبيــر 

ألــف ب/ي  200والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عــن 

عــدد  % مــن إجمــالي عــدد المصــافي، كمــا بلــغ39، بنسبة 2018مصفاة في عام  34

مصــفاة  29ألــف ب/ي  200-100التكريريــة  ذات الطاقــةالمصافي متوسطة الحجــم 
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مصــفاة  17ألف ب/ي  100-50 ذات الطاقة التكريرية%، وعدد المصافي 34بنسبة 

ألــف  50التي ال تزيد طاقتها عــن  %، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة جداً 20بنسبة 

في الــنفط العاملــة فــي أوروبــا % مــن إجمــالي مصــا7مصــافي فقــط، بنســبة  6ب/ي 

تصنيف مصــافي الــنفط فــي أوروبــا الغربيــة حســب الحجــم  3-5الشكل الغربية. يبين 

توزع نســب مصــافي أوروبــا الغربيــة حســب  4-5الشكل ، كما يبين 2018نهاية عام 

  .2018الحجم نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018نهاية عام  تصنيف مصافي أوروبا الغربية حسب الحجم :3-5الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        

  (ألف ب/ي)  2018توزع نسب مصافي أوروبا الغربية حسب الحجم نهاية عام  :4-5الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك                         
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ريــة فــي . كمــا ســاهم تخفــيض الطاقــة التكري حيث مطابقتها لمتطلبات المعــايير البيئيــة
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  تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات الالحقة في مصافي أوروبا الغربية  :2-5الشكل 
  2018- 2000خالل الفترة           
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معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية ذات طاقة تكريرية مــن الحجــم الكبيــر 

ألــف ب/ي  200والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عــن 

عــدد  % مــن إجمــالي عــدد المصــافي، كمــا بلــغ39، بنسبة 2018مصفاة في عام  34
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  : تصنيف مصافي النفط في أوروبا الغربية حسب النوع  5-3-2

% مــن إجمــالي 87بنســبة  2018مصفاة عام  75بلغ عدد المصافي التحويلية 

 8عــدد المصــافي فــي أوروبــا الغربيــة، وبلــغ عــدد مصــافي المعالجــة الهيدروجينيــة 

%. يبــين 4مصافي فقط بنسبة  3%، أما مصافي التقطير فبلغ عددها 9مصافي بنسبة 

، 2018حسب النــوع عــام تصنيف عدد مصافي النفط في أوروبا الغربية  5-5الشكل 

  .2018توزع نسب مصافي أوروبا الغربية حسب النوع عام  6-5الشكل كما يبين 

  2018تصنيف مصافي النفط في دول أوروبا الغربية حسب النوع نهاية عام  :5-5الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        

  2018توزع نسب مصافي أوروبا الغربية حسب النوع نهاية عام  :6-5الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك             
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  : طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين5-3-3

مصــافي دول  فــي تحسين الرقم األوكتاني للغــازولين عمليات طاقة نسبة بلغت

 مــن  أعلــى وهــي ،2018نهاية عــام  النفط تقطير طاقة من% 17.63 أوروبا الغربية

تحســين الــرقم األوكتــاني  عمليــات طاقة نسبة 7-5 الشكل يبين .العالم مصافي متوسط

  .2018نهاية عام  أوروبا الغربية مصافي في النفط تقطير طاقة إلى للغازولين

  طاقة إلى تحسـين الرقـم األوكتـاني ات ـعمليطاقة بة ـ نس: 7-5الشكل 
  2018أوروبا الغربية نهاية عام في اتقطير النفط في مص            

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك         

  

  : طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية5-3-4

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى الهيدروجينيــة المعالجة عمليات طاقة بلغت نسبة

 مــن أعلــى نســبة وهــي ،2018نهايــة عــام % 68.56 أوروبــا الغربيــةدول  مصــافي

. وهذا يعكس مدى إلتزام الدول األوروبيــة بتحســين مواصــفات العالم مصافي متوسط

 المنتجات النفطية بما يتالءم مع متطلبات المعايير الخاصة بحماية البيئــة مــن التلــوث.

 فــي النفط تقطير طاقة إلى الهيدروجينية المعالجة تعمليا طاقة نسبة 8-5 الشكل يبين

  .2018نهاية عام  أوربا الغربيةدول  مصافي
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  : تصنيف مصافي النفط في أوروبا الغربية حسب النوع  5-3-2

% مــن إجمــالي 87بنســبة  2018مصفاة عام  75بلغ عدد المصافي التحويلية 

 8عــدد المصــافي فــي أوروبــا الغربيــة، وبلــغ عــدد مصــافي المعالجــة الهيدروجينيــة 

%. يبــين 4مصافي فقط بنسبة  3%، أما مصافي التقطير فبلغ عددها 9مصافي بنسبة 

، 2018حسب النــوع عــام تصنيف عدد مصافي النفط في أوروبا الغربية  5-5الشكل 

  .2018توزع نسب مصافي أوروبا الغربية حسب النوع عام  6-5الشكل كما يبين 

  2018تصنيف مصافي النفط في دول أوروبا الغربية حسب النوع نهاية عام  :5-5الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        

  2018توزع نسب مصافي أوروبا الغربية حسب النوع نهاية عام  :6-5الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك             
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  تقطير  طاقة إلى  الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة نسبة: 8-5 لشكلا
  2018أوروبا الغربية نهاية عام  مصافيفي  النفط           

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك        

  تكسير المخلفات الثقيلة عمليات : طاقة5-3-5

التــي تتكــون مــن عمليــات  تكســير المخلفــات الثقيلــة عمليــات طاقة نسبة بلغت

 مصــافي فــي الــنفط تقطير طاقة التكسير الحراري والهيدروجيني للمخلفات الثقيلة إلى

، وهــي 2018من طاقة تقطير النفط الخــام نهايــة عــام  %35.48الغربية دول أوروبا 

ــى مــن متوســط مصــافي العــالم تكســير  عمليــات طاقــة نســبة 9-5 الشــكل يبــين. أعل

  .2018أوروبا الغربية نهاية عام   مصافي في النفط تقطير طاقة إلى المخلفات الثقيلة

  النفط   تقطيرطاقة  إلى الثقيلة تكسير المخلفات  عملياتطاقة  نسبة: 9-5 الشكل
  2018أوروبا الغربية نهاية عام  مصافي في             

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك         

86
.4

8

46
.9

0

44
.6

2

39
.7

7

37
.6

4

36
.3

0

35
.8

6

34
.6

7

34
.6

5

34
.4

4

33
.9

4

31
.4

3

29
.0

7

27
.3

0

25
.0

0

24
.6

5

24
.6

4

20
.1

9

0.
00

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

 %
طير

لتق
ة ا

طاق
ن 

م

11
5.

63

89
.2

8

88
.8

2

82
.6

4

80
.6

0

79
.6

6

71
.2

5

68
.5

6

68
.2

7

62
.8

2

61
.0

7

59
.9

1

58
.5

9

54
.7

3

52
.2

9

47
.4

3

40
.2

6

37
.8

9

23
.7

6

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

 %
طير

لتق
ة ا

طاق
ن 

م



صناعة تكرير النفط في العالم

147

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
147 

  النفطية   تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات :5-4

بســبب واجهت صناعة التكرير في أوروبا الغربيــة مشــكلة انخفــاض ربحيتهــا 

تراجع الطلب على المنتجات النفطية، وتنامي المنافســة، ممــا أدى إلــى إغــالق العديــد 

من المصافي، وبالتالي تراجع الطاقة التكريرية خالل العقــدين الماضــيين، ولــم تشــهد 

اء مصفاة "ألياغا" إزمير في تركيــا، بــل ركــزت ن المنطقة إنشاء مصاف جديدة، باستث 

القائمة، مع التوسع في طاقة عمليات تكســير المخلفــات على تطوير وتوسيع المصافي 

الثقيلة لتحويلها إلى منتجات خفيفة، بهدف تحسين ربحيتها وتمكينها مــن تعــديل هيكــل 

اإلنتــاج بمــا يتوافــق مــع هيكــل الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة فــي الســوق المحليــة، 

عقــدين الماضــيين فارتفعت نســبة عمليــات التكريــر الالحقــة إلــى طاقــة التقطيــر فــي ال

تطــور الطاقــة التكريريــة 10-5الشــكل بالتزامن مــع تراجــع الطاقــة التكريريــة. يبــين 

  .2018-2000واستهالك المنتجات في منطقة أوروبا الغربية خالل الفترة 

  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات في أوروبا الغربية   :10-5الشكل 
   2018- 2005 خالل الفترة

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك :المصدر        
  

مصافي النفط في أوروبا الغربية مشكلة تنامي الطلب علــى المنتجــات  واجهت

الوسطى، وخاصة وقــود الــديزل، وانخفاضــه علــى الغــازولين وزيــت الوقــود، حيــث 
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  تقطير  طاقة إلى  الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة نسبة: 8-5 لشكلا
  2018أوروبا الغربية نهاية عام  مصافيفي  النفط           

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك        

  تكسير المخلفات الثقيلة عمليات : طاقة5-3-5

التــي تتكــون مــن عمليــات  تكســير المخلفــات الثقيلــة عمليــات طاقة نسبة بلغت

 مصــافي فــي الــنفط تقطير طاقة التكسير الحراري والهيدروجيني للمخلفات الثقيلة إلى

، وهــي 2018من طاقة تقطير النفط الخــام نهايــة عــام  %35.48الغربية دول أوروبا 

ــى مــن متوســط مصــافي العــالم تكســير  عمليــات طاقــة نســبة 9-5 الشــكل يبــين. أعل

  .2018أوروبا الغربية نهاية عام   مصافي في النفط تقطير طاقة إلى المخلفات الثقيلة

  النفط   تقطيرطاقة  إلى الثقيلة تكسير المخلفات  عملياتطاقة  نسبة: 9-5 الشكل
  2018أوروبا الغربية نهاية عام  مصافي في             

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك         
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% مــن إجمــالي اســتهالك 46.02ارتفعــت نســبة اســتهالك المقطــرات الوســطى مــن 

 ضت نســبة، بينما انخف2018% في عام 54.98إلى  2005المنتجات النفطية في عام 

عــام فــي % 19.34إلى  2005% في عام 23.78من  الطلب على المقطرات الخفيفة

% 6.24إلــى  2005% فــي عــام 10.67كما انخفضت نسبة زيت الوقود من  .2018

تطــور هيكــل  11-5الشــكل . ويبــين 2018من إجمــالي اســتهالك المنتجــات فــي عــام 

  .2018-2005استهالك المنتجات النفطية في أوروبا الغربية خالل الفترة 

  تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في أوروبا الغربية  :11-5الشكل 
 2018-2005 خالل الفترة 

 Bp. Statistical Review of World Energy, 2019المصدر:    

 

كما يتوقع استمرار تراجــع معــدل الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة فــي منطقــة 

وذلك نتيجة سياسة دعم وتشجيع الوقود الحيوي، في العقدين القادمين،  أوروبا الغربية

وتطبيق برامج ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في محركات وســائل 

إلــى  2017مليــون ب/ي فــي عــام  14.7حيث ســينخفض إجمــالي الطلــب مــن النقل، 

، وسيبقى معدل الطلب على كل مــن الغــازولين 2035مليون ب/ي بحلول عام  12.6

 ً نظراً لتوقع تراجع معدل التحول من استهالك الغازولين إلى الديزل فــي  والديزل ثابتا

توقعــات  12-5الشــكل ود. يبين على زيت الوق الطلب ، بينما سيتراجعاألعوام القادمة

  .2040-2017الفترة  خالل أوروبا الغربيةتطور الطلب على المنتجات النفطية في 
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  النفطية في أوروبا الغربية المنتجاتتوقعات تطور الطلب على  :12-5الشكل  

   2040- 2017 خالل الفترة

 World Oil Outlook, 2018المصدر:أوبك         

  التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات: 5-5

مــن حيــث صــرامة معــايير فــي العــالم  األولــىأوروبا الغربية المرتبة  تتصدر

بحمايــة البيئــة مــن التلــوث،  االهتمــامبمــا يتوافــق مــع  النفطيــةمواصــفات المنتجــات 

ــات  ــة متطلب ــى تلبي ــدرة المصــفاة عل ــيم مــدى ق ــي تقي ــة ف وأصــبحت نموذجــاً للمقارن

وقــد تــدرجت عمليــة إصــدار . التشــريعات البيئيــة فــي مواصــفات المنتجــات النفطيــة

تشريعات مواصفات المنتجات في عدة مراحل منذ تسعينيات القــرن الماضــي إلــى أن 

التطــور التــاريخي لنســبة  10-5الجــدول يبــين وصــلت إلــى هــذه المرحلــة المتقدمــة. 

  األوروبي   الكبريت في الغازولين والديزل في معايير اإلتحاد

 التطور التاريخي لنسبة الكبريت في الغازولين والديزل في اإلتحاد األوروبي  :10-5الجدول 

 التاريخ 1993 1996 2000 2005 2009

5- يورو 4- يورو  3- يورو  2- يورو  1- يورو   المعيار 

 ،نسبة الكبريت في الغازولين 1000 500 150 50 10
 حد أقصى  ،جزء في المليون

 ،نسبة الكبريت في الديزل 2000 500 350 50 10
 جزء في المليون حد أقصى 

 Hart Energy Company, 2018 المصدر: 
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% مــن إجمــالي اســتهالك 46.02ارتفعــت نســبة اســتهالك المقطــرات الوســطى مــن 

 ضت نســبة، بينما انخف2018% في عام 54.98إلى  2005المنتجات النفطية في عام 

عــام فــي % 19.34إلى  2005% في عام 23.78من  الطلب على المقطرات الخفيفة

% 6.24إلــى  2005% فــي عــام 10.67كما انخفضت نسبة زيت الوقود من  .2018

تطــور هيكــل  11-5الشــكل . ويبــين 2018من إجمــالي اســتهالك المنتجــات فــي عــام 

  .2018-2005استهالك المنتجات النفطية في أوروبا الغربية خالل الفترة 

  تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في أوروبا الغربية  :11-5الشكل 
 2018-2005 خالل الفترة 

 Bp. Statistical Review of World Energy, 2019المصدر:    

 

كما يتوقع استمرار تراجــع معــدل الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة فــي منطقــة 

وذلك نتيجة سياسة دعم وتشجيع الوقود الحيوي، في العقدين القادمين،  أوروبا الغربية

وتطبيق برامج ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في محركات وســائل 

إلــى  2017مليــون ب/ي فــي عــام  14.7حيث ســينخفض إجمــالي الطلــب مــن النقل، 

، وسيبقى معدل الطلب على كل مــن الغــازولين 2035مليون ب/ي بحلول عام  12.6

 ً نظراً لتوقع تراجع معدل التحول من استهالك الغازولين إلى الديزل فــي  والديزل ثابتا

توقعــات  12-5الشــكل ود. يبين على زيت الوق الطلب ، بينما سيتراجعاألعوام القادمة

  .2040-2017الفترة  خالل أوروبا الغربيةتطور الطلب على المنتجات النفطية في 

19.53 19.12 19.48 19.44
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إنتــاج وقــود الســفن بنســبة  إلى تعزيز قدرتها على األوروبيةمصافي التسعى كما 

 IMO% وزناً، بما يتوافق مع قرار المنظمة البحريــة العالميــة  0.5كبريت أدنى من 

% وزنــاً بحلــول 0.5% إلــى 3.5الخاص بخفض نسبة الكبريت في وقــود الســفن مــن 

 . 2020األول من يناير/كانون الثاني عام 

  في منطقة أوروبا الغربية: تطورات صناعة التكرير 5-6

تتجه العديد من شركات التكرير في أوروبا الغربية إلى تنفيذ مشاريع تحديث 

وتطوير للمصافي القائمة تهدف إلى تحسين األداء والربحية، أو إغالق بعضها، 

  وذلك لمواجهة المنافسة الشديدة في األسواق األوروبية. 

السنوات الخمس تركزت تطورات صناعة التكرير في أوروبا الغربية خالل 

الماضية في تنفيذ مشاريع تطوير للمصافي القائمة بهدف تعزيز قدرتها على تحويل 

كالديزل الحاوي على  ،المخلفات الثقيلة رخيصة الثمن إلى منتجات خفيفة عالية القيمة

  . أهم هذه المشاريع، وفيما يلي ULSDنسبة منخفضة جداً من الكبريت 

، وهي شركة مشتركة بين TotalErg "تال إرغتو "، أعلنت شركة في إيطاليا

%)، 51اإليطالية بحصة ( "إرغ"%) وشركة 49بحصة ( الفرنسية "توتال"شركة 

ألف ب/ي وحولتها إلى محطة  90في إيطاليا، طاقتها  "روما"أنها أغلقت مصفاة 

إلى  ألف ب/ي 55طاقتها  تخزين للمنتجات. كما تم تحويل مصفاة أخرى في إيطاليا

  .Mantuva "افمانتو "وهي مصفاة  محطة لتخزين المنتجات النفطية،

إغالق مصفاة الفرنسية عن  Total SA "توتال إس إي"كما أعلنت شركة 

  ألف ب/ي. 155، طاقتها Riviaraفي مدينة ريفييرا   La Mede"الميدي"

ألف  40أعلن عن تشغيل وحدة نزع األسفلتينات بالمذيب طاقتها في فنلندا، 

. يأتي تشغيل هذه الوحدة في إطار برنامج Porovoفي مصفاة "بوروفو" ب/ي 

مليون يورو، يهدف إلى  تعزيز التكامل بين المصفاتين القائمتين  500شامل بكلفة 

  في فنلندا، وتعظيم إنتاج المقطرات  الخفيفة على حساب زيت الوقود.
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التي  Ingolstadt "إنغولستاد"تم إنجاز مشروع تطوير مصفاة في ألمانيا، 

ألف ب/ي. يتكون  110السويسرية طاقتها   Gunvorتملكها شركة "غانفور"

المشروع من إنشاء محطة تحميل جديدة لمنتجات المصفاة، واستبدال بعض المعدات 

النبعاثات القديمة في وحدات التكرير، وذلك بهدف تحسين األداء التشغيلي، وخفض ا

  الملوثة للبيئة.  

 88، التي تبلغ طاقتها "روتردام"بعد إتمام صفقة شرائها لمصفاة  في هولندا،

، أعلنت شركة KPIألف ب/ي من شركة البترول الكويتية العالمية 

مليون دوالر  200السويسرية عن خطة لتطوير المصفاة بكلفة   Gunvor"غانفور"

ى تعزيز تكامل المصفاة مع المصفاتين األخريين أمريكي. يهدف مشروع التطوير إل

 في بلجيكا Antwerp  "أنتويرب"اللتين تملكهما الشركة في أوروبا، وهما مصفاة 

في ألمانيا  Ingolstadt "إنغولستاد"ألف ب/ي، ومصفاة  110طاقتها التكريرية 

ير ألف ب/ي. كما تخطط شركة إكسون موبيل لرفع طاقة وحدة التكس 105.5طاقتها 

ألف ب/ي في المصفاة التي تملكها في روتردام، والتي  70إلى  40الهيدروجيني من 

  . 2020ألف ب/ي، ويتوقع إنجاز المشروع في عام  191تبلغ طاقتها التكريرية 

عن تشغيل وحدة نزع  Shell Nederlandكما أعلنت شركة شل نيديرالند 

تمتلكها في روتردام، وهي التي  Pernisأسفلتينات بالمذيب في مصفاة "برنيس" 

ألف ب/ي.  410مصفاة متكاملة مع وحدات إنتاج بتروكيماويات، وتبلغ طاقتها 

يهدف المشروع إلى تمكين المصفاة من إنتاج وقود السفن بنسبة كبريت أدنى من 

الخاص بخفض  IMO% وزناً، بما يتوافق مع قرار المنظمة البحرية العالمية  0.5

ً بحلول األول من 0.5% إلى 3.5السفن من  نسبة الكبريت في وقود % وزنا

  .   2020يناير/كانون الثاني عام 

عن بدء تشغيل  Total SAأعلنت شركة "توتال إس إيه"  ،في بلجيكا

الذي  تمتلكه  Antwerpمشروع تطوير مجمع التكرير والبتروكيماويات "أنتويرب" 

ألف ب/ي. يتكون  360في بلجيكا، ويحتوي على مصفاة تبلغ طاقتها التكريرية 
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إنتــاج وقــود الســفن بنســبة  إلى تعزيز قدرتها على األوروبيةمصافي التسعى كما 

 IMO% وزناً، بما يتوافق مع قرار المنظمة البحريــة العالميــة  0.5كبريت أدنى من 

% وزنــاً بحلــول 0.5% إلــى 3.5الخاص بخفض نسبة الكبريت في وقــود الســفن مــن 

 . 2020األول من يناير/كانون الثاني عام 

  في منطقة أوروبا الغربية: تطورات صناعة التكرير 5-6

تتجه العديد من شركات التكرير في أوروبا الغربية إلى تنفيذ مشاريع تحديث 

وتطوير للمصافي القائمة تهدف إلى تحسين األداء والربحية، أو إغالق بعضها، 

  وذلك لمواجهة المنافسة الشديدة في األسواق األوروبية. 

السنوات الخمس تركزت تطورات صناعة التكرير في أوروبا الغربية خالل 

الماضية في تنفيذ مشاريع تطوير للمصافي القائمة بهدف تعزيز قدرتها على تحويل 

كالديزل الحاوي على  ،المخلفات الثقيلة رخيصة الثمن إلى منتجات خفيفة عالية القيمة

  . أهم هذه المشاريع، وفيما يلي ULSDنسبة منخفضة جداً من الكبريت 

، وهي شركة مشتركة بين TotalErg "تال إرغتو "، أعلنت شركة في إيطاليا

%)، 51اإليطالية بحصة ( "إرغ"%) وشركة 49بحصة ( الفرنسية "توتال"شركة 

ألف ب/ي وحولتها إلى محطة  90في إيطاليا، طاقتها  "روما"أنها أغلقت مصفاة 

إلى  ألف ب/ي 55طاقتها  تخزين للمنتجات. كما تم تحويل مصفاة أخرى في إيطاليا

  .Mantuva "افمانتو "وهي مصفاة  محطة لتخزين المنتجات النفطية،

إغالق مصفاة الفرنسية عن  Total SA "توتال إس إي"كما أعلنت شركة 

  ألف ب/ي. 155، طاقتها Riviaraفي مدينة ريفييرا   La Mede"الميدي"

ألف  40أعلن عن تشغيل وحدة نزع األسفلتينات بالمذيب طاقتها في فنلندا، 

. يأتي تشغيل هذه الوحدة في إطار برنامج Porovoفي مصفاة "بوروفو" ب/ي 

مليون يورو، يهدف إلى  تعزيز التكامل بين المصفاتين القائمتين  500شامل بكلفة 

  في فنلندا، وتعظيم إنتاج المقطرات  الخفيفة على حساب زيت الوقود.
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المشروع من إضافة وحدة نزع األسفلتينات بالمذيب، ووحدة تكسير هيدروجيني، 

وذلك بهدف تعظيم إنتاج وقود الديزل الحاوي على نسبة منخفضة جداً من الكبريت 

ونة وحدة التكسير البخاري الستقبال لقائم على حساب زيت الوقود، وتحسين مر

منخفضة الجودة، عالوة على تحويل غازات المصفاة الفائضة إلى لقيم لوحدات إنتاج 

 البتروكيماويات. 

ألف ب/ي في  مصفاة "أنتويرب"  50كما تم إنشاء وحدة تفحيم مؤجل طاقتها 

Antwerp ويات في بلجيكا، التي تمتلكها شركة إكسون موبيل للبترول والبتروكيما

ألف ب/ي. صممت الوحدة  لتعزيز قدرة المصفاة  320والتي تبلغ طاقتها التكريرية 

على تحويل زيت الوقود الحاوي على نسبة مرتفعة من الكبريت إلى منتجات بترولية 

 2خفيفة عالية الجودة . كما يتضمن المشروع، الذي وصلت تكلفته اإلجمالية إلى 

ألف ب/ي، وذلك  بهدف  60عالجة هيدروجينية للديزل طاقتها مليار دوالر، وحدة م

  .1IMOتمكين المصفاة من تلبية متطلبات قرار منظمة البحرية العالمية 

عن بدء اإلنتاج في مشروع  Tuprasأعلنت شركة "تبراس"  في تركيا،

ألف ب/ي. يهدف المشروع  220التي تبلغ طاقتها  Izmitتطوير مصفاة "إزميت" 

ألف ب/ي من زيت الوقود إلى منتجات خفيفة، ورفع ربحية المصفاة  77ل إلى تحوي

دوالر أمريكي للبرميل. يتكون المشروع من وحدة تقطير  4.83إلى  1.95من 

ألف ب/ي، ووحدة  51.5ألف ب/ي، ووحدة تفحيم مؤجل طاقتها  47فراغي طاقتها 

ية للنافثا طاقتها ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجين 50تكسير هيدروجيني طاقتها 

ألف ب/ي، ووحدة  25.2ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل طاقتها  7.5

 طن/اليوم. 440استرجاع كبريت طاقتها 

مصفاة الجديدة في منطقة العن تشغيل  2018كما أعلن في مطلع عام 

قد  ألف ب/ي. يذكر أن المصفاة  214في إزمير، طاقتها التكريرية  Aliaga"ألياغا" 

القائم في إزمير بكلفة  Petkim "بيكيم" صممت لتتكامل مع مجمع البتروكيماويات

 
1 International Marine Organization  
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مليار دوالر أمريكي. تتكون المصفاة من وحدة تكسير هيدروجيني طاقتها  6.3قدرها 

ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل  40ألف ب/ي، ووحدة تفحيم مؤجل طاقتها  66

ألف ب/ي، ووحدات معالجة  28تها طاق CCRالحفاز بطريقة التنشيط المستمر 

 68ألف ب/ي، وللديزل  26ألف ب/ي، وللكيروسين  20هيدروجينية للنافثا طاقتها 

  ألف ب/ي.

  : الخالصة واالستنتاجات  5-7

وتــأتي ب/ي،  ألــف 14237تبلغ الطاقة التكريرية في منطقــة أوروبــا الغربيــة 

% مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي العــالم، وعــدد 15بنســبة  فــي المرتبــة الثالثــة

  . 2018نهاية عام  مصفاة 86المصافي العاملة 

 ،ألــف ب/ي 2431بطاقــة تكريريــة قــدرها  المرتبــة األولــى،تأتي ألمانيــا فــي 

 13% من إجمالي الطاقة التكريرية فــي أوروبــا الغربيــة، وعــدد المصــافي 17بنسبة 

وعــدد  ألــف ب/ي 1999 قــدرها تكريريــة ةطاـقـ ب  %،14إيطاليا بنســبة  ، تليهامصفاة

 قــدرها تكريريــةة طاـقـ ب  الثالثــة، وتــأتي بريطانيــا فــي المرتبــة .مصــفاة 14المصــافي 

 مصــافي،  كمــا تــأتي فرنســا فــي 6%، وعدد المصــافي 11بنسبة  ،ألف ب/ي 1500

ــة ــة المرتب ــة ، الرابع ــةبطاق ــدرها  تكريري ــف ب/ي 1491ق وعــدد  ،%10بنســبة  ،أل

 1390بطاقة تكريرية قــدرها  امصافي، وفي المرتبة الخامسة تأتي إسباني  9المصافي 

ــف ب/ي، ونســبة  ــة  .مصــافي 9%، وعــدد المصــافي 9أل ــي المرتب ــدا ف ــأتي هولن وت

% مــن إجمــالي الطاقــة 9ألــف ب/ي، ونســبة  1320السادسة بطاقة تكريريــة قــدرها 

مصــافي . أمــا بــاقي دول أوروبــا  6التكريرية في أوروبــا الغربيــة، وعــدد المصــافي 

الغربية فتمتلك مصافي نفط متنوعة من حيث الطاقة التكريرية ودرجة التعقيد، بطاقــة 

% من إجمالي الطاقة التكريرية 29ألف ب/ي، ونسبة  4105تكريرية إجمالية قدرها 

  .2018مصفاة نهاية عام  29في أوروبا الغربية، وعدد المصافي 

فــي العقــدين الماضــيين إغــالق العديــد مــن المصــافي  شــهدت أوروبــا الغربيــة

ألسباب مختلفة يعود معظمها إلى تراجع الطلب على المنتجات النفطيــة، وتزايــد شــدة 
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المشروع من إضافة وحدة نزع األسفلتينات بالمذيب، ووحدة تكسير هيدروجيني، 

وذلك بهدف تعظيم إنتاج وقود الديزل الحاوي على نسبة منخفضة جداً من الكبريت 

ونة وحدة التكسير البخاري الستقبال لقائم على حساب زيت الوقود، وتحسين مر

منخفضة الجودة، عالوة على تحويل غازات المصفاة الفائضة إلى لقيم لوحدات إنتاج 

 البتروكيماويات. 

ألف ب/ي في  مصفاة "أنتويرب"  50كما تم إنشاء وحدة تفحيم مؤجل طاقتها 

Antwerp ويات في بلجيكا، التي تمتلكها شركة إكسون موبيل للبترول والبتروكيما

ألف ب/ي. صممت الوحدة  لتعزيز قدرة المصفاة  320والتي تبلغ طاقتها التكريرية 

على تحويل زيت الوقود الحاوي على نسبة مرتفعة من الكبريت إلى منتجات بترولية 

 2خفيفة عالية الجودة . كما يتضمن المشروع، الذي وصلت تكلفته اإلجمالية إلى 

ألف ب/ي، وذلك  بهدف  60عالجة هيدروجينية للديزل طاقتها مليار دوالر، وحدة م

  .1IMOتمكين المصفاة من تلبية متطلبات قرار منظمة البحرية العالمية 

عن بدء اإلنتاج في مشروع  Tuprasأعلنت شركة "تبراس"  في تركيا،

ألف ب/ي. يهدف المشروع  220التي تبلغ طاقتها  Izmitتطوير مصفاة "إزميت" 

ألف ب/ي من زيت الوقود إلى منتجات خفيفة، ورفع ربحية المصفاة  77ل إلى تحوي

دوالر أمريكي للبرميل. يتكون المشروع من وحدة تقطير  4.83إلى  1.95من 

ألف ب/ي، ووحدة  51.5ألف ب/ي، ووحدة تفحيم مؤجل طاقتها  47فراغي طاقتها 

ية للنافثا طاقتها ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجين 50تكسير هيدروجيني طاقتها 

ألف ب/ي، ووحدة  25.2ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل طاقتها  7.5

 طن/اليوم. 440استرجاع كبريت طاقتها 

مصفاة الجديدة في منطقة العن تشغيل  2018كما أعلن في مطلع عام 

قد  ألف ب/ي. يذكر أن المصفاة  214في إزمير، طاقتها التكريرية  Aliaga"ألياغا" 

القائم في إزمير بكلفة  Petkim "بيكيم" صممت لتتكامل مع مجمع البتروكيماويات

 
1 International Marine Organization  
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المنافسة، والتوجه نحو استخدام الوقود البديل، إضافة إلى أســباب أخــرى فنيــة تتعلــق 

    بضعف كفاءة المصفاة وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية بارتفاع درجة تعقيدها الحتوائها تتميز 

كوحدات تحويــل المخلفــات الثقيلــة،  التحويلة الالحقة، على طاقات عالية من العمليات

وحدات المعالجة الهيدروجينيــة، ممــا يمكنهــا مــن إنتــاج مشــتقات نفطيــة ذات جــودة و 

  ر صرامة في العالم. األكث  متطلبات المعايير البيئيةتلبي عالية 

معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية ذات طاقة تكريرية مــن الحجــم الكبيــر 

ألــف ب/ي  200والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عــن 

عــدد  بلــغ% مــن إجمــالي عــدد المصــافي، كمــا 39، بنسبة 2014مصفاة في عام  34

مصــفاة  34ألــف ب/ي  200-100التكريريــة  ذات الطاقــة المصافي متوسطة الحجم 

 17ألــف ب/ي  100-50%، وعدد المصــافي الصــغيرة التــي تبلــغ طاقتهــا 34بنسبة 

%، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة جداً، التــي التزيــد طاقتهــا عــن 20مصفاة بنسبة 

ي عــدد مصــافي أوروبــا الغربيــة % من إجمال7مصافي فقط، بنسبة  6ألف ب/ي  50

  . 2018نهاية عام 

% مــن 87بنســبة  2018مصــفاة نهايــة عــام  75بلغ عدد المصــافي التحويليــة 

ــة  ــافي المعالج ــدد مص ــا بلــغ ع ــة، كم ــا الغربي ــي أوروب ــافي ف ــدد المص ــالي ع إجم

مصــافي فقــط  3%، أما مصافي التقطير فبلغ عددها 9مصافي بنسبة  8الهيدروجينية 

  %. 4بنسبة 

مصــافي دول  فــي تحسين الرقم األوكتاني للغــازولين عمليات طاقة نسبة لغتب 

 مــن  أعلــى وهــي ،2018نهاية عــام  النفط تقطير طاقة من% 17.63 أوروبا الغربية

   .العالم مصافي متوسط

 في النفط تقطير طاقة إلى الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة بلغت نسبةكما 

 متوســط مــن أعلــى وهــي ،2018نهايــة عــام % 68.56 الغربيةأوروبا دول  مصافي

   .العالم مصافي
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مصافي النفط في أوروبا الغربية مشكلة تنامي الطلب علــى المنتجــات  واجهت

. وعلــى الوسطى، وخاصة وقود الــديزل، وانخفاضــه علــى الغــازولين وزيــت الوقــود

ميــزان اإلنتــاج الرغم مــن التغيــر فــي هيكــل الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة، حــافظ 

واالستهالك على توازنه، مما يشير إلى مواكبة اإلنتاج لمســتوى الطلــب، ويعــود ذلــك 

نوعية المنتجات وسياسة توجيه االستهالك المتبعة في إلى قدرة المصافي على التحكم 

  لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ي منطقــة كما يتوقع استمرار تراجــع معــدل الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة فــ 

وذلك نتيجة سياسة دعم وتشجيع استخدام الوقــود في العقدين القادمين،  أوروبا الغربية

ــي  ــاءة اســتخدامها ف ــة وتحســين كف الحيــوي، وتطبيــق بــرامج ترشــيد اســتهالك الطاق

ً محركات وسائل النقل  ، وسيبقى معدل الطلب علــى كــل مــن الغــازولين والــديزل ثابتــا

نظراً لتوقع تراجع معــدل التحــول مــن اســتهالك الغــازولين إلــى الــديزل فــي األعــوام 

  .  ملحوظعلى زيت الوقود بشكل  الطلب ، بينما سيتراجعالقادمة

مــن حيــث صــرامة معــايير فــي العــالم  األولــىأوروبا الغربية المرتبة  تتصدر

بيئــة مــن التلــوث، بحمايــة ال االهتمــاممواصفات المنتجــات البتروليــة بمــا يتوافــق مــع 

وأصبحت نموذجاً لتقدير مدى قدرة المصفاة علــى تلبيــة متطلبــات التشــريعات البيئيــة 

وقــد تــدرجت عمليــة إصــدار تشــريعات مواصــفات . في مواصفات المنتجات النفطيــة

المنتجات فــي عــدة مراحــل منــذ تســعينات القــرن الماضــي إلــى أن وصــلت إلــى هــذه 

  . 2009المرحلة المتقدمة في عام 

ض في الطاقة التكريرية جعل مشاريع توسيع طاقة تقطير الــنفط ـود فائ ـإن وج 

كل من البرتغال وتركيا، بينمــا يتوقــع أن تســتمر  الخام في أوروبا الغربية محدودة في

مشاريع تطوير المصافي القائمة لرفع درجة تعقيدها بهدف تعــديل هيكــل اإلنتــاج بمــا 

انخفاضه على الغازولين وزيت الوقــود، وذلــك يتوافق مع زيادة الطلب على الديزل و 

من خالل إنشاء وحدات تحويلية تركز على عمليات التكســير الهيــدروجيني أكثــر مــن 

عمليات التكســير بالعامــل الحفــاز المــائع، إضــافة إلــى التركيــز علــى إنشــاء عمليــات 
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المنافسة، والتوجه نحو استخدام الوقود البديل، إضافة إلى أســباب أخــرى فنيــة تتعلــق 

    بضعف كفاءة المصفاة وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية بارتفاع درجة تعقيدها الحتوائها تتميز 

كوحدات تحويــل المخلفــات الثقيلــة،  التحويلة الالحقة، على طاقات عالية من العمليات

وحدات المعالجة الهيدروجينيــة، ممــا يمكنهــا مــن إنتــاج مشــتقات نفطيــة ذات جــودة و 

  ر صرامة في العالم. األكث  متطلبات المعايير البيئيةتلبي عالية 

معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية ذات طاقة تكريرية مــن الحجــم الكبيــر 

ألــف ب/ي  200والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عــن 

عــدد  بلــغ% مــن إجمــالي عــدد المصــافي، كمــا 39، بنسبة 2014مصفاة في عام  34

مصــفاة  34ألــف ب/ي  200-100التكريريــة  ذات الطاقــة المصافي متوسطة الحجم 

 17ألــف ب/ي  100-50%، وعدد المصــافي الصــغيرة التــي تبلــغ طاقتهــا 34بنسبة 

%، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة جداً، التــي التزيــد طاقتهــا عــن 20مصفاة بنسبة 

ي عــدد مصــافي أوروبــا الغربيــة % من إجمال7مصافي فقط، بنسبة  6ألف ب/ي  50

  . 2018نهاية عام 

% مــن 87بنســبة  2018مصــفاة نهايــة عــام  75بلغ عدد المصــافي التحويليــة 

ــة  ــافي المعالج ــدد مص ــا بلــغ ع ــة، كم ــا الغربي ــي أوروب ــافي ف ــدد المص ــالي ع إجم

مصــافي فقــط  3%، أما مصافي التقطير فبلغ عددها 9مصافي بنسبة  8الهيدروجينية 

  %. 4بنسبة 

مصــافي دول  فــي تحسين الرقم األوكتاني للغــازولين عمليات طاقة نسبة لغتب 

 مــن  أعلــى وهــي ،2018نهاية عــام  النفط تقطير طاقة من% 17.63 أوروبا الغربية

   .العالم مصافي متوسط

 في النفط تقطير طاقة إلى الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة بلغت نسبةكما 

 متوســط مــن أعلــى وهــي ،2018نهايــة عــام % 68.56 الغربيةأوروبا دول  مصافي

   .العالم مصافي
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عات معالجة هيدروجينية للمشتقات الوسطى لتحسين التزام المصافي بمتطلبات التشري 

البيئية الصارمة الخاصة بتخفيض محتوى الكبريت في وقــود وســائل النقــل، وخاصــة 

  الديزل والغازولين.

إنتــاج وقــود الســفن بنســبة  إلى تعزيز قدرتها على األوروبيةمصافي التسعى كما 

 IMO% وزناً، بما يتوافق مع قرار المنظمة البحريــة العالميــة  0.5كبريت أدنى من 

% وزنــاً بحلــول 0.5% إلــى 3.5الخاص بخفض نسبة الكبريت في وقــود الســفن مــن 

 . 2020األول من يناير/كانون الثاني عام 

 انخفــاض تواجه مصافي النفط في أوروبــا الغربيــة منافســة شــديدة ناتجــة عــن

مقارنة بمناطق العالم األخرى، إضــافة إلــى معدل نمو الطلب على المشتقات النفطية، 

وقــد  .الحيــويالوقــود أنــواع  ، وتشــجيع االعتمــاد علــىاالستهالكاسة ترشيد سي  تأثير

ساهمت التشريعات الصارمة التي فرضــتها الحكومــات فــي الحــد مــن توســيع الطاقــة 

  التكريرية لمصافي النفط.
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مقارنة بمناطق العالم األخرى، إضــافة إلــى معدل نمو الطلب على المشتقات النفطية، 

وقــد  .الحيــويالوقــود أنــواع  ، وتشــجيع االعتمــاد علــىاالستهالكاسة ترشيد سي  تأثير

ساهمت التشريعات الصارمة التي فرضــتها الحكومــات فــي الحــد مــن توســيع الطاقــة 

  التكريرية لمصافي النفط.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تطورات صناعة تكرير النفط
في أوروبا الشرقية

الفصل السادس
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  الفصل السادس

  تطورات صناعة تكرير النفط يف أوروبا الشرقية 
  

% من 11ألف ب/ي بنسبة  10150تبلغ الطاقة التكريرية في أوروبا الشرقية 

  .  2018مصفاة نهاية عام  82إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 

توزع نسبة الطاقــة التكريريــة فــي دول أوروبــا الشــرقية فــي  1-6الشكل يبين 

كريرية، وإجمــالي طاقــة العمليــات الطاقة الت  1-6الجدول . كما يبين  2018نهاية عام 

التحويلية، ومتوسط مؤشر درجة تعقيد مصافي النفط العاملة في دول أوروبا الشــرقية 

  . 2018نهاية عام 

   2018توزع نسب الطاقة التكريرية في دول أوروبا الشرقية نهاية عام  :1-6الشكل 

  
 التكريرقاعدة بيانات صناعة  - المصدر:  أوابك        
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  2018طاقة وعدد مصافي النفط العاملة في دول أوروبا الشرقية نهاية عام  :1-6الجدول 
  (ألف ب/ي)  
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 روسيا 39 5225 973.98 782.60 2164.18 4.56

 أوكرانيا 6 990 106.70 146.74 329.04 3.79

 روسيا البيضاء 2 493 134.00 96.50 262.10 5.05

 بولندا 2 500 182.98 75.71 259.51 7.14

 رومانيا 6 411 152.30 50.38 210.26 6.18

 أزربيجان 2 390 91.790 24.47 67.49 3.79

5.44 197.89 80.57 145. .35  كازاخستان 3 415 

 تركمانستان 2 236 40.00 52.54 63.50 4.56

 أوزباكستان 3 230 14.00 23.49 35.90 2.64

 صربيا 2 218 36.65 18.82 52.99 3.30

 ليتوانيا 1 190 72.00 64.80 164.90 7.99

 التشيك 3 180 48.43 34.68 114.37 6.23

 كرواتيا 2 151 63.00 34.88 45.00 5.85

 هنغاريا 1 162 54.90 33.10 120.70 7.78

 بلغاريا 1 115 128.90 12.00 81.93 12.11

 سلوفاكيا 1 110 60.00 27.00 87.80 11.24

 دونياقم 1 50 0.00 15.25 22.05 3.45

 ألبانيا 2 30.00 12.00 3.50 17.40 7.17

 البوسنة 1 30 0.00 6.00 18.00 3.85

 سلوفينيا 1 14 0.00 0.00 0.00 1.00

 قرغيزستان 1 10 0.00 0.00 0.00 1.00

 اإلجمالي 82 10150 2322.25 1583.04 4318.01 4.96

 قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر:  أوابك
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  : الطاقة التكريرية لمصافي النفط في أوروبا الشرقية6-1

ألــف ب/ي  5225 تبــة األولــى، بطاقــة تكريريــة قــدرها فــي المر روســياتأتي 

 39، وعــدد المصــافي الشــرقية% من إجمالي الطاقة التكريرية فــي أوروبــا 51بنسبة 

روســيا، فــي طاقة مصافي النفط العاملــة  2-6الجدول يبين  . 2018نهاية عام مصفاة 

  .2018وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018روسيا نهاية عام في العاملة طاقة مصافي النفط  :2-6الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Surgutneftegaz 3.53 1966 370 Kirishi كيريشي 
Lukoil 4.27 1958 340 Kstovo, Novgorod كستوفو/نوفغورود 
TNK-BP 3.36 1960 323 Ryazan  ريازان 
Lukoil 3.05 1957 290 Volgograd  فولغوغراد  
GazpromNeft 7.68 1955 286 Omsk أومسك 
Bashneftekhimzavody 4.77 1951 285 Novo-Ufa ألفا - نوفو 
Lukoil 7.13 1958 260 Perm بيرم 
Rosneft 6.16 1955 220 Angarsk أنغارسك 
Central Fuel Co. 5.73 1983 200 Moscow موسكو 
Bashneftekhimzavody 4.85 1937 190 Ufa أوفا 
Slavneft 6.31 1961 186 Yanos يانوس 
Bashneftekhimzavody 5.75 1957 184 Ufaneftekhim أوفانيفتيخيم 
Rosneft 5.01 1942 180 Syzran سيزران 
Tatneft 2.85 1979 180 Tartarstan تارتاستان 
Glencor Energy UK Ltd.  5.18 2006 180 Tyumen-Antipin أنتيبين- تييومين 
Gazprom 4.75 1955 170 Salavat ساالفات 
Rosneft 6.23 1951 160 Novo-Kuibishev كويبيشيف- نوفو 
Rosneft 3.64 1942 140 Komsomolsk كومسمولسك 
Sidanco 3.14 1935 140 Cracking-Saratov ساراتوف- كراكينغ 
TNK-BP  3.78 1935 132 Orsk أورسك 
Rosneft 4.18 1982 130 Achinsk أكينسك 
Rosneft 6.24 1945 130 Samara-Kuibishev كويبيشيف- سامارا 
TNK-BP 1.00 1934 110 Saratov ساراتوف 
Rosneft 1.66 1929 90 Tuapse توابس 
Lukoil 5.30 1934 72 Ukhta أوختا 
NefteGazIndustria Group 3.07 1964 72 Afipsky أفيبسكي 
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  2018طاقة وعدد مصافي النفط العاملة في دول أوروبا الشرقية نهاية عام  :1-6الجدول 
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 أوزباكستان 3 230 14.00 23.49 35.90 2.64
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 كرواتيا 2 151 63.00 34.88 45.00 5.85

 هنغاريا 1 162 54.90 33.10 120.70 7.78

 بلغاريا 1 115 128.90 12.00 81.93 12.11

 سلوفاكيا 1 110 60.00 27.00 87.80 11.24

 دونياقم 1 50 0.00 15.25 22.05 3.45

 ألبانيا 2 30.00 12.00 3.50 17.40 7.17

 البوسنة 1 30 0.00 6.00 18.00 3.85

 سلوفينيا 1 14 0.00 0.00 0.00 1.00
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 قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر:  أوابك
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Alyans Group 2.86 1935 70 Khabarovsk خاباروفسك 
Krasnodareconeft 4.51 1911 34 Krasno كرازنو 
TNK-BP 1.00 1998 25.1 Niszhnevartovsk نيسزهينيفارتوفسك 
Mari El Refinery 4.22 1998 25 Mari Republic ماري ريبابليك 
Lukoil 1.00 1954 10 Kogalym كوغاليم 
GazpromNeft/TNK-BP 1.00 1979 8 Yaroslav ياروسالف 
Tatneft 3.48 1935 8 Kichuyi كيتشويي 
Rosneft 1.00 1942 5.0 Strezhevoy ستريزهيفوي 
Krasnodareconeft 1.00 1965 4.5 Krasnoleninsk كرازنولينيسك 
Dagestan Oil 1.00 1952 4.0 Makhachkala ماخاكتشكاال 
Yakutsk Refinery 1.00 1951 2.5 Yakutsk ياكوتسك 
Chernogorneft Refinery 1.00 1951 2 Chernogorneft تشيرنوغورنيفت 
Rosneft 1.00 1930 2 Tarasovskoye تلراسوفسكوي 

 إجمالي روسيا 5225  4.58 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر:  أوابك
  

نسبة ي و ألف ب/ 990 قدرها تكريريةالثانية، بطاقة  تبةالمر تأتي أوكرانيا في

 مصــافي 6، وعــدد المصــافي الشــرقية% من إجمالي الطاقة التكريرية في أوروبا 10

أوكرانيــا، فــي  العاملــة مصــافي الــنفط طاقــة 3-6الجــدول يبــين  . 2018نهايــة عــام 

  . 2018وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها، نهاية عام 

  (ألف ب/ي)   2018أوكرانيا نهاية عام في العاملة طاقة مصافي النفط  :3-6الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Ukrtatnafta 3.15 1960 380 Kremenchug كريمينشاغ 

TNK-Ukraina 4.73 1976 320 Lisichansk ليزيتشانسك 

Alliance Oil Co. 3.00 1938 135 Kherson خيرسون 

Lukoil 3.97 1937 70 Odessa أوديسا 

Ukrtatnafta 4.33 1949 45 Nadvornaja نادفوناجا 

Ukraine Oil Co. 4.05 1951 40 Drogobich دروغوبيتش 

أوكرانياإجمالي  990  3.79   

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر:  أوابك
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ألــف  493.4 الثالثــة، بطاقــة تكريريــة قــدرها تبةالمر تأتي روسيا البيضاء في

، وعــدد المصــافي الشرقية% من إجمالي الطاقة التكريرية في أوروبا 5نسبة ، و ب/ي

روســيا في  العاملة مصافي النفط طاقة 4-6الجدول يبين  . 2018نهاية عام مصفاة  2

  . 2018البيضاء، وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018روسيا البيضاء نهاية عام  في العاملة طاقة مصافي النفط  :4-6الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Slavneft 4.71 1975 323.4 Mozyr موزير 

P.O. Naftan Refinery 5.70 1963 170 Novopolotsk نوفوبولوتسك 

 إجمالي روسيا البيضاء 493.4  5.05 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
  

، ألــف ب/ي 492.9 الرابعة، بطاقة تكريرية قدرها تبةالمر كما تأتي بولندا في

 2، وعــدد المصــافي الشــرقية% من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي أوروبــا 5نسبة و 

بولنــدا، فــي العاملــة مصافي الــنفط  طاقة 5-6الجدول يبين  . 2018نهاية عام مصفاة 

  . 2018وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها، نهاية عام 

  ب/ي) (ألف  2018العاملة في بولندا نهاية عام طاقة مصافي النفط  :5-6الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

PKN Orlen SA 7.68 1964 372.9 Plock/Trezebina بلوك/ تريزيبينا 

Grupa Lotos SA 5.82 1976 120 Gdansk غدانسك 

 إجمالي بولندا 492.9  7.23 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر:  أوابك

  

 ،ألــف ب/ي 411تأتي رومانيــا بطاقــة تكريريــة قــدرها  الخامسة تبةالمروفي 

 6، وعــدد المصــافي الشــرقية% من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي أوروبــا 4نسبة و 

رومانيــا، في  العاملة مصافي النفط طاقة 6-6الجدول يبين  .2018نهاية عام  افيمص

  .2018وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Alyans Group 2.86 1935 70 Khabarovsk خاباروفسك 
Krasnodareconeft 4.51 1911 34 Krasno كرازنو 
TNK-BP 1.00 1998 25.1 Niszhnevartovsk نيسزهينيفارتوفسك 
Mari El Refinery 4.22 1998 25 Mari Republic ماري ريبابليك 
Lukoil 1.00 1954 10 Kogalym كوغاليم 
GazpromNeft/TNK-BP 1.00 1979 8 Yaroslav ياروسالف 
Tatneft 3.48 1935 8 Kichuyi كيتشويي 
Rosneft 1.00 1942 5.0 Strezhevoy ستريزهيفوي 
Krasnodareconeft 1.00 1965 4.5 Krasnoleninsk كرازنولينيسك 
Dagestan Oil 1.00 1952 4.0 Makhachkala ماخاكتشكاال 
Yakutsk Refinery 1.00 1951 2.5 Yakutsk ياكوتسك 
Chernogorneft Refinery 1.00 1951 2 Chernogorneft تشيرنوغورنيفت 
Rosneft 1.00 1930 2 Tarasovskoye تلراسوفسكوي 

 إجمالي روسيا 5225  4.58 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر:  أوابك
  

نسبة ي و ألف ب/ 990 قدرها تكريريةالثانية، بطاقة  تبةالمر تأتي أوكرانيا في

 مصــافي 6، وعــدد المصــافي الشــرقية% من إجمالي الطاقة التكريرية في أوروبا 10

أوكرانيــا، فــي  العاملــة مصــافي الــنفط طاقــة 3-6الجــدول يبــين  . 2018نهايــة عــام 

  . 2018وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها، نهاية عام 

  (ألف ب/ي)   2018أوكرانيا نهاية عام في العاملة طاقة مصافي النفط  :3-6الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Ukrtatnafta 3.15 1960 380 Kremenchug كريمينشاغ 

TNK-Ukraina 4.73 1976 320 Lisichansk ليزيتشانسك 

Alliance Oil Co. 3.00 1938 135 Kherson خيرسون 

Lukoil 3.97 1937 70 Odessa أوديسا 

Ukrtatnafta 4.33 1949 45 Nadvornaja نادفوناجا 

Ukraine Oil Co. 4.05 1951 40 Drogobich دروغوبيتش 

أوكرانياإجمالي  990  3.79   

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر:  أوابك
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  (ألف ب/ي)  2018رومانيا نهاية عام في العاملة مصافي النفط طاقة  :6-6جدول ال

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Petrotel SA 7.46 1904 105 Midia ميديا 

Petrobrazi SA 5.78 1977 100 Ploiesti بلوييستي 

Petrobrazi SA 5.43 1934 91 Ploiesti بلوييستي 

Rafo SA 7.86 1964 80 Onesti, Bacau أونيستي باكو  

Rompetrol SA Vega Refinery 1.49 1904 20 Ploiesti بلوييستي فيغا 

Steaua Romania SA 1.66 1895 15 Cimpina سيمبينا 

 إجمالي رومانيا  411   6.18  

  التكريرقاعدة بيانات صناعة  - المصدر:  أوابك

أما باقي دول أوروبا الشــرقية فجميعهــا تمتلــك مصــاف محــدودة العــدد، وذات 

 طاقة تكريرية منخفضة نسبياً، صممت لتلبية الطلب المحلي علــى المنتجــات النفطيــة.

باقي دول أوروبــا الشــرقية، وتــاريخ في  العاملة طاقة مصافي النفط 7-6الجدول يبين 

  . 2018إنشائها ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام 

  باقي دول في العاملة ط ـمصافي النفلالطاقة التكريرية  :7-6الجدول 
  (ألف ب/ي)  2018أوروبا الشرقية نهاية عام          

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

 كازاخستان
Kazakoil 7.44 1978 170 Pavlodar  بافلودار 
Kazakoil 2.95 1945 105 Atyrau أتيراو 
PetroKazakhstan 4.88 1985 140 Shymkent شيمكنت 
 إجمالي كازاخستان  415  5.44 

  أزربيجان
SOCAR 1.41 1930 230 Baku باكو 
SOCAR 7.21 1953 160 New Baku نيوباكو 
 إجمالي أزربيجان  390  3.79 

 تركمانستان
Ministry of Oil & Gas 3.09 1991 120 Chardzou تشاردزو 
Turkmenneftgas 6.08 1985 116 Turkmenbashi توركمانباشي 

 إجمالي تركمانستان  236  4.56 
 أوزبكستان
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

Uzbekneftegaz 4.43 1959 110 Fergana فيرغانا 
Uzbekneftegaz 1.4 1945 70 Alty-Arik أريك- ألتي 
Uzbekneftegaz 1 1997 50 Bukhara بخارى 

 إجمالي أوزبكستان  230  2.64 
 صربيا

NIS-Oil Refinery Novi Sad 2.23 1968 120 Novi Sad نوفي ساد 
NIS-Rafinerija Nafte Pancevo 4.60 1968 98 Pancevo بانسيفو 

 إجمالي صربيا  218  3.30 
 لوتوانيا

AB Mazeikiu Nafta 7.85 1980 190 Mazeikiai مازيكياناي 
 التشيك

Czech Refining Co. 7.21 1942 110 Litvinov لوتفينوف 
Czech Refining Co. 5.17 1975 55 Kralupy كرالوبي 
Paramo AS 2.91 1889 15 Pardubice باردوبيك 

 التشيكإجمالي   180  6.23 
 هنغاريا

MOL Hungarian Oil & Gas Co. 7.78 1965 162 Szazhalombatta سزازهالومباتا 
  كرواتيا

Ina-Industrija Nafte d.d.  6.40 1883 90 Rijeka ريجيكا 
Ina-Industrija Nafte d.d.  5.03 1923 61 Sisak سيساك 

 إجمالي كرواتيا  151  5.85 
 بلغاريا

Neftochim 12.11 1963 115 Bourgas بورغاس 
 سلوفاكيا

Slovnaft Joint Stock Co. 11.24 1957 110 Bratislava براتيسالفا 
 دونياقم

Hellenic Petroleum SA 3.45 1982 50 Skopje سكوبجي 
 ألبانيا

Albpetrol 9.86 1978 20 Ballshi بالشي 
Albpetrol 1.78 1965 10 Fieri فيري 

 إجمالي ألبانيا  30  7.17 
 البوسنة

Rafinerija Nafte Brod  3.85 1892 30 Brod برود 
 سلوفينيا

Nafte Lendava 1 1952 13.5 Lendava ليندافا 
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  (ألف ب/ي)  2018رومانيا نهاية عام في العاملة مصافي النفط طاقة  :6-6جدول ال

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Petrotel SA 7.46 1904 105 Midia ميديا 

Petrobrazi SA 5.78 1977 100 Ploiesti بلوييستي 

Petrobrazi SA 5.43 1934 91 Ploiesti بلوييستي 

Rafo SA 7.86 1964 80 Onesti, Bacau أونيستي باكو  

Rompetrol SA Vega Refinery 1.49 1904 20 Ploiesti بلوييستي فيغا 

Steaua Romania SA 1.66 1895 15 Cimpina سيمبينا 

 إجمالي رومانيا  411   6.18  

  التكريرقاعدة بيانات صناعة  - المصدر:  أوابك

أما باقي دول أوروبا الشــرقية فجميعهــا تمتلــك مصــاف محــدودة العــدد، وذات 

 طاقة تكريرية منخفضة نسبياً، صممت لتلبية الطلب المحلي علــى المنتجــات النفطيــة.

باقي دول أوروبــا الشــرقية، وتــاريخ في  العاملة طاقة مصافي النفط 7-6الجدول يبين 

  . 2018إنشائها ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام 

  باقي دول في العاملة ط ـمصافي النفلالطاقة التكريرية  :7-6الجدول 
  (ألف ب/ي)  2018أوروبا الشرقية نهاية عام          

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

 كازاخستان
Kazakoil 7.44 1978 170 Pavlodar  بافلودار 
Kazakoil 2.95 1945 105 Atyrau أتيراو 
PetroKazakhstan 4.88 1985 140 Shymkent شيمكنت 
 إجمالي كازاخستان  415  5.44 

  أزربيجان
SOCAR 1.41 1930 230 Baku باكو 
SOCAR 7.21 1953 160 New Baku نيوباكو 
 إجمالي أزربيجان  390  3.79 

 تركمانستان
Ministry of Oil & Gas 3.09 1991 120 Chardzou تشاردزو 
Turkmenneftgas 6.08 1985 116 Turkmenbashi توركمانباشي 

 إجمالي تركمانستان  236  4.56 
 أوزبكستان
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

 قرغيزستان
Kyrgoil 1 1996 10 Dzhalalabad أباد جالل 

  
  إجمالي باقي دول أوروبا الشرقية 2431 

 قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

  : مصافي النفط المغلقة في أوروبا الشرقية6-2

تعاني مصافي النفط في معظم دول أوروبا الشرقية من ضعف ربحيتها بســبب 

قدمها، وصغر حجمها، واعتمادها على تلبية الطلب المحلي، باستثناء مصافي روســيا 

األسواق الخارجية. ســاهمت مشــاريع التي خصص العديد منها لتصدير المنتجات إلى 

التطــوير المســتمرة فــي المحافظــة علــى اســتمرار عمــل هــذه المصــافي، بينمــا أغلــق 

  بعضها لعدم جدوى تطويرها.

تركزت حاالت اإلغــالق فــي كــل مــن رومانيــا، وروســيا، وكرواتيــا والتشــيك 

ــين ــة. يب ــة منخفض ــة تكريري ــافي ذات طاق ــا مص ــا، وجميعه ــدول  وجورجي  8-6الج

 .2013-2000أغلقت في أوروبا الشرقية خالل الفترة التي افي لمصا

  (ألف ب/ي)  2018- 2000المصافي المغلقة في أوروبا الشرقية خالل الفترة : 8-6الجدول 

تاريخ 
الطاقة  المالك اإلغالق

 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

 كرواتيا
2006 Ina-Industrija Nafte d.d.  80 Zagreb زغرب 

 رومانيا
2012 Arpechim 70 Petrom بتروم  
2011 Astra SA 56 Ploiesti بلوييستي 
2005 Petrolsub SA 8 Bacau باكو 
2003 Rafinaria Darmanesti SA 16 Darmanesti دارمانيستي 

  التشيك    
2012 Paramo 20 Unipetrol ولريونيبت  

  روسيا
2015 Tomsk Refinery 5.4 Tomsk تومسك  
2016 lukoil 1.5 Uray  أوراي  

  جورجيا
2004  106.4 Batumi باتومي  

 قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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  الشرقيةأوروبا  : األداء التشغيلي لمصافي النفط في6-3

معظم مصافي النفط في أوروبا الشرقية من النوع البسيط، ويعــود الســبب فــي 

ذلــك إلــى أن معظــم المصــافي مصــممة لتلبيــة حاجــة الســوق المحليــة، وعــدم وجــود 

تشريعات بيئية صارمة خاصة بمواصفات المنتجــات النفطيــة. ونظــراً لوجــود فــائض 

شــهدت خــالل العقــدين  في الطاقة التكريرية في بعض الدول، وخاصة في روسيا فقــد

الماضيين تراجعاً في إجمالي الطاقــة التكريريــة بســبب إغــالق بعــض المصــافي ذات 

الكفاءة المنخفضة، مع تحسن في طاقة العمليات التحويلية بهدف تعديل هيكــل اإلنتــاج 

تطــور الطاقــة  2-6الشــكل بمــا يتوافــق مــع هيكــل الطلــب فــي الســوق المحليــة. يبــين 

مليات التحويلية الالحقة في مصافي أوروبا الشرقية خالل الفتــرة التكريرية وطاقة الع

2000-2018.  

  مصافي أوروبا الشرقية   تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات الالحقة في :2-6الشكل 
   2018- 2000خالل الفترة 

  تقرير األمين العام السنوي - أوابكالمصدر:    

  : تصنيف مصافي النفط في أوروبا الشرقية حسب الحجم 6-3-1

مصفاة  13ألف ب/ي  200بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عن 

% فقط من إجمالي عدد المصــافي العاملــة فــي أوروبــا الشــرقية نهايــة عــام 16بنسبة 

 -
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

 قرغيزستان
Kyrgoil 1 1996 10 Dzhalalabad أباد جالل 

  
  إجمالي باقي دول أوروبا الشرقية 2431 

 قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

  : مصافي النفط المغلقة في أوروبا الشرقية6-2

تعاني مصافي النفط في معظم دول أوروبا الشرقية من ضعف ربحيتها بســبب 

قدمها، وصغر حجمها، واعتمادها على تلبية الطلب المحلي، باستثناء مصافي روســيا 

األسواق الخارجية. ســاهمت مشــاريع التي خصص العديد منها لتصدير المنتجات إلى 

التطــوير المســتمرة فــي المحافظــة علــى اســتمرار عمــل هــذه المصــافي، بينمــا أغلــق 

  بعضها لعدم جدوى تطويرها.

تركزت حاالت اإلغــالق فــي كــل مــن رومانيــا، وروســيا، وكرواتيــا والتشــيك 

ــين ــة. يب ــة منخفض ــة تكريري ــافي ذات طاق ــا مص ــا، وجميعه ــدول  وجورجي  8-6الج

 .2013-2000أغلقت في أوروبا الشرقية خالل الفترة التي افي لمصا

  (ألف ب/ي)  2018- 2000المصافي المغلقة في أوروبا الشرقية خالل الفترة : 8-6الجدول 

تاريخ 
الطاقة  المالك اإلغالق

 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

 كرواتيا
2006 Ina-Industrija Nafte d.d.  80 Zagreb زغرب 

 رومانيا
2012 Arpechim 70 Petrom بتروم  
2011 Astra SA 56 Ploiesti بلوييستي 
2005 Petrolsub SA 8 Bacau باكو 
2003 Rafinaria Darmanesti SA 16 Darmanesti دارمانيستي 

  التشيك    
2012 Paramo 20 Unipetrol ولريونيبت  

  روسيا
2015 Tomsk Refinery 5.4 Tomsk تومسك  
2016 lukoil 1.5 Uray  أوراي  

  جورجيا
2004  106.4 Batumi باتومي  

 قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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ألف  200-100التكريرية ذات الطاقة ، كما بلغ عدد المصافي متوسطة الحجم 2018

ــبة  33ب/ي  ــفاة بنس ــغيرة 40مص ــافي الص ــدد المص ــغ ع ــا بل ــة%، بينم  ذات الطاق

%، كمــا بلــغ عــدد المصــافي 17مصــفاة بنســبة  14ألــف ب/ي  100-50التكريريــة 

مصــفاة بنســبة  22ألــف ب/ي  50الصغيرة جداً، التي ال تزيد طاقتها التكريريــة عــن 

 3-6الشــكل وبــا الشــرقية. يبــين % من إجمالي عدد مصافي النفط العاملة فــي أور27

، كما 2018تصنيف مصافي النفط العاملة في أوروبا الشرقية حسب الحجم نهاية عام 

توزع نسب مصافي النفط فــي أوروبــا الشــرقية حســب الحجــم نهايــة  4-6الشكل يبين 

  . 2018عام 

    2018 عامنهاية تصنيف مصافي النفط في أوروبا الشرقية حسب الحجم  :3-6الشكل 
  (ألف ب/ي)  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        
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  (ألف ب/ي)   2018توزع نسب مصافي أوروبا الشرقية حسب الحجم نهاية عام  :4-6الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك              

  : تصنيف مصافي النفط في أوروبا الشرقية حسب النوع  6-3-2

% مــن 58بنســبة  2018مصــفاة نهايــة عــام  48بلغ عدد المصــافي التحويليــة 

إجمالي عدد المصافي العاملة في أوروبــا الشــرقية، كمــا بلــغ عــدد مصــافي المعالجــة 

صــفاة م 22%، أما مصــافي التقطيــر فبلــغ عــددها 15مصفاة بنسبة  12الهيدروجينية 

تصــنيف مصــافي الــنفط فــي أوروبــا الشــرقية حســب  5-6الشــكل %. يبــين 27بنسبة 

تــوزع نســب مصــافي أوروبــا الشــرقية  6-6الشكل ، كما يبين 2018النوع نهاية عام 

  . 2018حسب النوع نهاية عام 

   2018حسب النوع نهاية عام  الشرقيةتصنيف مصافي النفط في دول أوروبا  :5-6الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك     
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ألف  200-100التكريرية ذات الطاقة ، كما بلغ عدد المصافي متوسطة الحجم 2018

ــبة  33ب/ي  ــفاة بنس ــغيرة 40مص ــافي الص ــدد المص ــغ ع ــا بل ــة%، بينم  ذات الطاق

%، كمــا بلــغ عــدد المصــافي 17مصــفاة بنســبة  14ألــف ب/ي  100-50التكريريــة 

مصــفاة بنســبة  22ألــف ب/ي  50الصغيرة جداً، التي ال تزيد طاقتها التكريريــة عــن 

 3-6الشــكل وبــا الشــرقية. يبــين % من إجمالي عدد مصافي النفط العاملة فــي أور27

، كما 2018تصنيف مصافي النفط العاملة في أوروبا الشرقية حسب الحجم نهاية عام 

توزع نسب مصافي النفط فــي أوروبــا الشــرقية حســب الحجــم نهايــة  4-6الشكل يبين 

  . 2018عام 

    2018 عامنهاية تصنيف مصافي النفط في أوروبا الشرقية حسب الحجم  :3-6الشكل 
  (ألف ب/ي)  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        
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   2018توزع نسب مصافي أوروبا الشرقية حسب النوع نهاية عام  :6-6الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك                  

  : طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين6-3-3

تحسين الرقم األوكتاني للغــازولين إلــى طاقــة تقطيــر  عمليات طاقة نسبة بلغت

أعلى  وهي ،2018نهاية عام  %15.60 مصافي دول أوروبا الشرقية فيالنفط الخام 

تحســين الــرقم  عمليــات طاقــة نســبة 7-6 الشــكل يبــين .العــالم مصــافي متوســط مــن

  .2018عام دول أوروبا الشرقية نهاية  مصافي في النفط تقطير طاقة إلى األوكتاني

  ط في  ـر النفـتقطي طاقة إلى تحسين الرقم األوكتانيطاقة نسـبة : 7-6لشكل ا
    2018نهاية عام  أوروبا الشرقية دول مصافي                

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك         
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  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية :6-3-4

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى الهيدروجينيــة المعالجة عمليات طاقة بلغت نسبة

 مــن أدنــى نســبة وهــي ،2018نهايــة عــام  %42.54 أوروبــا الشــرقيةدول  مصــافي

 الهيدروجينيــة المعالجــة عمليــات طاقــة نســبة 8-6 الشكل يبين .العالم مصافي متوسط

  . 2018أوروبا الشرقية نهاية عام دول  مصافي في النفط تقطير طاقة إلى

  النفط تقطيرطاقة  إلى الهيدروجينية المعالجة طاقة نسبة: 8-6الشكل 
   2018أوروبا الشرقية نهاية عام  مصافي في             

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك  

  

  تكسير المخلفات الثقيلة   عمليات طاقة :6-3-5

التــي تتكــون مــن عمليــات  تكســير المخلفــات الثقيلــة عمليــات طاقة نسبة بلغت

دول أوروبــا  مصــافي فــي الــنفط تقطيــر طاقــة التكسير الحراري والهيــدروجيني إلــى

 يبــين. مــن متوســط مصــافي العــالم أدنــى، وهــي 2018نهاية عام  %22.88الشرقية 

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى عمليات تكسير المخلفــات الثقيلــة طاقة نسبة 9-6 الشكل

  . 2018نهاية عام  الشرقيةأوروبا   مصافي
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   2018توزع نسب مصافي أوروبا الشرقية حسب النوع نهاية عام  :6-6الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك                  

  : طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين6-3-3

تحسين الرقم األوكتاني للغــازولين إلــى طاقــة تقطيــر  عمليات طاقة نسبة بلغت

أعلى  وهي ،2018نهاية عام  %15.60 مصافي دول أوروبا الشرقية فيالنفط الخام 

تحســين الــرقم  عمليــات طاقــة نســبة 7-6 الشــكل يبــين .العــالم مصــافي متوســط مــن

  .2018عام دول أوروبا الشرقية نهاية  مصافي في النفط تقطير طاقة إلى األوكتاني

  ط في  ـر النفـتقطي طاقة إلى تحسين الرقم األوكتانيطاقة نسـبة : 7-6لشكل ا
    2018نهاية عام  أوروبا الشرقية دول مصافي                

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك         

تقطير
27%

معالجة 
هيدروجينية

15%

تحويلية
58%

34
.1

1
30

.5
0

24
.5

5
23

.0
5

22
.2

6
20

.4
3

20
.0

0
19

.5
6

19
.4

2
19

.2
7

15
.6

0
15

.5
2

15
.1

4
14

.9
8

14
.8

2
12

.2
7

11
.6

7
10

.4
7

10
.4

3
10

.2
1

8.
63

0.
00

0.
00

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00

انيا
يتو

ل
ونيا

مكد
كيا

وفا
سل

اتيا
رو

ك
ان

ست
مان

رك
ت

ريا
نغا

ه
سنة

لبو
ا

ضاء
البي

سيا 
رو

ان
ست

اخ
كاز

يك
تش

ال
قية

شر
ا ال

روب
 أو

سط
متو

الم
الع

ي 
صاف

ط م
وس

مت
ندا

وال
ب

سيا
رو

انيا
كر

أو
انيا

وم
ر

انيا
ألب

ان
ست

باك
وز

أ
ريا

لغا
ب

ان
يج

زرب
أ

ربيا
ص

ينيا
لوف

س
ان

ست
غيز

قر

 %
ير

قط
 الت

اقة
 ط

من



صناعة تكرير النفط في العالم

172

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
172 

  طاقة تقطير النفط  إلى تكسير المخلفات الثقيلة  عملياتطاقة  نسبة: 9-6 الشكل
    2018أوروبا الشرقية نهاية عام  مصافي في        

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك        

   الشرقيةالنفطية في أوروبا  تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات: 6-4

تراجعت الطاقة التكريرية في أوروبــا الشــرقية فــي العقــدين الماضــيين بســبب 

إغالق بعض المصافي الصغيرة، ووجــود فــائض فــي الطاقــة التكريريــة فــي روســيا. 

تطور الطاقة التكريرية واســتهالك المنتجــات فــي أوروبــا الشــرقية  10-6الشكل يبين 

  .2018-2005خالل الفترة 

  التكريرية واستهالك المنتجات في أوروبا الشرقية تطور الطاقة  :10-6الشكل 
  2018-2005 خالل الفترة 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك :المصدر       
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  جــات النفطيــة فــي الســوق المحليــة، وخاصــة تلبية الطلب المتنــامي علــى المنت

 الغازولين والديزل.

  تعديل هيكل إنتاج مصافي الــنفط لرفــع نســبة المنتجــات الخفيفــة علــى حســاب

الثقيلــة بمــا يتوافــق مــع هيكــل الطلــب فــي الســوق المحليــة ومتطلبــات أســواق 

 ر الخارجية.  ي التصد

ية لتشــجيع تصــدير ساهم النظام الضريبي الجديد الذي أدخلته الحكومة الروـسـ 

المنتجات الخفيفة في تحفيز صناعة التكرير على رفع درجــة تعقيــد المصــافي القائمــة 

وإضافة طاقة عمليــات تحويليــة جديــدة، وذلــك لتعــويض الــنقص الــذي حصــل نتيجــة 

  (Fattouh, B. and Henderson J.  2012) إغالق بعض الوحدات القديمة. 

ــي  ــورات الت ــم التط ــي أه ــا يل ــية وفيم ــس الماض ــنوات الخم ــت خــالل الس تم

  والمشاريع الجاري تنفيذها في دول أوروبا الشرقية.

  ، تم إنجاز مشاريع التطوير التالية:في روسيا

  ألف ب/ي 180إلى  140رفع الطاقة التكريرية لمصفاة "تاتارستان" من. 

  نيزهنــي نوفغــورود"رفع الطاقة التكريرية لمصفاة" Nizhny Novgorod 

ألف ب/ي، وإضافة وحدة تكسير بالعامل الحفــاز، طاقتهــا  290لى إ 170من 

  ألف ب/ي.  70ألف ب/ي، ووحدة تكسير هيدروجيني طاقتها  40

  ألــف ب/ي،  20تشغيل وحدة إنتاج الغازولين العالي األوكتان الجديدة طاقتهــا

  ألف ب/ي. 323في مصفاة "ريازان" طاقتها التكريرية 

 تــايومين"  رفع الطاقة التكريرية لمصفاة"Tyumen  ألــف  180إلــى  74مــن

 90إلــى  35ب/ي، إضافة إلى رفع طاقة كل من وحدة التقطير الفراغــي مــن 

  ألف ب/ي. 35إلى  20ألف ب/ي، ووحدة التفحيم المؤجل من 

  غازبروم" موسكو" المملوكة لشركة"تطوير مصفاة"Gazprom  ، بإضافة

ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل  140وحدة تقطير جوي وفراغي طاقتها 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
172 

  طاقة تقطير النفط  إلى تكسير المخلفات الثقيلة  عملياتطاقة  نسبة: 9-6 الشكل
    2018أوروبا الشرقية نهاية عام  مصافي في        

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك        

   الشرقيةالنفطية في أوروبا  تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات: 6-4

تراجعت الطاقة التكريرية في أوروبــا الشــرقية فــي العقــدين الماضــيين بســبب 

إغالق بعض المصافي الصغيرة، ووجــود فــائض فــي الطاقــة التكريريــة فــي روســيا. 

تطور الطاقة التكريرية واســتهالك المنتجــات فــي أوروبــا الشــرقية  10-6الشكل يبين 

  .2018-2005خالل الفترة 

  التكريرية واستهالك المنتجات في أوروبا الشرقية تطور الطاقة  :10-6الشكل 
  2018-2005 خالل الفترة 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك :المصدر       
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 46ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل طاقتها  22الحفاز طاقتها 

 ألف ب/ي، ووحدات فصل غازات ومعالجة باألمين. 

من جهة أخرى تم توقيف مصفاتين في روسيا لضعف كفاءتهما، وهما مصــفاة 

  ب/ي. 1500ب/ي، ومصفاة "أوراي" طاقتها  5400، طاقتها  Tomsk"تومسك" 

ً إنشاء وحدة تفحيم مؤجل جديدة طاقتها  ألف ب/ي،  40كما يجري حاليا

الواقعة غرب سيبيريا،   Omskتطوير وحدة التفحيم القائمة في مصفاة "أومسك" و 

ون ملي  215ألف ب/ي. تقدر كلفة المشروع بحوالي  286وتبلغ طاقتها التكريرية 

  .2020دوالر أمريكي، ويتوقع اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء في عام 

 120يجري حالياً رفـع الطـاقة التكريرية لمصـفاة "بــاكو" مــن في أذربيجان، 

ألف ب/ي. إضافة إلى تطــوير وحــدات التفحــيم، والتهــذيب بالعامــل الحفــاز  160إلى 

لجــودة مواصــفات المنتجــات  لتمكين المصفاة من  تلبية متطلبات المعــايير األوروبيــة

  . 2020". ويتوقع إنجاز المشـروع في عام 5-"يورو 

التــي  Burgas "بورغــاس"بدأ تشغيل مشــروع تطــوير مصــفاة  وفي بلغاريا،

ــة  ــغ طاقتهــا التكريري وحــدة تكســير إضــافة ألــف ب/ي. يتضــمن المشــروع  115تبل

  ألف ب/ي ووحدات أخرى مساندة. 50هيدروجيني طاقتها 

 في جديدة نفط مصفاة إنشاء لمشروع األساس حجر وضع تمان، في أوزبكست

ألف ب/ي، بكلفة إجمالية  120الشرقية طاقتها التكريرية  Jizzakh" جيزاخ" منطقة

 روسيا من المستورد الخام النفط المصفاة ستكرر مليار دوالر أمريكي. 2.2قدرها 

  ألف  700و  محركات، وقود السنة/طن مليون 3.7 حوالي وستنتج وكازاخستان،

 إنجاز ويتوقع أخرى، نفطية منتجات السنة/طن ألف 300و  نفاثات، وقود السنة/طن

  .2021 في المشروع

يجري تنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة مصافي النفط في في كازاخستان، 

كازاخستان لتمكينها من إنتاج مشتقات متوافقة مع أحدث المعايير الخاصة بمواصفات 

المنتجات النفطية، عالوة على تعظيم اإلنتاج لتلبية الطلب المحلي المتنامي على 
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،  Pavlodarالديزل والغازولين. حيث تم تشغيل مشروع تطوير مصفاة "بافلودار"

ألف ب/ي،  20والمتضمن إنشاء وحدات جديدة، تتكون من وحدة تقطير طاقتها 

ي، ووحدة معالجة هيدروجينية ألف ب/ 10ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز طاقتها 

ألف ب/ي. عالوة على  15ألف ب/ي، وأخرى للكيروسين طاقتها  15للنافثا طاقتها 

،  FCCإعادة تأهيل بعض الوحدات القائمة، كوحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع 

ووحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل. كما تم تطوير مصفاة "شيمكينت"  

Shymkent  وحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع لزيت الوقود بإنشاءRFCC ،

ألف ب/ي، عالوة على إعادة تأهيل وحدة المعالجة  14ووحدة أزمرة طاقتها 

  ألف ب/ي.  140إلى   78الهيدروجينة للديزل، ورفع الطاقة التكريرية للمصفاة من 

ة  عن خطة لتطوير مصفا INAأعلنت شركة البترول الكرواتية  في كرواتيا،

يتضمن المشروع إنشاء  مليون دوالر أمريكي. 400، بكلفة  Rijeka"ريجيكا" 

وحدة تفحيم مؤجل مع المرافق المساندة، وذلك بهدف تحويل المنتجات الثقيلة إلى 

منتجات خفيفة عالية الجودة، كالديزل والغازولين وغاز البترول المسال. كما يتضمن 

ة في المصفاة، وتطبيق إجراءات تحسين المشروع مراجعة شاملة الستهالك الطاق

  كفاءة االستهالك.

  ستنتاجاتاالخالصة وال: 6-7

% 11ألــف ب/ي، بنســبة  10150تبلغ الطاقة التكريرية في أوروبــا الشــرقية 

  . 2018مصفاة نهاية عام  82من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 

% من إجمالي الطاقة التكريرية في 51بنسبة   ،تأتي روسيا في المرتبة األولى

ــدرها  ــة ق ــة تكريري ــا الشــرقية، بطاق ــف ب/ي 5225أوروب  39وعــدد المصــافي  ،أل

ألــف  990% بطاقــة تكريريــة 10ي المرتبــة الثانيــة بنســبة أوكرانيــا فــ  تليهــا ،مصفاة

مصافي، كما تأتي روسيا البيضاء في المرتبة الثالثــة بنســبة  6ب/ي، وعدد المصافي 

ــدرها 5 ــة ق ــة تكريري ــف ب/ي وعــدد المصــافي  493.3% بطاق ــي  ،مصــفاة 2أل وف

ألــف ب/ي  492.9قــدرها  % وطاقــة تكريريــة5المرتبة الرابعــة تــأتي بولنــدا بنســبة 
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 ألف ب/ي، ووحدات فصل غازات ومعالجة باألمين. 

من جهة أخرى تم توقيف مصفاتين في روسيا لضعف كفاءتهما، وهما مصــفاة 

  ب/ي. 1500ب/ي، ومصفاة "أوراي" طاقتها  5400، طاقتها  Tomsk"تومسك" 

ً إنشاء وحدة تفحيم مؤجل جديدة طاقتها  ألف ب/ي،  40كما يجري حاليا

الواقعة غرب سيبيريا،   Omskتطوير وحدة التفحيم القائمة في مصفاة "أومسك" و 

ون ملي  215ألف ب/ي. تقدر كلفة المشروع بحوالي  286وتبلغ طاقتها التكريرية 

  .2020دوالر أمريكي، ويتوقع اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء في عام 

 120يجري حالياً رفـع الطـاقة التكريرية لمصـفاة "بــاكو" مــن في أذربيجان، 

ألف ب/ي. إضافة إلى تطــوير وحــدات التفحــيم، والتهــذيب بالعامــل الحفــاز  160إلى 

لجــودة مواصــفات المنتجــات  لتمكين المصفاة من  تلبية متطلبات المعــايير األوروبيــة

  . 2020". ويتوقع إنجاز المشـروع في عام 5-"يورو 

التــي  Burgas "بورغــاس"بدأ تشغيل مشــروع تطــوير مصــفاة  وفي بلغاريا،

ــة  ــغ طاقتهــا التكريري وحــدة تكســير إضــافة ألــف ب/ي. يتضــمن المشــروع  115تبل

  ألف ب/ي ووحدات أخرى مساندة. 50هيدروجيني طاقتها 

 في جديدة نفط مصفاة إنشاء لمشروع األساس حجر وضع تمان، في أوزبكست

ألف ب/ي، بكلفة إجمالية  120الشرقية طاقتها التكريرية  Jizzakh" جيزاخ" منطقة

 روسيا من المستورد الخام النفط المصفاة ستكرر مليار دوالر أمريكي. 2.2قدرها 

  ألف  700و  محركات، وقود السنة/طن مليون 3.7 حوالي وستنتج وكازاخستان،

 إنجاز ويتوقع أخرى، نفطية منتجات السنة/طن ألف 300و  نفاثات، وقود السنة/طن

  .2021 في المشروع

يجري تنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة مصافي النفط في في كازاخستان، 

كازاخستان لتمكينها من إنتاج مشتقات متوافقة مع أحدث المعايير الخاصة بمواصفات 

المنتجات النفطية، عالوة على تعظيم اإلنتاج لتلبية الطلب المحلي المتنامي على 
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وطاقــة % 4، وفــي المرتبــة الخامســة تــأتي رومانيــا بنســبة مصــفاة 2وعدد المصافي 

، أما باقي دول أوروبــا الشــرقية فجميعهــا 6ألف ب/ي وعدد المصافي  411تكريرية 

العــدد وذات طاقــة تكريريــة منخفضــة نســبياً صــممت لتلبيــة  ةتمتلــك مصــاف محــدود

  الطلب المحلي.  

النفط في معظم دول أوروبا الشرقية من ضعف ربحيتها بســبب  مصافيتعاني 

 علــى المنتجــات النفطيــة قدمها، وصغر حجمها، واعتمادها على تلبية الطلــب المحلــي

باستثناء مصافي روسيا التي خصــص العديــد منهــا لتصــدير المشــتقات إلــى األســواق 

اســتمرار عمــل  ساهمت مشاريع التطوير المستمرة في المحافظة علــىقد الخارجية. و 

  ، بينما أغلق بعضها لعدم جدوى تطويرها.هذه المصافي

مصفاة  13ألف ب/ي  200بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عن 

، كما بلغ عدد المصــافي 2018% فقط من إجمالي عدد المصافي نهاية عام 16بنسبة 

مصــفاة بنســبة  33ألــف ب/ي  200-100التكريريــة  ذات الطاقــةمتوســطة الحجــم ال

ألــف ب/ي  100-50التكريريــة ذات الطاقة %، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة 40

%، كما بلغ عدد المصافي الصغيرة جــداً، التــي ال تزيــد طاقتهــا 17مصفاة بنسبة  14

% مــن إجمــالي عــدد مصــافي 27مصــفاة بنســبة  22ألــف ب/ي  50التكريريــة عــن 

  .أوروبا الشرقية

% مــن 58بنســبة  2018مصــفاة نهايــة عــام  48ويليــة بلغ عدد المصــافي التح 

ــة  ــافي المعالج ــدد مص ــرقية، وع ــا الش ــي أوروب ــة ف ــافي العامل ــدد المص ــالي ع إجم

مصــفاة  22%، أما مصــافي التقطيــر فبلــغ عــددها 15مصفاة بنسبة  12الهيدروجينية 

  %. 27بنسبة 

طاقــة تقطيــر عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغــازولين إلــى  طاقة نسبة بلغت

وهــي أعلــى ،  2018نهايــة عــام  %15.42 مصافي أوروبــا الشــرقية النفط الخام في

  العالم. مصافي متوسط من بقليل
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بلغت نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينيــة إلــى طاقــة تقطيــر الــنفط فــي 

، وهــي نســبة أدنــى مــن 2018نهايــة عــام  %42.54مصــافي دول أوروبــا الشــرقية 

  عالم. متوسط مصافي ال

بلغت نسبة طاقة عمليــات تكســير المخلفــات الثقيلــة التــي تتكــون مــن عمليــات 

التكسير الحراري والهيــدروجيني إلــى طاقــة تقطيــر الــنفط فــي مصــافي دول أوروبــا 

  . ، وهي أدنى من متوسط مصافي العالم%22.88الشرقية 

واجهت مصافي النفط في أوروبا الشرقية مشكلة تنامي الطلب على المنتجــات 

كمــا يتوقــع اســتمرار ، ، وانخفاضه بشــكل حــاد علــى زيــت الوقــودوالخفيفةالوسطى، 

تنامي معدل الطلب على المنتجات النفطية في العقــدين القــادمين، ولكــن بقيمــة معتدلــة 

  .مقارنة بمناطق العالم األخرى

ــف دول أور ــفات تختل ــث مواص ــن حي ــة م ــا الغربي ــن جارته ــرقية ع ــا الش وب

وغيــاب  ،معظــم المصــافي إلــى القطــاع العــام تبعيــةالمنتجات النفطيــة، وذلــك بســبب 

التشريعات البيئية الناظمة لمواصفات المنتجات. وقد بــدأت عمليــة إصــدار تشــريعات 

 محلية لتحسين مواصــفات المنتجــات، وخاصــة فــي الــدول التــي تعتمــد علــى تصــدير

  المنتجات إلى األسواق المجاورة التي تعتمد معايير صارمة. 

فــي أوروبــا الشــرقية فــي كــل  الطاقة التكريرية وتوسيع تتركز مشاريع تطوير

من روسيا و كازاخستان وتركمانستان، وذلك لتعزيز القيمة المضافة للنفط المنتج مــن 

وتلبيــة الطلــب المتنــامي  خالل تصدير المنتجات النفطية بدالً من تصدير النفط الخــام،

على المنتجات النفطية في السوق المحلية، وخاصة الغــازولين والــديزل، إضــافة إلــى 

تعديل هيكل إنتاج مصافي النفط لرفع نسبة المنتجات الخفيفة على حســاب الثقيلــة بمــا 

  ر الخارجية.  ي يتوافق مع هيكل الطلب في السوق المحلية ومتطلبات أسواق التصد
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وطاقــة % 4، وفــي المرتبــة الخامســة تــأتي رومانيــا بنســبة مصــفاة 2وعدد المصافي 

، أما باقي دول أوروبــا الشــرقية فجميعهــا 6ألف ب/ي وعدد المصافي  411تكريرية 

العــدد وذات طاقــة تكريريــة منخفضــة نســبياً صــممت لتلبيــة  ةتمتلــك مصــاف محــدود

  الطلب المحلي.  

النفط في معظم دول أوروبا الشرقية من ضعف ربحيتها بســبب  مصافيتعاني 

 علــى المنتجــات النفطيــة قدمها، وصغر حجمها، واعتمادها على تلبية الطلــب المحلــي

باستثناء مصافي روسيا التي خصــص العديــد منهــا لتصــدير المشــتقات إلــى األســواق 

اســتمرار عمــل  ساهمت مشاريع التطوير المستمرة في المحافظة علــىقد الخارجية. و 

  ، بينما أغلق بعضها لعدم جدوى تطويرها.هذه المصافي

مصفاة  13ألف ب/ي  200بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عن 

، كما بلغ عدد المصــافي 2018% فقط من إجمالي عدد المصافي نهاية عام 16بنسبة 

مصــفاة بنســبة  33ألــف ب/ي  200-100التكريريــة  ذات الطاقــةمتوســطة الحجــم ال

ألــف ب/ي  100-50التكريريــة ذات الطاقة %، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة 40

%، كما بلغ عدد المصافي الصغيرة جــداً، التــي ال تزيــد طاقتهــا 17مصفاة بنسبة  14

% مــن إجمــالي عــدد مصــافي 27مصــفاة بنســبة  22ألــف ب/ي  50التكريريــة عــن 

  .أوروبا الشرقية

% مــن 58بنســبة  2018مصــفاة نهايــة عــام  48ويليــة بلغ عدد المصــافي التح 

ــة  ــافي المعالج ــدد مص ــرقية، وع ــا الش ــي أوروب ــة ف ــافي العامل ــدد المص ــالي ع إجم

مصــفاة  22%، أما مصــافي التقطيــر فبلــغ عــددها 15مصفاة بنسبة  12الهيدروجينية 

  %. 27بنسبة 

طاقــة تقطيــر عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغــازولين إلــى  طاقة نسبة بلغت

وهــي أعلــى ،  2018نهايــة عــام  %15.42 مصافي أوروبــا الشــرقية النفط الخام في

  العالم. مصافي متوسط من بقليل
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  الفصل السابع

  الشرق األوسط منطقة تطورات صناعة تكرير النفط يف
  

ألــف ب/ي،  9411تبلــغ الطاقــة التكريريــة فــي دول منطقــة الشــرق األوســط 

مصفاة نهاية  49% من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 10بنسبة 

توزع نســب الطاقــة التكريريــة فــي دول منطقــة الشــرق  1-7الشكل . يبين 2018عام 

الطاقــة التكريريــة، وإجمــالي طاقــة  1-7الجــدول . كما يبين 2018األوسط نهاية عام 

منطقــة العمليات التحويلية، ومتوسط مؤشر درجة تعقيد مصافي النفط العاملة في دول 

  .2018الشرق األوسط نهاية عام 

  2018الشرق األوسط نهاية عام  منطقة  توزع نسب الطاقة التكريرية في :1-7الشكل 

 ريرقاعدة بيانات صناعة التك- المصدر: أوابك       

  
  
  
  

السعودية
30%

إيران
الكويت23%

8%

العراق
8%

اإلمارات 
12%

باقي دول الشرق 
األوسط

19%
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  الشرق األوسط  منطقة  الطاقة التكريرية وعدد المصافي في: 1-7الجدول 
  (ألف ب/ي)  2018نهاية عام  
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 السعودية 8 2859 1105 396 1262 5.93

 إيران 10 2138 504 204 238 3.32

 اإلمارات  5 1119 300 202.5 539 5.01

 العراق 12 802 44 25.5 117 2.40

 الكويت 2 736 146 46 520 6.01

 قطر 2 429 80.0 70.7 145.5 5.49

 عمان 2 303 141 61 50.0 5.90

 فلسطين المحتلة 2 295 105.5 28 96 4.56

 البحرين 1 260 116.0 18.0 168 7.38

 سورية 2 240 82 47 106 5.74

 اليمن 2 140 0.0 14.5 16.5 1.94

 األردن 1 90 9.6 10.9 17.3 3.28

 اإلجمالي 49 9411 2021 936.5 2662.0 4.82

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

  األوسطالشرق منطقة  : الطاقة التكريرية لمصافي النفط في7-1

قــدرها تكريريــة ة اـقـ بط تــأتي المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة األولــى

% مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة الشــرق 30، ونســبة ألــف ب/ي 2859

فــي العاملة طاقة مصافي النفط  2-7الجدول يبين  مصفاة. 8وعدد المصافي األوسط، 

  .2018إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام وتاريخ  المملكة العربية السعودية،
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 قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

 دولة اإلمارات العربية المتحدة بطاقة تكريرية قــدرهاوفي المرتبة الثالثة تأتي 

 % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي الشــرق األوســط،12ونسبة  ألف ب/ي 1119

ــين  مصــافي. 5وعــدد المصــافي  ــنفط  4-7الجــدول يب ــة مصــافي ال ــة طاق ــي العامل ف

  .2018وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام  اإلمارات العربية المتحدة،

  (ألف ب/ي) 2018اإلمارات نهاية عام في  العاملة طاقة مصافي النفط :4-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Takreer 7.7 2015 417 Ruwais-West غرب"   رويس" 

Takreer 3.56 1981 400 Ruwais-East شرق"   رويس" 

Emirates National Oil Co. 3.27 2000 140 Jebel Ali  جبل علي 

Takreer 3.24 1976 85 Umm Al-Nar أم النار 

Fujairah Refinery Co. Ltd. 1.82 1996 77 Fujairah الفجيرة 

 إجمالي اإلمارات   1119   5.01  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

ألــف  802 المرتبة الرابعة بطاقة تكريريــة قــدرهاوتأتي جمهورية العراق في 

وعــدد  % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط،8ونسبة  ب/ي

 العــراق،فــي  العاملــة مصــافي الــنفططاقــة  5-7الجــدول يبــين  مصفاة. 12 المصافي

  .2018وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018العراق نهاية عام في  العاملة صافي النفطمطاقة  :5-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Oil Refineries Administration 2.48 1975 280 Basra بصرة 
Midland Refineries Co. 5.00 1955 135 Daura, Bagdad  الدورة 
Kar Group 1.75 2009 80 Erbil إربيل 
Oil Refineries Administration 1.00 1982 70 Baiji بيجي 
Iraqi Co. for Oil Operations 1.00 1973 56 Kirkuk كركوك 
Oil Refineries Administration 1.62 2005 36 Al-Najaf النجف 
Kar Group 1.00 2014 34 Baizan بايزان  
Oil Refineries Administration 1.00 1978 30 Al-Samawah السماوة 
Oil Refineries Administration 1.57 1981 30 Al-Nasiryia  الناصرية 
Oil Refineries Administration 1.00 1992 27 Alsiniya الصينية 
Oil Refineries Administration 5.81 2005 14 Qayara القيارة 
Oil Refineries Administration 1.00 1976 10 Hadithah حديثة  
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  (ألف ب/ي) 2018السعودية نهاية عام في العاملة مصافي النفط طاقة  :2-7الجدول 

 المالك
مؤشر 
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Saudi Aramco 5.45 1945 550 Ras Tanura راس تنورة 

Saudi Aramco 1.67 1986 400 Rabigh رابغ 

Saudi Aramco-Mobil 6.09 1990 400 Yanbu Export (سامرف) تصدير - ينبع 

Saudi Aramco-Total 7.96 2014 440 Al-Jubail (ساتورب) الجبيل 
Saudi Aramco Shell Refinery Co.  6.17 1985 310 Al-Jubail (ساسرف) الجبيل 

Saudi Aramco 2.64 1983 235 Yanbu Domestic ينبع محلي 

Saudi Aramco 7.81 1972 124 Riyadh رياض ال 

Saudi Aramco-SINOPEC 9.48 2015 400 YASREF ياسرف 

 إجمالي السعودية  2859   5.93  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

ألــف ب/ي  2138 كما تأتي إيران فــي المرتبــة الثانيــة بطاقــة تكريريــة قــدرها

وعدد المصافي % من إجمالي الطاقة التكريرية في منطقة الشرق األوسط، 23ونسبة 

إيــران، وتــاريخ فــي العاملــة صــافي الــنفط مطاقــة  3-7الجــدول يبــين  مصــافي. 10

  .2018إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018إيران نهاية عام في  العاملة مصافي النفط طاقة :3-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

National Iranian Oil Co. 2.79 1997 440 Bandar Abbas بندر عباس 

National Iranian Oil Co. 2.72 1912 400 Abadan  عبدان 

National Iranian Oil Co. 3.34 1979 360 Isfahan أصفهان 

National Iranian Oil Co. 4.51 2012 240 Bandar Abbas-II متكثفات - بندر عباس 

National Iranian Oil Co. 3.45 1993 220 Arak  أراك 

National Iranian Oil Co. 3.94 1969 210 Tehran طهران 

National Iranian Oil Co. 4.45 1978 110 Tabriz تبريز 

National Iranian Oil Co. 1.81 1976 60 Lavan Island جزيرة الفان 

National Iranian Oil Co. 4.03 1973 58 Shiraz شيراز 

National Iranian Oil Co. 1.52 1971 40 Kermanshah كرمانشاه 

 إجمالي إيران   2138   3.32  
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  الشرق األوسط  منطقة  الطاقة التكريرية وعدد المصافي في: 1-7الجدول 
  (ألف ب/ي)  2018نهاية عام  
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 السعودية 8 2859 1105 396 1262 5.93

 إيران 10 2138 504 204 238 3.32

 اإلمارات  5 1119 300 202.5 539 5.01

 العراق 12 802 44 25.5 117 2.40

 الكويت 2 736 146 46 520 6.01

 قطر 2 429 80.0 70.7 145.5 5.49

 عمان 2 303 141 61 50.0 5.90

 فلسطين المحتلة 2 295 105.5 28 96 4.56

 البحرين 1 260 116.0 18.0 168 7.38

 سورية 2 240 82 47 106 5.74

 اليمن 2 140 0.0 14.5 16.5 1.94

 األردن 1 90 9.6 10.9 17.3 3.28

 اإلجمالي 49 9411 2021 936.5 2662.0 4.82

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

  األوسطالشرق منطقة  : الطاقة التكريرية لمصافي النفط في7-1

قــدرها تكريريــة ة اـقـ بط تــأتي المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة األولــى

% مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة الشــرق 30، ونســبة ألــف ب/ي 2859

فــي العاملة طاقة مصافي النفط  2-7الجدول يبين  مصفاة. 8وعدد المصافي األوسط، 

  .2018إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام وتاريخ  المملكة العربية السعودية،
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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 قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

 دولة اإلمارات العربية المتحدة بطاقة تكريرية قــدرهاوفي المرتبة الثالثة تأتي 

 % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي الشــرق األوســط،12ونسبة  ألف ب/ي 1119

ــين  مصــافي. 5وعــدد المصــافي  ــنفط  4-7الجــدول يب ــة مصــافي ال ــة طاق ــي العامل ف

  .2018وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام  اإلمارات العربية المتحدة،

  (ألف ب/ي) 2018اإلمارات نهاية عام في  العاملة طاقة مصافي النفط :4-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Takreer 7.7 2015 417 Ruwais-West غرب"   رويس" 

Takreer 3.56 1981 400 Ruwais-East شرق"   رويس" 

Emirates National Oil Co. 3.27 2000 140 Jebel Ali  جبل علي 

Takreer 3.24 1976 85 Umm Al-Nar أم النار 

Fujairah Refinery Co. Ltd. 1.82 1996 77 Fujairah الفجيرة 

 إجمالي اإلمارات   1119   5.01  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

ألــف  802 المرتبة الرابعة بطاقة تكريريــة قــدرهاوتأتي جمهورية العراق في 

وعــدد  % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط،8ونسبة  ب/ي

 العــراق،فــي  العاملــة مصــافي الــنفططاقــة  5-7الجــدول يبــين  مصفاة. 12 المصافي

  .2018وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018العراق نهاية عام في  العاملة صافي النفطمطاقة  :5-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Oil Refineries Administration 2.48 1975 280 Basra بصرة 
Midland Refineries Co. 5.00 1955 135 Daura, Bagdad  الدورة 
Kar Group 1.75 2009 80 Erbil إربيل 
Oil Refineries Administration 1.00 1982 70 Baiji بيجي 
Iraqi Co. for Oil Operations 1.00 1973 56 Kirkuk كركوك 
Oil Refineries Administration 1.62 2005 36 Al-Najaf النجف 
Kar Group 1.00 2014 34 Baizan بايزان  
Oil Refineries Administration 1.00 1978 30 Al-Samawah السماوة 
Oil Refineries Administration 1.57 1981 30 Al-Nasiryia  الناصرية 
Oil Refineries Administration 1.00 1992 27 Alsiniya الصينية 
Oil Refineries Administration 5.81 2005 14 Qayara القيارة 
Oil Refineries Administration 1.00 1976 10 Hadithah حديثة  
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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 قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

 دولة اإلمارات العربية المتحدة بطاقة تكريرية قــدرهاوفي المرتبة الثالثة تأتي 

 % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي الشــرق األوســط،12ونسبة  ألف ب/ي 1119

ــين  مصــافي. 5وعــدد المصــافي  ــنفط  4-7الجــدول يب ــة مصــافي ال ــة طاق ــي العامل ف

  .2018وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام  اإلمارات العربية المتحدة،

  (ألف ب/ي) 2018اإلمارات نهاية عام في  العاملة طاقة مصافي النفط :4-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Takreer 7.7 2015 417 Ruwais-West غرب"   رويس" 

Takreer 3.56 1981 400 Ruwais-East شرق"   رويس" 

Emirates National Oil Co. 3.27 2000 140 Jebel Ali  جبل علي 

Takreer 3.24 1976 85 Umm Al-Nar أم النار 

Fujairah Refinery Co. Ltd. 1.82 1996 77 Fujairah الفجيرة 

 إجمالي اإلمارات   1119   5.01  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

ألــف  802 المرتبة الرابعة بطاقة تكريريــة قــدرهاوتأتي جمهورية العراق في 

وعــدد  % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط،8ونسبة  ب/ي

 العــراق،فــي  العاملــة مصــافي الــنفططاقــة  5-7الجــدول يبــين  مصفاة. 12 المصافي

  .2018وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018العراق نهاية عام في  العاملة صافي النفطمطاقة  :5-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Oil Refineries Administration 2.48 1975 280 Basra بصرة 
Midland Refineries Co. 5.00 1955 135 Daura, Bagdad  الدورة 
Kar Group 1.75 2009 80 Erbil إربيل 
Oil Refineries Administration 1.00 1982 70 Baiji بيجي 
Iraqi Co. for Oil Operations 1.00 1973 56 Kirkuk كركوك 
Oil Refineries Administration 1.62 2005 36 Al-Najaf النجف 
Kar Group 1.00 2014 34 Baizan بايزان  
Oil Refineries Administration 1.00 1978 30 Al-Samawah السماوة 
Oil Refineries Administration 1.57 1981 30 Al-Nasiryia  الناصرية 
Oil Refineries Administration 1.00 1992 27 Alsiniya الصينية 
Oil Refineries Administration 5.81 2005 14 Qayara القيارة 
Oil Refineries Administration 1.00 1976 10 Hadithah حديثة  

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
187 

 إجمالي العراق  802  2.40 

ألف ب/ي  736 وفي المرتبة الخامسة تأتي دولة الكويت بطاقة تكريرية قدرها    

وعدد المصافي % من إجمالي الطاقة التكريرية في منطقة الشرق األوسط، 8ونسبة 

وتاريخ  دولة الكويتفي العاملة  طاقة مصافي النفط 6-7الجدول يبين  اثنتان.

  .2018إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018الكويت نهاية عام  دولة في العاملة طاقة مصافي النفط :6-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Kuwait National Petroleum Co. 5.55 1949 466 Mina Al-Ahmadi األحمدي ءمينا 

Kuwait National Petroleum Co. 6.81 1958 270 Mina Abdulla عبد هللا ءمينا 

 الكويتإجمالي  736   6.01  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك      

أما باقي دول الشرق األوسط فمعظمها يمتلك عدد محدود من المصافي وطاقة 

بــاقي دول فــي العاملة مصافي النفط طاقة  7-7الجدول يبين تكريرية منخفضة نسبياً. 

  .2018نهاية عام  تعقيدهامنطقة الشرق األوسط وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة 

  الشرق األوسط منطقة باقي دول  في  العاملة النفط  طاقة مصافي :7-7الجدول 
  (ألف ب/ي) 2018نهاية عام 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

 قطر

Laffan Refinery Co. Ltd. 6.07 2009 292 Ras Laffan  راس لفان 

National Oil Distribution Co. 4.26 1952 137 Meseieed مسيعيد 

 إجمالي قطر 429   5.49  

  عمان

Oman Refinery Co. 2.56 1982 106 Mina Al Fahal مينا الفحل 

Oman Refinery Co. 6.39 2007 197 Sohar  صحار 

  إجمالي عمان  303    5.90  

 فلسطين المحتلة

Oil Refineries Ltd. 3.91 1939 187 Haifa حيفا 

Paz Oil Co. Ltd. 5.70 1973 108 Ashdod  أشدود 

 إجمالي فلسطين المحتلة 295   4.56  
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 إجمالي العراق  802  2.40 

ألف ب/ي  736 وفي المرتبة الخامسة تأتي دولة الكويت بطاقة تكريرية قدرها    

وعدد المصافي % من إجمالي الطاقة التكريرية في منطقة الشرق األوسط، 8ونسبة 

وتاريخ  دولة الكويتفي العاملة  طاقة مصافي النفط 6-7الجدول يبين  اثنتان.

  .2018إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018الكويت نهاية عام  دولة في العاملة طاقة مصافي النفط :6-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Kuwait National Petroleum Co. 5.55 1949 466 Mina Al-Ahmadi األحمدي ءمينا 

Kuwait National Petroleum Co. 6.81 1958 270 Mina Abdulla عبد هللا ءمينا 

 الكويتإجمالي  736   6.01  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك      

أما باقي دول الشرق األوسط فمعظمها يمتلك عدد محدود من المصافي وطاقة 

بــاقي دول فــي العاملة مصافي النفط طاقة  7-7الجدول يبين تكريرية منخفضة نسبياً. 

  .2018نهاية عام  تعقيدهامنطقة الشرق األوسط وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة 

  الشرق األوسط منطقة باقي دول  في  العاملة النفط  طاقة مصافي :7-7الجدول 
  (ألف ب/ي) 2018نهاية عام 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

 قطر

Laffan Refinery Co. Ltd. 6.07 2009 292 Ras Laffan  راس لفان 

National Oil Distribution Co. 4.26 1952 137 Meseieed مسيعيد 

 إجمالي قطر 429   5.49  

  عمان

Oman Refinery Co. 2.56 1982 106 Mina Al Fahal مينا الفحل 

Oman Refinery Co. 6.39 2007 197 Sohar  صحار 

  إجمالي عمان  303    5.90  

 فلسطين المحتلة

Oil Refineries Ltd. 3.91 1939 187 Haifa حيفا 

Paz Oil Co. Ltd. 5.70 1973 108 Ashdod  أشدود 

 إجمالي فلسطين المحتلة 295   4.56  

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
186 

 قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

 دولة اإلمارات العربية المتحدة بطاقة تكريرية قــدرهاوفي المرتبة الثالثة تأتي 

 % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي الشــرق األوســط،12ونسبة  ألف ب/ي 1119

ــين  مصــافي. 5وعــدد المصــافي  ــنفط  4-7الجــدول يب ــة مصــافي ال ــة طاق ــي العامل ف

  .2018وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام  اإلمارات العربية المتحدة،

  (ألف ب/ي) 2018اإلمارات نهاية عام في  العاملة طاقة مصافي النفط :4-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Takreer 7.7 2015 417 Ruwais-West غرب"   رويس" 

Takreer 3.56 1981 400 Ruwais-East شرق"   رويس" 

Emirates National Oil Co. 3.27 2000 140 Jebel Ali  جبل علي 

Takreer 3.24 1976 85 Umm Al-Nar أم النار 

Fujairah Refinery Co. Ltd. 1.82 1996 77 Fujairah الفجيرة 

 إجمالي اإلمارات   1119   5.01  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك

ألــف  802 المرتبة الرابعة بطاقة تكريريــة قــدرهاوتأتي جمهورية العراق في 

وعــدد  % من إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط،8ونسبة  ب/ي

 العــراق،فــي  العاملــة مصــافي الــنفططاقــة  5-7الجــدول يبــين  مصفاة. 12 المصافي

  .2018وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018العراق نهاية عام في  العاملة صافي النفطمطاقة  :5-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Oil Refineries Administration 2.48 1975 280 Basra بصرة 
Midland Refineries Co. 5.00 1955 135 Daura, Bagdad  الدورة 
Kar Group 1.75 2009 80 Erbil إربيل 
Oil Refineries Administration 1.00 1982 70 Baiji بيجي 
Iraqi Co. for Oil Operations 1.00 1973 56 Kirkuk كركوك 
Oil Refineries Administration 1.62 2005 36 Al-Najaf النجف 
Kar Group 1.00 2014 34 Baizan بايزان  
Oil Refineries Administration 1.00 1978 30 Al-Samawah السماوة 
Oil Refineries Administration 1.57 1981 30 Al-Nasiryia  الناصرية 
Oil Refineries Administration 1.00 1992 27 Alsiniya الصينية 
Oil Refineries Administration 5.81 2005 14 Qayara القيارة 
Oil Refineries Administration 1.00 1976 10 Hadithah حديثة  

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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 إجمالي العراق  802  2.40 

ألف ب/ي  736 وفي المرتبة الخامسة تأتي دولة الكويت بطاقة تكريرية قدرها    

وعدد المصافي % من إجمالي الطاقة التكريرية في منطقة الشرق األوسط، 8ونسبة 

وتاريخ  دولة الكويتفي العاملة  طاقة مصافي النفط 6-7الجدول يبين  اثنتان.

  .2018إنشائها، ومؤشر درجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018الكويت نهاية عام  دولة في العاملة طاقة مصافي النفط :6-7الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

Kuwait National Petroleum Co. 5.55 1949 466 Mina Al-Ahmadi األحمدي ءمينا 

Kuwait National Petroleum Co. 6.81 1958 270 Mina Abdulla عبد هللا ءمينا 

 الكويتإجمالي  736   6.01  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك      

أما باقي دول الشرق األوسط فمعظمها يمتلك عدد محدود من المصافي وطاقة 

بــاقي دول فــي العاملة مصافي النفط طاقة  7-7الجدول يبين تكريرية منخفضة نسبياً. 

  .2018نهاية عام  تعقيدهامنطقة الشرق األوسط وتاريخ إنشائها، ومؤشر درجة 

  الشرق األوسط منطقة باقي دول  في  العاملة النفط  طاقة مصافي :7-7الجدول 
  (ألف ب/ي) 2018نهاية عام 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

 قطر

Laffan Refinery Co. Ltd. 6.07 2009 292 Ras Laffan  راس لفان 

National Oil Distribution Co. 4.26 1952 137 Meseieed مسيعيد 

 إجمالي قطر 429   5.49  

  عمان

Oman Refinery Co. 2.56 1982 106 Mina Al Fahal مينا الفحل 

Oman Refinery Co. 6.39 2007 197 Sohar  صحار 

  إجمالي عمان  303    5.90  

 فلسطين المحتلة

Oil Refineries Ltd. 3.91 1939 187 Haifa حيفا 

Paz Oil Co. Ltd. 5.70 1973 108 Ashdod  أشدود 

 إجمالي فلسطين المحتلة 295   4.56  
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

 البحرين

Bahrain Petroleum Co. 7.38 1936 260 Sitra سترة 

 سورية

Banias Refining Co. 6.58 1979 133 Banias بانياس 

Homs Refinery Co. 4.69 1959 107 Homs حمص 

 إجمالي سورية 240   5.93  

 اليمن

Aden Refinery Co. 1.87 1954 130  Aden  عدن 

Yemen Oil Co. 2.88 1986 10 Marib مأرب 

 إجمالي اليمن 140   1.94  

 األردن

Jordan Petroleum Refinery 3.28 1964 90 Zarqa  الزرقاء 

  
  إجمالي باقي دول الشرق األوسط 1518 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك      

  الشرق األوسط منطقة : مصافي النفط المغلقة في7-2

تركزت حاالت إغالق المصافي في كل من الكويت والسعودية، وذلك ألسباب 

تعود إلــى ضــعف كفاءتهــا وعــدم جــدوى تشــغيلها واســتبدالها بــأخرى جديــدة، وهــي، 

ألــف ب/ي، ومصــفاة جــدة فــي المملكــة  200مصفاة الشعيبة في دولة الكويت طاقتها 

بعــض المصــافي الصــغيرة.  العربية السعودية. أما في جمهورية العراق فقد تم إغالق

  . 2018-2000المصافي المغلقة في الشرق األوسط في الفترة  8-7الجدوليبين 

  ) ألف ب/ي 2018- 2000المصافي المغلقة في الشرق األوسط في الفترة (: 8-7الجدول 

تاريخ 
تاريخ  المالك اإلغالق

 اإلنشاء
الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

 السعودية

2000 Saudi Aramco 1966 30 Khafji  الخفجي 

2017 Saudi Aramco 1968 88 Jeddah جدة  

 العراق

2003 Oil Refineries Administration 1990 10 
 

 مصافي متنقلة

  الكويت     
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  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك      

  : األداء التشغيلي لمصافي النفط في الشرق األوسط7-3

صممت مصافي النفط في منطقة الشرق األوســط بشــكل أساســي لتلبيــة حاجــة 

السوق المحلية من المنتجات النفطية، أمــا فــي الــدول المصــدرة للبتــرول التــي تمتلــك 

احتياطيات نفطية ومعدالت إنتاج عالية، مثل السعودية والكويــت واإلمــارات العربيــة 

ليــة وتصــدير الفــائض إلــى األســواق المتحدة، فقد صممت المصافي لتلبية السوق المح 

الخارجية. إال أنه مع ازدياد الطلب المحلي على المنتجات النفطيــة تحــول بعــض هــذه 

المصافي إلى تلبية السوق المحلية، فضالً عن أن بعضها اآلخر غير قادر علــى إنتــاج 

مشتقات ذات مواصفات متوافقــة مــع متطلبــات األســواق العالميــة المســتهلكة، بســبب 

اض نسبة طاقة العمليات الالحقة. وفي السنوات العشر الماضــية شــهدت المنطقــة انخف

تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع التطــوير لتحســين األداء مــن خــالل رفــع نســبة العمليــات 

التحويلية الالحقة إلى طاقة تقطير الــنفط، إضــافة إلــى التوســع فــي الطاقــة التكريريــة 

تطــور طاقــة العمليــات الالحقــة  2-7الشــكل وإنشــاء مصــاف جديــدة متطــورة. يبــين 

  . 2018-2000والطاقة التكريرية في الشرق األوسط خالل الفترة 

  تطور طاقة العمليات الالحقة والطاقة التكريرية في الشرق األوسط : 2-7الشكل 
  2018- 2000خالل الفترة 
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  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك      

  : األداء التشغيلي لمصافي النفط في الشرق األوسط7-3

صممت مصافي النفط في منطقة الشرق األوســط بشــكل أساســي لتلبيــة حاجــة 

السوق المحلية من المنتجات النفطية، أمــا فــي الــدول المصــدرة للبتــرول التــي تمتلــك 

احتياطيات نفطية ومعدالت إنتاج عالية، مثل السعودية والكويــت واإلمــارات العربيــة 

ليــة وتصــدير الفــائض إلــى األســواق المتحدة، فقد صممت المصافي لتلبية السوق المح 

الخارجية. إال أنه مع ازدياد الطلب المحلي على المنتجات النفطيــة تحــول بعــض هــذه 

المصافي إلى تلبية السوق المحلية، فضالً عن أن بعضها اآلخر غير قادر علــى إنتــاج 

مشتقات ذات مواصفات متوافقــة مــع متطلبــات األســواق العالميــة المســتهلكة، بســبب 

اض نسبة طاقة العمليات الالحقة. وفي السنوات العشر الماضــية شــهدت المنطقــة انخف

تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع التطــوير لتحســين األداء مــن خــالل رفــع نســبة العمليــات 

التحويلية الالحقة إلى طاقة تقطير الــنفط، إضــافة إلــى التوســع فــي الطاقــة التكريريــة 

تطــور طاقــة العمليــات الالحقــة  2-7الشــكل وإنشــاء مصــاف جديــدة متطــورة. يبــين 

  . 2018-2000والطاقة التكريرية في الشرق األوسط خالل الفترة 

  تطور طاقة العمليات الالحقة والطاقة التكريرية في الشرق األوسط : 2-7الشكل 
  2018- 2000خالل الفترة 
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

 البحرين

Bahrain Petroleum Co. 7.38 1936 260 Sitra سترة 

 سورية

Banias Refining Co. 6.58 1979 133 Banias بانياس 

Homs Refinery Co. 4.69 1959 107 Homs حمص 

 إجمالي سورية 240   5.93  

 اليمن

Aden Refinery Co. 1.87 1954 130  Aden  عدن 

Yemen Oil Co. 2.88 1986 10 Marib مأرب 

 إجمالي اليمن 140   1.94  

 األردن

Jordan Petroleum Refinery 3.28 1964 90 Zarqa  الزرقاء 

  
  إجمالي باقي دول الشرق األوسط 1518 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك      

  الشرق األوسط منطقة : مصافي النفط المغلقة في7-2

تركزت حاالت إغالق المصافي في كل من الكويت والسعودية، وذلك ألسباب 

تعود إلــى ضــعف كفاءتهــا وعــدم جــدوى تشــغيلها واســتبدالها بــأخرى جديــدة، وهــي، 

ألــف ب/ي، ومصــفاة جــدة فــي المملكــة  200مصفاة الشعيبة في دولة الكويت طاقتها 

بعــض المصــافي الصــغيرة.  العربية السعودية. أما في جمهورية العراق فقد تم إغالق

  . 2018-2000المصافي المغلقة في الشرق األوسط في الفترة  8-7الجدوليبين 

  ) ألف ب/ي 2018- 2000المصافي المغلقة في الشرق األوسط في الفترة (: 8-7الجدول 

تاريخ 
تاريخ  المالك اإلغالق

 اإلنشاء
الطاقة 
 اسم المصفاة التكريرية

 السعودية

2000 Saudi Aramco 1966 30 Khafji  الخفجي 

2017 Saudi Aramco 1968 88 Jeddah جدة  

 العراق

2003 Oil Refineries Administration 1990 10 
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  قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر: أوابك      

  : األداء التشغيلي لمصافي النفط في الشرق األوسط7-3

صممت مصافي النفط في منطقة الشرق األوســط بشــكل أساســي لتلبيــة حاجــة 

السوق المحلية من المنتجات النفطية، أمــا فــي الــدول المصــدرة للبتــرول التــي تمتلــك 

احتياطيات نفطية ومعدالت إنتاج عالية، مثل السعودية والكويــت واإلمــارات العربيــة 

ليــة وتصــدير الفــائض إلــى األســواق المتحدة، فقد صممت المصافي لتلبية السوق المح 

الخارجية. إال أنه مع ازدياد الطلب المحلي على المنتجات النفطيــة تحــول بعــض هــذه 

المصافي إلى تلبية السوق المحلية، فضالً عن أن بعضها اآلخر غير قادر علــى إنتــاج 

مشتقات ذات مواصفات متوافقــة مــع متطلبــات األســواق العالميــة المســتهلكة، بســبب 

اض نسبة طاقة العمليات الالحقة. وفي السنوات العشر الماضــية شــهدت المنطقــة انخف

تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع التطــوير لتحســين األداء مــن خــالل رفــع نســبة العمليــات 

التحويلية الالحقة إلى طاقة تقطير الــنفط، إضــافة إلــى التوســع فــي الطاقــة التكريريــة 

تطــور طاقــة العمليــات الالحقــة  2-7الشــكل وإنشــاء مصــاف جديــدة متطــورة. يبــين 

  . 2018-2000والطاقة التكريرية في الشرق األوسط خالل الفترة 

  تطور طاقة العمليات الالحقة والطاقة التكريرية في الشرق األوسط : 2-7الشكل 
  2018- 2000خالل الفترة 
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  تقرير األمين العام السنوي- المصدر: أوابك       

  

 

 الشرق األوسط حسب الحجم منطقة : تصنيف مصافي النفط في7-3-1

ألــف ب/ي  50بلغ عدد المصافي الصغيرة التي ال تزيد طاقتها التكريرية عــن 

% من إجمالي مصافي النفط في الشرق األوســط، كمــا بلــغ عــدد 18 مصافي بنسبة 9

%، كما بلغ 18مصافي بنسبة  9ألف ب/ي  100-50التكريرية  لطاقةذات االمصافي 

%، 23مصفاة بنســبة  11ألف ب/ي  200-100عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية 

ــى مــن  ــة األعل ــة التكريري  20ألــف ب/ي  200بينمــا بلــغ عــدد المصــافي ذات الطاق

م % من إجمالي مصــافي الــنفط فــي الشــرق األوســط فــي نهايــة عــا41مصفاة، بنسبة 

تصنيف مصافي النفط في دول الشرق األوسط حسب الحجم  3-7الشكل . يبين 2018

تــوزع نســب مصــافي الــنفط فــي دول الشــرق  4-7الشكل ، كما يبين 2018نهاية عام 

  . 2018األوسط حسب الحجم نهاية عام 

  الشرق األوسط حسب الحجم منطقة  تصنيف مصافي دول :3-7الشكل 
 (ألف ب/ي) 2018نهاية عام  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        
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 (ألف ب/ي)   2018الشرق األوسط حسب الحجم نهاية عام  توزع نسب مصافي :4-7الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك            

 :تصنيف مصافي النفط في الشرق األوسط حسب النوع7-3-2

مصــافي بنســبة  9بلغ عدد المصافي البسيطة التي تحتــوي علــى وحــدة تقطيــر 

وتركــزت فــي  2018% من إجمالي عدد المصافي في الشرق األوسط نهاية عــام 18

العراق وباقي دول الشــرق األوســط، كمــا بلــغ عــدد مصــافي المعالجــة الهيدروجينيــة 

% من 53صفاة بنسبة م 26%، أما عدد المصافي التحويلية فبلغ 29مصفاة بنسبة 14

تصــنيف مصــافي  5-7الشــكل إجمالي عدد المصافي في دول الشــرق األوســط. يبــين 

 6-7الشــكل ، كمــا يبــين 2018النفط في دول الشرق األوسط حسب النوع نهايــة عــام 

  .2018توزع نسب مصافي الشرق األوسط حسب النوع نهاية عام 

 2018حسب النوع نهاية عام  وسطالشرق األتصنيف مصافي النفط في دول : 5-7الشكل 
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  تقرير األمين العام السنوي- المصدر: أوابك       

  

 

 الشرق األوسط حسب الحجم منطقة : تصنيف مصافي النفط في7-3-1

ألــف ب/ي  50بلغ عدد المصافي الصغيرة التي ال تزيد طاقتها التكريرية عــن 

% من إجمالي مصافي النفط في الشرق األوســط، كمــا بلــغ عــدد 18 مصافي بنسبة 9

%، كما بلغ 18مصافي بنسبة  9ألف ب/ي  100-50التكريرية  لطاقةذات االمصافي 

%، 23مصفاة بنســبة  11ألف ب/ي  200-100عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية 

ــى مــن  ــة األعل ــة التكريري  20ألــف ب/ي  200بينمــا بلــغ عــدد المصــافي ذات الطاق

م % من إجمالي مصــافي الــنفط فــي الشــرق األوســط فــي نهايــة عــا41مصفاة، بنسبة 

تصنيف مصافي النفط في دول الشرق األوسط حسب الحجم  3-7الشكل . يبين 2018

تــوزع نســب مصــافي الــنفط فــي دول الشــرق  4-7الشكل ، كما يبين 2018نهاية عام 

  . 2018األوسط حسب الحجم نهاية عام 

  الشرق األوسط حسب الحجم منطقة  تصنيف مصافي دول :3-7الشكل 
 (ألف ب/ي) 2018نهاية عام  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        
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  2018الشرق األوسط حسب النوع نهاية عام  توزع نسب مصافي النفط في :6-7الشكل  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك              

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين :7-3-3

مصــافي  فــيتحسين الرقم األوكتاني للغازولين  عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ

  أدنــى وهــي ،2018نهايــة عــام  النفط تقطير طاقة من% 12.73 دول الشرق األوسط

تحســين الــرقم  عمليــات طاقــة نســبة 7-7 الشــكل يبــين.  العــالم مصــافي متوســط مــن

  .2018نهاية عام  الشرق األوسط  مصافي في النفط تقطير طاقة إلى األوكتاني

 تقطير النفط  طاقة إلى تحسين الرقم األوكتاني عمليات طاقة نسبة  :7-7الشكل 
  2018نهاية عام  الشرق األوسطمصافي في            

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك 
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  المعالجة الهيدروجينيةطاقة عمليات  :7-3-4

 الــنفط تقطيــر طاقــة إلى الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ

 مــن أدنــى نســبة وهــي ،2018نهاية عــام  %35.79 الشرق األوسطدول  مصافي في

مواصــفات لغيــاب تشــريعات ملزمــة لتحســين وذلــك نظــراً  العــالم، مصــافي متوســط

، وتصــميم معظــم المصــافي لتلبيــة الطلــب المحلــي علــى المنتجــات النفطيــة المنتجات

 يبــين باستثناء البحرين وقطر والكويت وبعض مصافي السعودية واإلمــارات.النفطية 

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى الهيدروجينيــة المعالجــة عمليــات طاقة نسبة 8-7 الشكل

  .2018الشرق األوسط نهاية عام دول   مصافي

    النفط تقطيرطاقة  إلى  الهيدروجينية المعالجة عملياتطاقة  نسبة :8-7 الشكل
  2018الشرق األوسط نهاية عام  منطقة  مصافي  في

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك      

  

  تكسير المخلفات الثقيلة   عمليات : طاقة7-3-5

 فــي الــنفط تكريــر طاقــة إلــى تكسير المخلفات الثقيلة عمليات طاقة نسبة بلغت

، وهــي أدنــى مــن متوســط 2018نهايــة عــام  %28.54دول الشرق األوسط  مصافي

 طاقــة إلى تكسير المخلفات الثقيلة عمليات طاقة نسبة 9-7 الشكل يبين. مصافي العالم

  .2018نهاية عام  دول الشرق األوسط مصافي في النفط تقطير
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  2018الشرق األوسط حسب النوع نهاية عام  توزع نسب مصافي النفط في :6-7الشكل  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك              

  طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين :7-3-3

مصــافي  فــيتحسين الرقم األوكتاني للغازولين  عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ

  أدنــى وهــي ،2018نهايــة عــام  النفط تقطير طاقة من% 12.73 دول الشرق األوسط

تحســين الــرقم  عمليــات طاقــة نســبة 7-7 الشــكل يبــين.  العــالم مصــافي متوســط مــن

  .2018نهاية عام  الشرق األوسط  مصافي في النفط تقطير طاقة إلى األوكتاني

 تقطير النفط  طاقة إلى تحسين الرقم األوكتاني عمليات طاقة نسبة  :7-7الشكل 
  2018نهاية عام  الشرق األوسطمصافي في            

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك 
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  النفط   تقطيرطاقة  إلى تكسير المخلفات الثقيلة  عملياتطاقة  نسبة :9-7 الشكل
  2018نهاية عام  الشرق األوسط منطقة  مصافي  في

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك     

  : تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات النفطية7-4

تعتبر منطقة الشرق األوسط من المنــاطق التــي ينمــو فيهــا معــدل الطلــب علــى 

االقتصادية التي شــهدتها فــي العقــود المنتجات النفطية بمستويات عالية بسبب النهضة 

إنشــاء مصــاف مــع  الماضية وخاصة الدول المنتجة للنفط، وقد ترافق ارتفــاع الطلــب

ــين  ــة. يب ــيع المصــافي القائم ــدة أو توس ــة  10-7الشــكل جدي ــة التكريري تطــور الطاق

    .2018-2000 خالل الفترة واستهالك المنتجات في الشرق األوسط

  الشرق األوسطمنطقة تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات في   :10-7 الشكل
  2018-2005 خالل الفترة  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك :المصدر        
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 مشكلة تنامي الطلب على الغــازولين الشرق األوسطمصافي النفط في  واجهت

زيــت الوقــود، حيــث ارتفعــت نســبة وانخفاضــه علــى  والنافثا وغاز البترول المســال،

% من إجمالي استهالك المنتجــات النفطيــة 22.16من  الطلب على المقطرات الخفيفة

نســبة الطلــب علــى  انخفضــت بينمــا ،2018% فــي عــام 24.51إلــى  2005في عــام 

، 2018% فــي عــام 24.87إلــى  2005% فــي عــام 32.30المقطرات الوسطى من  

ــا انخفضــت ــبة كم ــن  اســتهالك نس ــود م ــت الوق ــام 23.33زي ــي ع ــى  2005% ف إل

تطــور  11-7الشــكل يبــين  .2018% من إجمالي استهالك المنتجات في عــام 21.02

  .2018-2005خالل الفترة  الشرق األوسطهيكل استهالك المنتجات النفطية في 

  الشرق األوسطمنطقة تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في  :11-7الشكل 
 2018-2005 خالل الفترة 

 Bp. Statistical Review of World Energy, 2019المصدر:   

الشرق الطلب على المنتجات النفطية في منطقة  تناميكما يتوقع استمرار 

مليون ب/ي في  9.1إجمالي الطلب من  سيرتفعفي العقدين القادمين، حيث  األوسط

وستتركز الزيادة في  ، 2040مليون ب/ي بحلول عام  11.2إلى  2017عام 

 12-7الشكل بينما سيتراجع الطلب على زيت الوقود. يبين المقطرات الخفيفة، 

الفترة  خالل طدول الشرق األوس توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في

2017-2040 .  
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  النفط   تقطيرطاقة  إلى تكسير المخلفات الثقيلة  عملياتطاقة  نسبة :9-7 الشكل
  2018نهاية عام  الشرق األوسط منطقة  مصافي  في

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك     

  : تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات النفطية7-4

تعتبر منطقة الشرق األوسط من المنــاطق التــي ينمــو فيهــا معــدل الطلــب علــى 

االقتصادية التي شــهدتها فــي العقــود المنتجات النفطية بمستويات عالية بسبب النهضة 

إنشــاء مصــاف مــع  الماضية وخاصة الدول المنتجة للنفط، وقد ترافق ارتفــاع الطلــب

ــين  ــة. يب ــيع المصــافي القائم ــدة أو توس ــة  10-7الشــكل جدي ــة التكريري تطــور الطاق

    .2018-2000 خالل الفترة واستهالك المنتجات في الشرق األوسط

  الشرق األوسطمنطقة تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات في   :10-7 الشكل
  2018-2005 خالل الفترة  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك :المصدر        
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  الشرق األوسط منطقة النفطية في المنتجاتتوقعات تطور الطلب على  :12-7الشكل 
 2040- 2017خالل الفترة 

 World Oil Outlook, 2018المصدر:        

  : التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات7-5

التشريعات البيئية تعاني صناعة التكرير في منطقة الشرق األوسط من ضعف 

الناظمة لمواصفات المنتجــات النفطيــة، بســبب أن ملكيــة معظــم المصــافي تعــود إلــى 

وضعف القدرة على تمويل مشــاريع تطــوير المصــافي لتمكينهــا  شركات القطاع العام

وقــد بــدأت عمليــة إصــدار تشــريعات . من إنتاج مشتقات متوافقة مع المعــايير الدوليــة

لمنتجــات فــي معظــم دول الشــرق األوســط، وخاصــة فــي محلية لتحســين مواصــفات ا

الــدول التــي تعتمــد علــى تصــدير المنتجــات إلــى األســواق التــي تتطلــب مواصــفات 

 صارمة، إضافة إلى تنامي الوعي بضرورة المحافظة على سالمة البيئة من التلوث.  

  الشرق األوسط منطقة : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في7-6

الشرق األوسط تطورات هامة في مجال تطــوير مصــافي الــنفط،  تشهد منطقة

وذلك لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية في السوق المحلية. ويتركز معظــم 

هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية وإيران وجمهورية العراق ودولة الكويــت 

تطــورات التــي تمــت فــي  منطقــة ودولة اإلمارات العربية المتحدة. وفيمــا يلــي أهــم ال

   الشرق األوسط في السنوات الخمس الماضية والجاري تنفيذها حالياً.
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صــفاة م وتشــغيل إنشــاء مشــروع إنجــاز تــمفــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

 الجبيــل منطقــة فــي" ســاتورب" والبتروكيماويــات للتكريــر توتــال الســعودية أرامكــو 

ينبع  مصفاة تم تشغيل 2015، وفي عام ألف ب/ي 400قتها طا 2014 عام الصناعية

 ويجــري .ي/ب ألــف 400 طاقتهــا ينبــع مدينة في" "ياسرف أرامكو سينوبك للتكرير

 ً  وذلــك ي،/ب ألف 400 طاقتها" جازان" في الثالثة المصفاة إنشاء مشروع تنفيذ حاليا

 طاقــة جديــدة مصــاف ثالث إلنشاء المملكة أعلنتها التي االستراتيجية الخطة إطار في

 إلــى المحلية للمصافي التكريرية الطاقة إجمالي رفع بهدف ي،/ب ألف 400 منها كل

 المضــافة القيمــة وتحســين القــومي، الدخل مصادر تنويع يحقق بما ي،/ب مليون 3.3

  .  المملكة في البترولية للصناعة

أرامكــو رفــع الطاقــة التكريريــة لمصــفاة الــنفط فــي مجمــع تم   2018 عام في

ألــف ب/ي.  440إلى  400السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" من 

جاءت هذه الزيادة في إطار مشروع إنشاء وحــدات بتروكيماويــة جديــدة فــي المجمــع 

  بهدف تعزيز التكامل بين مصافي النفط والصناعات البتروكيماوية.

  ائمة، أهمها:كما يجري حالياً  تنفيذ مشروع تطوير المصافي الق

  المشــروع يتضــمن. ألف ب/ي 124التي تبلغ طاقتها  "الرياض"مصفاة تطوير 

ــة،  ــا، ووحــدات معالجــة هيدروجيني ــرة، ووحــدة فصــل للنافث إنشــاء وحــدة أزم

  مليون دوالر أمريكي. 300حوالي  بكلفة تبلعوإضافة معدات جديدة، 

  العربــي، وتعتبــر تطوير مصــفاة "راس تنــورة" التــي تقــع علــى ســاحل الخلــيج

 550األكبر حجماً من بين مصافي الــنفط فــي المملكــة، بطاقــة تكريريــة قــدرها 

ألــف ب/ي، والثانيــة  325ألف ب/ي، وتتكون من وحدتي تقطير، طاقة األولــى 

ألف ب/ي. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتضمن المرحلة األولــى  225

ألــف ب/ي، ووحــدة أزمــرة   90تهــا إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية للنافثــا طاق

ــا  ــدة عطريـــات إلنتـــاج  50طاقتهـ مليـــون طن/الســـنة  1.1ألـــف ب/ي، ووحـ

ألف طن/السنة تولــوين، إضــافة  70ألف طن/السنة بنزين، و  170بارازايلين، و 
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  الشرق األوسط منطقة النفطية في المنتجاتتوقعات تطور الطلب على  :12-7الشكل 
 2040- 2017خالل الفترة 

 World Oil Outlook, 2018المصدر:        

  : التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات7-5

التشريعات البيئية تعاني صناعة التكرير في منطقة الشرق األوسط من ضعف 
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وضعف القدرة على تمويل مشــاريع تطــوير المصــافي لتمكينهــا  شركات القطاع العام

وقــد بــدأت عمليــة إصــدار تشــريعات . من إنتاج مشتقات متوافقة مع المعــايير الدوليــة

لمنتجــات فــي معظــم دول الشــرق األوســط، وخاصــة فــي محلية لتحســين مواصــفات ا

الــدول التــي تعتمــد علــى تصــدير المنتجــات إلــى األســواق التــي تتطلــب مواصــفات 

 صارمة، إضافة إلى تنامي الوعي بضرورة المحافظة على سالمة البيئة من التلوث.  

  الشرق األوسط منطقة : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في7-6

الشرق األوسط تطورات هامة في مجال تطــوير مصــافي الــنفط،  تشهد منطقة

وذلك لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية في السوق المحلية. ويتركز معظــم 
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تطــورات التــي تمــت فــي  منطقــة ودولة اإلمارات العربية المتحدة. وفيمــا يلــي أهــم ال

   الشرق األوسط في السنوات الخمس الماضية والجاري تنفيذها حالياً.
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إلى منظومة توزيع للطاقة الكهربائية، وأجهزة تحكم جديدة. أما المرحلــة الثانيــة 

  نتجات البترولية، ووحدات مساندة، وأبنية.فتتكون من إنشاء خزانات للم

كما تخطــط المملكــة لرفــع الطاقــة التكريريــة لمشــاريعها الخارجيــة فــي إطــار 

  سعيها لضمان عقود بيع مستمرة إلنتاجها من النفط الخام، وأهم هذه المشاريع.

  تشــينجيانغ" مشــروعالمشاركة في "Zhanjiang والبتروكيماويــات لتكريــرل 

 .جمع بتروكيماوياتمو  ي/ب ألف 400 طاقتها مصفاة من يتكون الذي

  توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون بين شركة بترول أبــوظبي الوطنيــة "أدنــوك" مــع

تحالف مؤلف من مجموعــة شــركات نفــط وطنيــة هنديــة، وهــي شــركة الــنفط 

، ومؤسســة HPCL 1، ومؤسســة بتــرول هندوســتان المحــدودة  IOCالهندية 

لشراء حصة من المشــروع المشــترك فــي   BPCL2ة بترول بهارات المحدود

المتضــمن إنشــاء ثــالث مصــاف عمالقــة  Ratnagiriمقاطعــة "راتنــاغيري" 

ألف ب/ي، متكاملــة مــع مجمــع بتروكيماويــات فــي الهنــد  400طاقة كل منها 

لغ حصة كل من المملكة العربيــة الســعودية ودولــة على ساحل بحر العرب. تب 

% من قيمة المشروع اإلجمالية المقدرة بحــوالي 25اإلمارات العربية المتحدة 

مليار دوالر أمريكي لكل منهما، ويتوقع بدء التشــغيل التجــاري للمشــروع  44

  .2025في عام 

 ن مجمع تكرير وبتروكيماويات "داليان" الصينية، وهي شركة مشتركة بي

. Hengli Groupشركة أرامكو السعودية ومجموعة شركات صينية خاصة 

يتكون المشروع من مصفاة لتكرير النفط الخام السعودي الثقيل والمتوسط 

  ألف ب/ي متكاملة مع وحدات بتروكيماويات. 400بطاقة 

 "شراء حصة في مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات "رابيدRapid  

ماليزيا،  - كواال المبورفي ، Pengerang "رانغبنغي "الجاري إنشاؤه في 

الوطنية الماليزية. يتكون المشروع   Petronasالذي تملكه شركة "بتروناس"
 

1 Hindustan Petroleum Corporation Limited 
 
2 Baharat Petroleum Corporation Limited 



صناعة تكرير النفط في العالم

197

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
199 

ألف ب/ي، يمكنها إنتاج مشتقات عالية الجودة  300من مصفاة طاقتها 

"، إضافة إلى مجمع بتروكيماويات. 5متوافقة مع المعايير األوروبية "يورو 

ألف ب/ي،  210مكو تزويد المصفاة بالنفط الخام بمقدار كما ستتولى أرا

  . 2021ويتوقع البدء بتشغيل المشروع في عام 

 "شراء حصة في مشروع تطوير مصفاة "أونسانOnsan   في كوريا

ألف ب/ي، وهي شركة مشتركة  669الجنوبية، التي تبلغ طاقتها التكريرية 

الكورية  S-Oilويل" % وشركة "إس أ63.4بين أرامكو السعودية، بحصة 

%. يهدف المشروع إلى رفع نسبة إنتاج البروبيلين 36.6الجنوبية، بحصة 

والغازولين في المصفاة، ويتضمن إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية لزيت 

 76ألف ب/ي، ووحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع طاقتها  63الوقود طاقتها 

  .2020يات اإلنتاج في عام ألف ب/ي، ويتوقع إنجاز المشروع وبدء عمل

 "ــاهم مــع شــركة "برتامينــا ــة تف التابعــة للحكومــة   Pertaminaتوقيــع اتفاقي

لــى حصــة قــدرها الســعودية  ع أرامكــو  شــركة بموجبهــا تحصلاإلندونيسية، 

، الــذي يتضــمن رفــع طاقــة  Cilacap% من مشروع مصفاة "ســيالكاب"45

ألف ب/ي، ورفع معدل إنتاجهــا مــن البــارازايلين  400إلى  348المصفاة من 

ألــف  160إلى  146ألف طن/السنة، والبولي بروبيلين من  600إلى  280من 

.  يــذكر أن مشــروع 2022طن/السنة، ويتوقع بدء عمليات التشــغيل فــي عــام 

قــد طويــل األمــد لتوريــد الــنفط تطوير مصفاة "سيالكاب" سيساهم في تأمين ع

ألــف ب/ي، إضــافة إلــى رفــع واردات  280الخام السعودي للمصــفاة بمعــدل 

المملكة من أرباح مبيعات الشركة للمنتجات البتروليــة والبتروكيماويــات. كمــا 

تتطلع أرامكو السعودية إلــى أن يكــون المشــروع نقطــة انطــالق لــدخولها فــي 

طــة الشــاملة لرفــع الطاقــة التكريريــة مشاريع أخرى مشابهة ضــمن إطــار الخ 

مليون ب/ي، وذلك  1.68ألف ب/ي إلى  820لمصافي النفط اإلندونيسية من 

من خالل تطوير وتوسيع مصافي النفط القائمة، مثل مشــروع تطــوير مصــفاة 
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ــاي"  ــا   Dumai"دومـ ــفاة  170طاقتهـ ــومطرة، ومصـ ــي سـ ــف ب/ي فـ ألـ

  جزيرة جافا.   ألف ب/ي في 125طاقتها   Balongan"بالونغان" 

، صــناعة التكريــرتنفيــذ عــدة مشــاريع لتطــوير  يجري ،يةيرانالجمهورية اإل في

  منها:

  ألــف ب/ي،  400، وهي أكبر مصفاة في إيران طاقتها "عبدان"تطوير مصفاة

مليــار دوالر. يهــدف المشــروع إلــى رفــع كميــة المنتجــات الخفيفــة  1.2بكلفــة 

كالغازولين والمقطرات الوسطى، وتحســين مواصــفاتها لتتوافــق مــع متطلبــات 

% 40، وتخفيض نسبة إنتاج زيت الوقــود الثقيــل مــن 4-المعيار األوروبي يور

 %. 10إلى أدنى من 

 ،"ألــف  380 أكبــر مصــفاة فــي إيــران طاقتهــاثــاني  تطوير مصــفاة "أصــفهان

مليار دوالر أمريكي. يهــدف المشــروع إلــى تحســين جــودة  1.91بقيمة  ب/ي،

"، 5-" إلــى المعيــار "يــورو 2-الغازولين والديزل من المعيار األوروبي "يورو 

ألــف  53عالوة على رفع معدل إنتاج الغازولين وغاز البترول المسال بمقــدار 

ــة  13.2ب/ي، و  ــن خفــض الطاق ــرغم م ــى ال ــوالي، عل ــى الت ــف ب/ي عل أل

 ألف ب/ي.   16كريرية للمصفاة بمقدار الت 

 تبريز" ةتطوير مصفا"Tabriz   ألف ب/ي 110طاقتها. 

 " شيرازتطوير مصفاة" Shiraz  ألف ب/ي 58طاقتها. 

  ألف ب/ي،  300إنشاء مصفاة جديدة لتكرير نفط خام هرمز الثقيل جداً طاقتها

 ."بندر عباس"مليار دوالر أمريكي في  10وبكلفة تصل إلى 

  ء ثمــان وحــدات فصــل للمتكثفــات المنتجــة مــن حقــل غــاز الســالوية فــي نشــاإ

تنفيذ المشــروع علــى مراحــل ألف ب/ي. ويتوقع  60المغمورة، طاقة كل منها 

  .2021آخرها في عام 

، أعلنــت شــركة أبــو ظبــي لتكريــر الــنفط في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة

ألف ب/ي، والتــي  417 هاطاقت "تكرير" عن إنجاز مشروع مصفاة "الرويس غرب" 
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ألــف  702أدت إلى رفع إجمالي الطاقة التكريرية لدولة اإلمارات العربية المتحدة من 

  ألف ب/ي، ورفع عدد المصافي إلى خمسة. 1119ب/ي إلى 

وحدة إنتاجية، من ضمنها  21تتكون مصفاة "الرويس غرب" الجديدة من 

، وهي أكبر وحدة في RFCCوحدة تكسير البواقي الثقيلة بالعامل الحفاز المائع 

 Carbonألف ب/ي، إضافة إلى وحدة أسود الكربون  127العالم، حيث تبلغ طاقتها 

Black  الملحقة بوحدة التفحيم المؤجلDelayed Coker ،  ألف   40يمكنها إنتاج

ألف ب/ي من النفط الخام، ووحدة معالجة  30طن/السنة من أسود الكربون، و 

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية  69هيدروجينية للنافثا الثقيلة طاقتها 

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية لوقود الديزل  108للكيروسين طاقتها 

ألف  57تكسير هيدروجيني مخفف طاقتها  ألف ب/ي، ووحدة 75الخفيف طاقتها 

ألف ب/ي، ووحدة استخالص البنزين العطري  37ب/ي، ووحدة ألكلة طاقتها 

  ألف ب/ي.    27طاقتها 

عن بدء  1IPICشركة أبو ظبي لالستثمارات البترولية الدولية  كما أعلنت

ألف  200إطالق مشروع إنشاء مصفاة جديدة في إمارة الفجيرة، طاقتها التكريرية 

ب/ي إلنتاج مشتقات خفيفة للتصدير إلى األسواق الخارجية، إضافة إلى تلبية حاجة 

  . 2021السوق المحلية من وقود السفن، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 

ً في  إنجاز التصاميم الهندسية لمشروع من جهة أخرى، ال يزال العمل قائما

 مليون دوالر 800ارة الفجيرة بكلفة إم -إنشاء مصفاة وقود حيوي في المنطقة الحرة 

وهي شركة  ،Petrixo Oil & Gasللنفط والغاز  "بتريكسو"شركة  الذ ي تملكه

ألف ب/ي من منتجات  23قطاع خاص مقرها في دبي. ستنتج المصفاة حوالي 

الوقود الحيوي التي تتكون من الديزل الحيوي والديزل األخضر، ووقود النفاثات 

بذور اللفت والكانوال كلقيم  . تستخدم المصفاةوالنافثا، وغاز البترول المسال الحيوي

، وحدات تغليف وتعبئة مخلفات الكتلة الحيوية على، وتحتوي إلنتاج الوقود الحيوي

 
1 International Petroleum Investment Company 
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ــاي"  ــا   Dumai"دومـ ــفاة  170طاقتهـ ــومطرة، ومصـ ــي سـ ــف ب/ي فـ ألـ

  جزيرة جافا.   ألف ب/ي في 125طاقتها   Balongan"بالونغان" 

، صــناعة التكريــرتنفيــذ عــدة مشــاريع لتطــوير  يجري ،يةيرانالجمهورية اإل في

  منها:

  ألــف ب/ي،  400، وهي أكبر مصفاة في إيران طاقتها "عبدان"تطوير مصفاة

مليــار دوالر. يهــدف المشــروع إلــى رفــع كميــة المنتجــات الخفيفــة  1.2بكلفــة 

كالغازولين والمقطرات الوسطى، وتحســين مواصــفاتها لتتوافــق مــع متطلبــات 

% 40، وتخفيض نسبة إنتاج زيت الوقــود الثقيــل مــن 4-المعيار األوروبي يور

 %. 10إلى أدنى من 

 ،"ألــف  380 أكبــر مصــفاة فــي إيــران طاقتهــاثــاني  تطوير مصــفاة "أصــفهان

مليار دوالر أمريكي. يهــدف المشــروع إلــى تحســين جــودة  1.91بقيمة  ب/ي،

"، 5-" إلــى المعيــار "يــورو 2-الغازولين والديزل من المعيار األوروبي "يورو 

ألــف  53عالوة على رفع معدل إنتاج الغازولين وغاز البترول المسال بمقــدار 

ــة  13.2ب/ي، و  ــن خفــض الطاق ــرغم م ــى ال ــوالي، عل ــى الت ــف ب/ي عل أل

 ألف ب/ي.   16كريرية للمصفاة بمقدار الت 

 تبريز" ةتطوير مصفا"Tabriz   ألف ب/ي 110طاقتها. 

 " شيرازتطوير مصفاة" Shiraz  ألف ب/ي 58طاقتها. 

  ألف ب/ي،  300إنشاء مصفاة جديدة لتكرير نفط خام هرمز الثقيل جداً طاقتها

 ."بندر عباس"مليار دوالر أمريكي في  10وبكلفة تصل إلى 

  ء ثمــان وحــدات فصــل للمتكثفــات المنتجــة مــن حقــل غــاز الســالوية فــي نشــاإ

تنفيذ المشــروع علــى مراحــل ألف ب/ي. ويتوقع  60المغمورة، طاقة كل منها 

  .2021آخرها في عام 

، أعلنــت شــركة أبــو ظبــي لتكريــر الــنفط في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة

ألف ب/ي، والتــي  417 هاطاقت "تكرير" عن إنجاز مشروع مصفاة "الرويس غرب" 
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ستكون المصفاة األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط، واألولى في العالم من و 

تستهدف المصفاة بيع الوقود الحيوي المنتج إلى أسواق  حيث الحجم وعدد المنتجات.

لمتبقية من المصفاة  منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أما الكتلة الحيوية ا

  .فيتوقع تصديرها إلى األسواق اآلسيوية

 مشروع لتنفيذ خطة عن" أدنوك" الوطنية ظبي أبو  نفط شركة  أعلنتكما 

 دوالر مليار 3.1 بقيمة Crude Flexibility Projectتحسين مرونة تكرير  النفط  

 حقل نفطمن  ي/ب ألف 420 تكرير من" غرب الرويس" مصفاة لتمكين أمريكي،

المنخفض الجودة، والحاوي على نسبة كبريت  Upper Zakum" علوي  زاكوم"

% وزناً بدالً من نفط حقل "موربان" العالي الجودة، الحاوي على نسبة كبريت 1.74

% وزناً، وذلك بهدف توفير نفط "موربان" للتصدير 0.74منخفضة ال تزيد عن 

 النفط تكرير مرونة تحسين مشروع كونيت  من فارق السعر بين النوعين. واالستفادة

 177طاقتها   الوقود زيت من الكبريت لنزع هيدروجينية معالجة وحدة إنشاء من

  .2022المشروع في عام  إنجازويتوقع  ألف ب/ي، ووحدات أخرى مساندة،

تطوير مصفاة تكرير المتكثفات في منطقة "جبل علي" في إمارة كما يجري 

يتكون مشروع تطوير . ENOC1دبي والمملوكة لشركة بترول اإلمارات الوطنية 

ألف ب/ي، وإنشاء وحدات  210إلى  140المصفاة من رفع الطاقة التكريرية من 

د من خزانات معالجة هيدروجينية جديدة للديزل ووقود النفاثات، ووحدة أزمرة، وعد

المنتجات النفطية، بكلفة إجمالية قدرها مليار دوالر أمريكي، وذلك إلنتاج مشتقات 

"، ويتوقع بدء 5-بترولية بمواصفات متوافقة مع متطلبات المعايير األوروبية "يورو 

  . 2020تشغيل المشروع في عام 

 خطة عن" أدنوك" الوطنية ظبي أبو  بترول شركة أعلنت من جهة أخرى،

 في وذلك ،2025 عام بحلول ي/ب مليون 1.5 إلى التكريرية طاقتها إجمالي علرف

 البترولية الصناعات مجال في العالمية المراكز أهم أحد لتصبح استراتيجيتها إطار

 
1 Emirates National Oil Company 
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 منطقة في ي/ب ألف 600 التكريرية طاقتها مصفاة إنشاء الخطة تتضمن. الالحقة

   .الخام النفط من نوع من أكثر لتكرير عالية بمرونة تتمتع الرويس

أو  ،المصــافي القديمــة تأهيلإعادة على حكومة ال تعمل، جمهورية العراق في 

. 2014التي  تضررت باألعمال الحربية مما أدى إلى خروجها عــن العمــل فــي عــام 

وهــي  مصــفاة "قيــارة" فبعد أن تمكنت من إعادة تشغيل بعــض المصــافي الصــغيرة، 

 "حديثة"ألف ب/ي،  ومصفاة  27طاقتها  "الصينية"ومصفاة  ،ألف ب/ي 14طاقتها 

أعلنت مــؤخراً عــن ، ألف ب/ي 10طاقتها  "الكسك"ألف ب/ي، ومصفاة  10طاقتها 

ألــف ب/ي،  70رة" طاقتهــا تشغيل وحدة التقطير الجوي الجديــدة فــي مصــفاة "البصــ 

ألــف ب/ي، ويتوقــع تشــغيل  280والتي ساهمت برفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلــى 

. أمــا مصــفاة "بيجــي" التــي تعتبــر أكبــر مصــفاة فــي 2019الوحدة الرابعــة فــي عــام 

تشــغيل وحــدة التقطيــر الجــوي حيث أعيــد ، ألف ب/ي 310العراق طاقتها التكريرية 

  .2020 توقع استكمال تشغيل الوحدات األخرى في عام ألف ب/ي، وي  70بطاقة 

تجدر اإلشارة إلى أن  وزارة النفط العراقية تســعى إلــى  تلبيــة الطلــب المحلــي 

، من خالل توسيع الطاقة التكريرية للمصافي القائمة، وإنشــاء البتروليةعلى المنتجات 

ألــف ب/ي،  140ألف ب/ي، "كــربالء"  150هي، "الناصرية"  مصاف جديدةأربع 

ــان"  ــوك"  150"ميس ــف ب/ي، "كرك ــف ب/ي 150أل ــاريع أل ــم المش ، إال أن معظ

المعلنــة تعــاني مــن صــعوبات فــي التنفيــذ ألســباب عديــدة، باســتثناء مشــروع مصــفاة 

    .2021يتوقع إنجاز أعمال اإلنشاء في عام حيث ،  "كربالء"

عن إغالق مصفاة "مينــاء الشــعيبة" طاقتهــا التكريريــة  أعلن ،دولة الكويتفي 

إنشــاء مصــفاة  المتضــمنمشــروع الوقــود النظيــف  ألف ب/ي، وذلك في إطــار 200

"مينــاء  يت افتطــوير مـصـ ، و ألــف ب/ي 615 "الزور" الجديدة بطاقة تكريرية قــدرها

من إنتاج مشتقات بمواصفات متوافقــة  لتمكينهاتين، القائم األحمدي" و"ميناء عبد هللا"

  .2020ويتوقع بدء عمليات اإلنتاج في نهاية عام المعايير العالمية.  أحدث مع
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تستهدف المصفاة بيع الوقود الحيوي المنتج إلى أسواق  حيث الحجم وعدد المنتجات.

لمتبقية من المصفاة  منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أما الكتلة الحيوية ا

  .فيتوقع تصديرها إلى األسواق اآلسيوية

 مشروع لتنفيذ خطة عن" أدنوك" الوطنية ظبي أبو  نفط شركة  أعلنتكما 

 دوالر مليار 3.1 بقيمة Crude Flexibility Projectتحسين مرونة تكرير  النفط  

 حقل نفطمن  ي/ب ألف 420 تكرير من" غرب الرويس" مصفاة لتمكين أمريكي،

المنخفض الجودة، والحاوي على نسبة كبريت  Upper Zakum" علوي  زاكوم"

% وزناً بدالً من نفط حقل "موربان" العالي الجودة، الحاوي على نسبة كبريت 1.74

% وزناً، وذلك بهدف توفير نفط "موربان" للتصدير 0.74منخفضة ال تزيد عن 

 النفط تكرير مرونة تحسين مشروع كونيت  من فارق السعر بين النوعين. واالستفادة

 177طاقتها   الوقود زيت من الكبريت لنزع هيدروجينية معالجة وحدة إنشاء من

  .2022المشروع في عام  إنجازويتوقع  ألف ب/ي، ووحدات أخرى مساندة،

تطوير مصفاة تكرير المتكثفات في منطقة "جبل علي" في إمارة كما يجري 

يتكون مشروع تطوير . ENOC1دبي والمملوكة لشركة بترول اإلمارات الوطنية 

ألف ب/ي، وإنشاء وحدات  210إلى  140المصفاة من رفع الطاقة التكريرية من 

د من خزانات معالجة هيدروجينية جديدة للديزل ووقود النفاثات، ووحدة أزمرة، وعد

المنتجات النفطية، بكلفة إجمالية قدرها مليار دوالر أمريكي، وذلك إلنتاج مشتقات 

"، ويتوقع بدء 5-بترولية بمواصفات متوافقة مع متطلبات المعايير األوروبية "يورو 

  . 2020تشغيل المشروع في عام 

 خطة عن" أدنوك" الوطنية ظبي أبو  بترول شركة أعلنت من جهة أخرى،

 في وذلك ،2025 عام بحلول ي/ب مليون 1.5 إلى التكريرية طاقتها إجمالي علرف

 البترولية الصناعات مجال في العالمية المراكز أهم أحد لتصبح استراتيجيتها إطار
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عــن خطــة لرفــع إجمــالي  KNPCالكويتيــة  الوطنية أعلنت شركة البترول كما

خــالل مــن ، 2035بحلــول عــام  ي/إلى مليــوني ب في دولة الكويت الطاقة التكريرية

ألــف  300، أو مصفاتين طاقة كــل منهمــا ألف ب/ي 600دة طاقتها إنشاء مصفاة جدي 

إنجاز مشروع الوقــود النظيــف الــذي ســيؤدي إلــى رفــع من  االنتهاءب/ي، وذلك بعد 

  .مليون  ب/ي 1.41ألف ب/ي إلى  736الطاقة التكريرية من 

من جهة أخرى تسعى دولة الكويت لرفع حصتها من الطاقة التكريرية في  

ألف ب/ي خالل السنوات الخمس القادمة، ثم  800النفط الخارجية إلى مصافي 

. فقد أعلنت شركة البترول الكويتية   2030مليون ب/ي بحلول عام  1.3رفعها إلى 

  Nghi Sonمجمع تكرير وبتروكيماويات "نغهي سون" إنجاز عن   KPIالعالمية

مشتركة بين كل من  الفيتنامية، وهو شركة Thanh Hoaشمال مقاطعة "ثانه هوا" 

اليابانية بنسبة  Idemitsuوشركة "إدميتسو"  ،KPIشركة البترول الكويتية العالمية 

 التابعة PetroVietnam% لكل منهما، إضافة إلى شركة "بتروفيتنام" 35.1

 Mitsui Chemicalsوشركة "ميتسوي كيميكالز القابضة"  الفيتنامية، للحكومة

 مليار 6 اإلجمالية المشروع كلفة بلغت. التوالي على %4.7و  %25.1 اليابانية بنسبة

ي، /ب ألف 200 التكريرية طاقتها تبلغ مصفاة على ويشتمل أمريكي، دوالر

   الكويتي الثقيل. الخام النفط وستكرر

كما تشارك دولة الكويت في مشروع مجمع التكرير المتكامل مع وحدات إنتاج 

الصينية، الذي يتكون من  Zhanjiang "شانجيانغ"بتروكيماويات في مقاطعة 

ألف ب/ي، ووحدات إنتاج بتروكيماويات، إضافة  230مصفاة لتكرير النفط طاقتها 

شتركة بين شركة نفط إلى مشروع مصفاة "الدقم" في سلطنة عمان، وهو شركة م

  بحصص متساوية.  KPIوشركة البترول الكويتية العالمية OOCعمان 

الطاقــة التكريريــة رفــع مشروع تطــوير و  يجري حالياً تنفيذ مملكة البحرين في

مليــار دوالر  8-6حوالي تقدر ب بكلفة ألف ب/ي،  360 إلى 260من  ة"ستر"مصفاة ل

. يتضــمن مشــروع التطــوير إنشــاء 2020عــام ، ويتوقع إنجاز المشــروع فــي أمريكي
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العديد من الوحــدات القديمــة، بحيــث تصــبح المصــفاة قــادرة  لاستبداوحدات جديدة، و 

على إنتاج مشتقات بترولية عاليــة الجــودة، مثــل الــديزل الحــاوي علــى نســبة كبريــت 

  المخصص للتصدير.   ULSD 1منخفضة جداً 

مشــروع تطــوير وتوســيع مصــفاة يجــري حاليــاً تنفيــذ  فــي المملكــة األردنيــة،

ألف ب/ي. يهدف المشروع إلى تمكين المصفاة من تلبية  120إلى  90"الزرقاء" من 

الطلب المحلــي علــى المشــتقات النفطيــة، وتحويــل زيــت الوقــود الثقيــل إلــى منتجــات 

 مليار دوالر أمريكي. 1.6خفيفة، بكلفة إجمالية قدرها 

" صــحار"مصــفاة الطاقة التكريريــة لتم إنجاز مشروع رفع ، سلطنة عمانفي 

ألف ب/ي. يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز صــادرات الســلطنة مــن  197إلى  116من 

المنتجات البترولية، وتمكين المصفاة من تكرير النفط الثقيل المنتج محليــاً، مــن خــالل 

وحــدة رفع طاقة الوحدات التحويلية الالحقة القائمة، وإضافة وحدات جديدة تتكون من 

، ألــف ب/ي 96.8دة تقطير فراغــي طاقتهــا ووح  ،ألف ب/ي 81طاقتها  جويتقطير 

ووحــدة تكســير هيــدروجيني طاقتهــا  ،ألــف ب/ي 42.4طاقتهــا  ووحدة تفحــيم مؤجــل

  . ألف ب/ي 66.45

ً  ويجري مصفاة "الدقم" المشتركة فــي ســلطنة عمــان  إنشاء مشروع تنفيذ حاليا

 .ألــف ب/ي 230لتكرير مزيج من الــنفط الكــويتي والعمــاني بطاقــة تكريريــة قــدرها 

اتفاقية شــراكة مــع شــركة كانت قد وقعت  OOCيذكر أن شركة نفط عمان الحكومية 

% فــي مشــروع مجمــع 50:50بحصــص متســاوية    KPIالبتــرول الكويتيــة الدوليــة

"الــدقم" الــذي يتكــون مــن مصــفاة متكاملــة مــع وحــدات إنتــاج بتروكيماويــات، بكلفــة 

  .0222انجاز المشروع في نهاية عام مليار دوالر أمريكي، ويتوقع  6إجمالية قدرها 

 : الخالصة واالستنتاجات7-7

بنســبة  ،ألــف ب/ي 9411الطاقة التكريرية في منطقــة الشــرق األوســط  بلغت

نهايــة عــام  مصفاة 49% من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 10

 
1 Ultra-Low Sulphur Diesel 
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عــن خطــة لرفــع إجمــالي  KNPCالكويتيــة  الوطنية أعلنت شركة البترول كما

خــالل مــن ، 2035بحلــول عــام  ي/إلى مليــوني ب في دولة الكويت الطاقة التكريرية

ألــف  300، أو مصفاتين طاقة كــل منهمــا ألف ب/ي 600دة طاقتها إنشاء مصفاة جدي 

إنجاز مشروع الوقــود النظيــف الــذي ســيؤدي إلــى رفــع من  االنتهاءب/ي، وذلك بعد 

  .مليون  ب/ي 1.41ألف ب/ي إلى  736الطاقة التكريرية من 

من جهة أخرى تسعى دولة الكويت لرفع حصتها من الطاقة التكريرية في  

ألف ب/ي خالل السنوات الخمس القادمة، ثم  800النفط الخارجية إلى مصافي 

. فقد أعلنت شركة البترول الكويتية   2030مليون ب/ي بحلول عام  1.3رفعها إلى 

  Nghi Sonمجمع تكرير وبتروكيماويات "نغهي سون" إنجاز عن   KPIالعالمية

مشتركة بين كل من  الفيتنامية، وهو شركة Thanh Hoaشمال مقاطعة "ثانه هوا" 

اليابانية بنسبة  Idemitsuوشركة "إدميتسو"  ،KPIشركة البترول الكويتية العالمية 

 التابعة PetroVietnam% لكل منهما، إضافة إلى شركة "بتروفيتنام" 35.1

 Mitsui Chemicalsوشركة "ميتسوي كيميكالز القابضة"  الفيتنامية، للحكومة

 مليار 6 اإلجمالية المشروع كلفة بلغت. التوالي على %4.7و  %25.1 اليابانية بنسبة

ي، /ب ألف 200 التكريرية طاقتها تبلغ مصفاة على ويشتمل أمريكي، دوالر

   الكويتي الثقيل. الخام النفط وستكرر

كما تشارك دولة الكويت في مشروع مجمع التكرير المتكامل مع وحدات إنتاج 

الصينية، الذي يتكون من  Zhanjiang "شانجيانغ"بتروكيماويات في مقاطعة 

ألف ب/ي، ووحدات إنتاج بتروكيماويات، إضافة  230مصفاة لتكرير النفط طاقتها 

شتركة بين شركة نفط إلى مشروع مصفاة "الدقم" في سلطنة عمان، وهو شركة م

  بحصص متساوية.  KPIوشركة البترول الكويتية العالمية OOCعمان 

الطاقــة التكريريــة رفــع مشروع تطــوير و  يجري حالياً تنفيذ مملكة البحرين في

مليــار دوالر  8-6حوالي تقدر ب بكلفة ألف ب/ي،  360 إلى 260من  ة"ستر"مصفاة ل

. يتضــمن مشــروع التطــوير إنشــاء 2020عــام ، ويتوقع إنجاز المشــروع فــي أمريكي
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تكريريــة قــدرها  . تأتي المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة األولــى بطاقــة2018

% مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة الشــرق 30ألــف ب/ي ونســبة  2859

فــي المرتبــة الثانيــة  يــةيران الجمهوريــة اإل افي، تليهــامصــ  8وعدد المصافي  ،األوسط

 مصــافي. 10%، وعدد المصــافي 23ألف ب/ي ونسبة  2138بطاقة تكريرية قدرها 

 1119وفي المرتبة الثالثة تأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة بطاقة تكريرية قــدرها 

أتي العــراق فــي المرتبــة تــ مصــافي. كمــا  5 %، وعدد المصافي12ألف ب/ي ونسبة 

 12%، وعــدد المصــافي 8ونســبة  ،ألــف ب/ي 802الرابعــة بطاقــة تكريريــة قــدرها 

. وتــأتي فــي منطقــة الشــرق األوســط % من إجمالي الطاقة التكريريــة8ونسبة  مصفاة

وعــدد  ألــف ب/ي 736دولــة الكويــت فــي المرتبــة الخامســة بطاقــة تكريريــة قــدرها 

. أما باقي دول الشرق األوســط فمعظمهــا يمتلــك عــدد محــدود مــن فاةمص 2المصافي 

  المصافي وطاقة تكريرية منخفضة نسبياً.

اســي لتلبيــة صممت معظم مصافي النفط في منطقة الشــرق األوســط بشــكل أس

حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطيــة، أمــا فــي الــدول المصــدرة للبتــرول التــي 

الجمهوريــة تمتلك احتياطيات ومعدالت إنتاج عالية، مثل المملكة العربيــة الســعودية و 

 حاجــة ودولة الكويت ودولة األمارات العربيــة المتحــدة، فقــد صــممت لتلبيــةاإليرانية 

ير الفائض إلــى األســواق الخارجيــة. إال أنــه مــع ازديــاد الطلــب السوق المحلية وتصد

المحلي على المنتجات النفطيــة أصــبحت هــذه المصــافي غيــر قــادرة علــى التصــدير، 

فضالً عــن أن بعضــها غيــر قــادر علــى إنتــاج مشــتقات ذات مواصــفات متوافقــة مــع 

ات التحويليــة. متطلبات األسواق العالمية المستهلكة، بسبب انخفاض نسبة طاقة العمليــ 

وفي السنوات الخمــس الماضــية شــهدت المنطقــة تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع التطــوير 

إلى طاقة تقطير الــنفط، إضــافة  التحويليةلتحسين األداء من خالل رفع نسبة العمليات 

إلى التوسع في الطاقة التكريرية وإنشاء مصاف جديــدة متطــورة، كمصــفاة "عبــدان" 

اسرف" في المملكة العربية السعودية، ومصفاة "الــرويس في إيران و"ساتورب" و"ي 

 غرب" في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
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ألــف ب/ي  50بلغ عدد المصافي الصغيرة التي ال تزيد طاقتها التكريرية عــن 

% من إجمالي مصافي النفط في الشرق األوســط، كمــا بلــغ عــدد 18 مصافي بنسبة 9

مصــافي بنســبة  9ألــف ب/ي  100-50المصــافي التــي تبلــغ طاقتهــا التكريريــة مــن 

ــة 18 ــة التكريري ــغ عــدد المصــافي ذات الطاق ــا بل  11ألــف ب/ي  200-100%، كم

 200 %، بينما بلغ عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية األعلــى مــن23مصفاة بنسبة 

% من إجمالي مصافي النفط في الشرق األوســط فــي 41مصفاة بنسبة  20ألف ب/ي 

  . 2018نهاية عام 

مصــافي بنســبة  9بلغ عدد المصافي البسيطة التي تحتــوي علــى وحــدة تقطيــر 

، وتركــزت فــي 2018% من إجمالي عدد المصافي في الشرق األوسط نهاية عام 18

ــغ عــدد مصــافي المعالجــة العــراق وبعــض دول الشــرق األوســط األخــر ــا بل ى، كم

مصــفاة  26%، أما عدد المصــافي التحويليــة فبلــغ 29مصفاة بنسبة  14الهيدروجينية 

  .2018% من إجمالي عدد المصافي في منطقة الشرق األوسط نهاية عام 53بنسبة 

مصــافي دول  فــيتحســين الــرقم األوكتــاني  عمليــات طاقــة نســبة متوســط بلــغ

 مــن  أدنــى وهــي ،2018نهاية عــام  النفط تقطير طاقة نم% 12.73 الشرق األوسط

 إلى الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ، كما العالم مصافي متوسط

وذلــك  العــالم، مصــافي متوســط مــن أدنــى نســبة ، وهــي%35.79 الــنفط تقطير طاقة

وتصــميم معظــم  ،مواصفات المشــتقات النفطيــةبسبب غياب تشريعات ملزمة لتحسين 

المصــافي لتلبيــة الطلــب المحلــي علــى المنتجــات النفطيــة باســتثناء مصــافي البحــرين 

 إلــى التحويلية العمليات طاقة نسبةوالسعودية وقطر والكويت واإلمارات. أما متوسط 

  . أدنى من متوسط مصافي العالم نسبة ، وهي%28.54 فقد بلغ النفط تكرير طاقة

تعتبر منطقة الشرق األوسط من المنــاطق التــي ينمــو فيهــا معــدل نمــو الطلــب 

على المنتجات النفطية بمستويات عالية بســبب النهضــة الصــناعية واالقتصــادية التــي 

شهدتها في العقود الماضية وخاصة الدول المنتجة للــنفط، وقــد ترافــق ارتفــاع الطلــب 

              في جديدة أو توسيع المصافي القائمة. بتوسيع الطاقة التكريرية من خالل إنشاء مصا
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تكريريــة قــدرها  . تأتي المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة األولــى بطاقــة2018

% مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة الشــرق 30ألــف ب/ي ونســبة  2859

فــي المرتبــة الثانيــة  يــةيران الجمهوريــة اإل افي، تليهــامصــ  8وعدد المصافي  ،األوسط

 مصــافي. 10%، وعدد المصــافي 23ألف ب/ي ونسبة  2138بطاقة تكريرية قدرها 

 1119وفي المرتبة الثالثة تأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة بطاقة تكريرية قــدرها 

أتي العــراق فــي المرتبــة تــ مصــافي. كمــا  5 %، وعدد المصافي12ألف ب/ي ونسبة 

 12%، وعــدد المصــافي 8ونســبة  ،ألــف ب/ي 802الرابعــة بطاقــة تكريريــة قــدرها 

. وتــأتي فــي منطقــة الشــرق األوســط % من إجمالي الطاقة التكريريــة8ونسبة  مصفاة

وعــدد  ألــف ب/ي 736دولــة الكويــت فــي المرتبــة الخامســة بطاقــة تكريريــة قــدرها 

. أما باقي دول الشرق األوســط فمعظمهــا يمتلــك عــدد محــدود مــن فاةمص 2المصافي 

  المصافي وطاقة تكريرية منخفضة نسبياً.

اســي لتلبيــة صممت معظم مصافي النفط في منطقة الشــرق األوســط بشــكل أس

حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطيــة، أمــا فــي الــدول المصــدرة للبتــرول التــي 

الجمهوريــة تمتلك احتياطيات ومعدالت إنتاج عالية، مثل المملكة العربيــة الســعودية و 

 حاجــة ودولة الكويت ودولة األمارات العربيــة المتحــدة، فقــد صــممت لتلبيــةاإليرانية 

ير الفائض إلــى األســواق الخارجيــة. إال أنــه مــع ازديــاد الطلــب السوق المحلية وتصد

المحلي على المنتجات النفطيــة أصــبحت هــذه المصــافي غيــر قــادرة علــى التصــدير، 

فضالً عــن أن بعضــها غيــر قــادر علــى إنتــاج مشــتقات ذات مواصــفات متوافقــة مــع 

ات التحويليــة. متطلبات األسواق العالمية المستهلكة، بسبب انخفاض نسبة طاقة العمليــ 

وفي السنوات الخمــس الماضــية شــهدت المنطقــة تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع التطــوير 

إلى طاقة تقطير الــنفط، إضــافة  التحويليةلتحسين األداء من خالل رفع نسبة العمليات 

إلى التوسع في الطاقة التكريرية وإنشاء مصاف جديــدة متطــورة، كمصــفاة "عبــدان" 

اسرف" في المملكة العربية السعودية، ومصفاة "الــرويس في إيران و"ساتورب" و"ي 

 غرب" في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
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مشــكلة تنــامي الطلــب علــى  منطقة الشــرق األوســطمصافي النفط في  واجهت

كمــا يتوقــع اســتمرار . زيت الوقــودوانخفاضه على  وغاز البترول المسال، الغازولين

ي مليــون ب/ 9.1إجمالي الطلب من  سيرتفعالطلب في العقدين القادمين، حيث  تنامي

وستتركز الزيــادة فــي كــل ، 2040مليون ب/ي بحلول عام  11.2إلى  2017في عام 

  .راجع الطلب على زيت الوقوديستمر ت بينما سمن الغازولين والديزل، 

تعاني صناعة التكرير في منطقة الشرق األوسط من ضعف التشريعات البيئية 

. النفطية، بسبب ملكية معظم المصافي إلى القطاع العام الناظمة لمواصفات المنتجات 

وقد بدأت عملية إصدار تشريعات محلية لتحسين مواصــفات المنتجــات، وخاصــة فــي 

ســواق التــي تتطلــب مواصــفات الــدول التــي تعتمــد علــى تصــدير المنتجــات إلــى األ

  صارمة، إضافة إلى تنامي الوعي بضرورة المحافظة على سالمة البيئة من التلوث.  

تشهد منطقة الشرق األوسط تطورات هامة في مجــال تطــوير مصــافي الــنفط، 

وذلك لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية في السوق المحليــة. تتركــز معظــم 

المشاريع في مملكة البحرين والمملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة اإليرانيــة هذه 

  وجمهورية العراق ودولة الكويت ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان .
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  الفصل الثامن 

  تطورات صناعة تكرير النفط يف أمريكا اجلنوبية 
  

% 7ألف ب/ي بنسبة  6478تبلغ الطاقة التكريرية في منطقة أمريكا الجنوبية 
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التحويلية، ومتوسط مؤشر درجة تعقيد مصافي النفط العاملة في دول أمريكا الجنوبيــة 

  .2018نهاية عام 

  2018لنفط العاملة في أمريكا الجنوبية نهاية عام توزع نسب طاقة مصافي ا :1-8الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك         
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 البرازيل  15 2315 750.765 32.44 463.13 4.90

 فنزويال 5 1322 336.50 71.00 444.00 5.21

 األرجنتين 9 576 289.10 67.33 175.60 6.21

 كولومبيا 5 551 180.00 0.00 19.80 3.35

 جزر األنتيل 1 300 100.00 20.00 124.50 5.41

 كوبا 3 279 18.00 20.00 33.85 2.41

 تشيلي 3 246 124.40 42.00 0.00 5.78

 أروبا 1 235 90.6 0.00 214.20 7.30

 بيرو 5 197 66.00 3.00 2.80 3.37

 إكوادور 3 175 42.00 12.80 24.50 3.05

 بوليفيا 2 60 0.00 12.10 6.90 2.34

 أرغواي  1 50 18.00 18.00 23.00 6.13

 دومينيكان 1 34 0.00 12.00 14.6 3.84

 جامايكا 1 35 0.00 3.70 23.80 3.33

 كوستاريكا 1 25 6.00 1.20 2.00 2.13

 السيلفادور 1 22 0.00 3.00 15.50 3.68

 نيكاراغوا 1 20 0.00 3.00 14.50 3.66

 مارتينيق 1 16 0.00 2.86 15.63 4.34

 سورينام 1 15 2.60 0.00 0.00 2.08

  غواتيماال 1 5 0.00 0.00 0.00 1.00

 جمالي  اإل 61 6478 2023.97 437.13 1618.31 4.86

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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  : الطاقة التكريرية لمصافي النفط في أمريكا الجنوبية8-1

 ،ألــف ب/ ي 2315األولــى بطاقــة تكريريــة قــدرها تبــة المر البرازيــل تحتــل

أمريكــا % مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي 36مصــفاة بنســبة  15وعدد المصافي 

ــة ــة عــام  الجنوبي ــين 2018نهاي ــة 2-8الجــدول . يب ــنفط العامل ــة مصــافي ال ــي  طاق ف

  .2018البرازيل، وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي) 2018نهاية عام  البرازيلفي العاملة مصافي النفط طاقة  :2-8الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Petroleo Brasileiro SA 5.09 1972 360 Paulinia باولينيا 

Petroleo Brasileiro SA 4.20 1958 260 Mataripe ماتاريب 

Petroleo Brasileiro SA 5.03 1980 240 Sao Jose dos Campos دوس كامبوس يهساوجوس 

Petroleo Brasileiro SA 5.67 2015 230 Abreue e Lima أبريو إي ليما  

Petroleo Brasileiro SA & PDVESA 7.13 2013 220 Ipojuca إيبوجوكا 

Petroleo Brasileiro SA 7.89 1961 210 Duque de Caxias داكو دي كاكسياس 

Petroleo Brasileiro SA 4.57 1977 180 Parana بارانا 

Petroleo Brasileiro SA 1.90 1968 180 Canoas كانواس 

Petroleo Brasileiro SA 5.71 1955 160 Cubatao كوباتاو 

Petroleo Brasileiro SA 6.19 1968 140 Betim بيتيم 

Petroleo Brasileiro SA 4.68 1954 49 Capuava فااكابو 

Petroleo Brasileiro SA 1.61 1956 46 Manaus مانواس 

Refinaria de Petroleo Ipiranga SA 2.61 1937 17 Rio Grande do Sul ريو غراند دوسول 

Refinaria de Petroleos de Manguinhos SA 4.30 1954 15 Rio de Janeiro  ديجانيروريو 

Petroleo Brasileiro SA 2.64 1966 8 Fortaleza فورتاليزا 

 يلزإجمالي البرا 2315  4.90 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

% من إجمالي الطاقة التكريريــة فــي 20بنسبة  الثانية تبةالمرتأتي فنزويال في 

 5ألــف ب/ي وعــدد المصــافي  1322، حيث بلغت طاقتها التكريريــة أمريكا الجنوبية

فنــزويال، في طاقة مصافي النفط العاملة  3-8الجدول . يبين 2018نهاية عام  افيمص

  .2018وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 
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فنــزويال، في طاقة مصافي النفط العاملة  3-8الجدول . يبين 2018نهاية عام  افيمص

  .2018وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 
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  (ألف ب/ي)  2018فنزويال نهاية عام في  العاملة طاقة مصافي النفط: 3-8الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Paraguana Refining Center 5.65 1950 956 Cardon كاردون 

Petroleos de Venezuela SA 1.71 1949 200 Puerto de la Cruz بويرتو دي الكروز 

Petroleos de Venezuela SA 6.56 1960 140 El Palito  باليتوإل 

Paraguana Refining Center 1.72 1950 16 Maracaibo ماراكايبو 

Petroleos de Venezuela SA 1.23 1952 10 San Roque سان روك 

 إجمالي فنزويال   1322   5.21  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

% من إجمالي الطاقة التكريرية 9بنسبة  الثالثة تبةالمركما تأتي األرجنتين في 

 9وعــدد المصــافي  ،ألف ب/ي 586طاقتها التكريرية  تبلغ، حيث أمريكا الجنوبيةفي 

ــام  افيمـصـ  ــة ع ــين  .2018نهاي ــة  4-8الجــدول يب ــنفط العامل ــة مصــافي ال ــي طاق ف

  .2018األرجنتين، وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي) 2018األرجنتين نهاية عام في  العاملة النفططاقة مصافي  : 4-8الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Repsol YPF SA 6.01 1925 179 La Plata البالتا 

Repsol YPF SA 9.59 1932 100 Lujan de Cuyo  لوجان 

Shell Cia. Argentina de Petroleo SA 6.15 1931 100 Buenos Aires بيونيس أيريس 

ExxonMobil Refining & Supply 7.64 1906 80 Campana كامبانا 

Refinor SA 1.00 1962 30 Campo Duran كامبو دوران 

Petroleo Brasileiro SA 5.35 1938 28 Bahia Blanca باهيا بالنكا 

Oil Combustibles SA 2.81 1965 30.5 San Lorenzo سان لورينزو 

Repsol YPF SA 1.80 1919 25 Plaza Huincul  بالزا هوينكول 

RENESA- Petrolera Argentina SA 1.93 2012 3.5 Plaza Huincul 
Reniza 

بالزا هوينكول 
 رينيزا

 إجمالي األرجنتين  576   6.21  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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% من إجمالي الطاقة التكريرية فــي 5بنسبة  الرابعة تبةالمرتأتي كولومبيا في 

 5وعــدد المصــافي  ،ألــف ب/ي  551طاقتهــا التكريريــة تبلــغ، حيــث أمريكا الجنوبية

ــام  افيمـصـ  ــة ع ــين  .2018نهاي ــة  5-8الجــدول يب ــنفط العامل ــة مصــافي ال ــي طاق ف

  .2018نهاية عام كولومبيا، وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها 

  (ألف ب/ي) 2018كولومبيا نهاية عام في  العاملة طاقة مصافي النفط :5-8الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Empresa Colombiana de Petroleos 3.76 1922 252 Barrancabermeja بارانكابيرميجا 

Empresa Colombiana de Petroleos 4.63 1956 165 Cartagena, Bolivar كارتاغينا 

Empresa Colombiana de Petroleos 1 1920 130 Apiay أبياي 

Empresa Colombiana de Petroleos 1 1935 2 Orito أوريتو 

Empresa Colombiana de Petroleos 1 1936 2 Tibu تيبو 

 إجمالي كولومبيا  551   3.35  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

ــك مصــفاة واحــدة أو  ــا تمتل ــة فمعظمه ــا الجنوبي ــة أمريك ــاقي دول منطق ــا ب أم

مصفاتين من النوع البسيط بطاقــة تكريريــة منخفضــة، صــممت لتلبيــة حاجــة الســوق 

بــاقي فــي طاقة مصافي النفط العاملة  6-8الجدول يبين المحلية من المنتجات النفطية. 

  .2018قيدها نهاية عام دول أمريكا الجنوبية، وتاريخ إنشائها، ودرجة تع

  باقي دول أمريكا الجنوبية في  العاملة مصافي النفططاقة  :6-8الجدول 
  (ألف ب/ي) 2018نهاية عام 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

 جزر األنتيل

Refineria Isla Curazao SA  5.35 1960 300 Emmastad إماستاد 

 كوبا

Cuba Petroleos 3.09 1887 112 Niko Lopes نيكو لوبيز 

Cuba Petroleos 2.07 1954 102 Ermonos Dias إرمونوس دياس 

Cuba Petroleos 1.86 1991 65 Cienfuegos وسغسيينفو 

 إجمالي كوبا 279  2.41  

 تشيلي   

Empresa Nactional de Petroleo 5.90 1966 126 BioBio بيوبيو 
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  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Empresa Nactional de Petroleo 6.36 1954 104 Aconcagua أكونكاغوا 

Empresa Nactional de Petroleo 1 1935 16 Gregorio يوغريغور 

 إجمالي تشيلي 246  5.78  

 وبارأ

Valero Aruba Refinery 7.57 1929 235 San Nicolas سان نيكوالس 

 بيرو 

Repsol YPF SA 3.74 1967 102 La Pampilla 
Lima البامبيال ليما 

Petroperu SA 3.71 1917 65 Talara تاالرا 

Petroperu SA 1.82 1961 15 Conchan كونشان 

Petroperu SA 1 1982 12 Iquitos إيكويتوس 

Maple Gas Corp. 1 1966 3.5 Pucallpa بوكالبا 

 إجمالي البيرو 197.5  3.37  

 إكوادور

Petroecuador 4.26 1977 110 Esmeraldas  إسميرالدا 

Petroecuador 1 1940 45 La Libertad الليبيرتاد 

Petroecuador 1 1967 20 Shushufindi شوشوفيندي 

 إجمالي اإلكوادور 175  3.03  

 بوليفيا

Empresa Boliviana de Refinacion 1.82 1950 40 Cochabamba كوتشابامبا 

Empresa Boliviana de Refinacion 3.4 1978 20 Santa Cruz de 
la Sierra 

سانتا كروز دي 
 ال سييرا

 إجمالي بوليفيا 60  2.34  

 أورغواي

ANCAP 6.13 1937 50 La Teja 
Montevideo التيجا مونتيفيديو 

 الدومينيكان 

Refineria Dominicana de Petroleo SA 3.84 1973 34 Haina هينا 

 جامايكا

Petrojam Ltd. 3.33 1964 35 Kingston كينغستون 

 كوستاريكا

Refinadora Costarricense de Petroleo SA  1967 25 Limon ليمون 

 السيلفادور
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية

Esso Caribbean and Central America 3.68 1970 22 Acajutla أكاجوتال 

 نيكاراغوا

ExxonMobil Refining & Supply 3.66 1964 20 Managua ماناغوا 

 مارتينيق

Societe Anonyme de la Raffinerie des 
Antilles 4.34 1971 16 Fort-de-France فورت دي فرانس 

 سورينام

Staatsolie Maatschappij Suriname  2.08 1980 15 Paramaribo   باراماريبو  

  غواتيماال

Peten 1 1991 5 Peten بيتين  

  
 إجمالي باقي دول أمريكا الجنوبية 1715 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

  

    : مصافي النفط المغلقة في أمريكا الجنوبية 8-2

على الرغم من انخفاض الطاقة التكريرية لمعظــم مصــافي الــنفط، فضــالً عــن 

قدمها وضعف كفاءتها، سجل إغالق عدد من مصافي النفط في دول أمريكــا الجنوبيــة 

. تركزت أسباب اإلغالق فــي انخفــاض الطاقــة التكريريــة 2018-2000خالل الفترة 

مصــفاة "بوينــت إي بييــر" وضعف األداء، حيث أن معظمها صغيرة الحجم، باستثناء 

Poin-a-Pierre   ألف ب/ي التــي توقفــت ألســباب  170في ترينداد وتوباغو طاقتها

مصــافي الــنفط التــي  7-8الجــدول تعود إلى مشكالت اقتصادية ونقص التمويل. يبــين 

  .2018-2000أغلقت في أمريكا الجنوبية خالل الفترة 

  (ألف ب/ي)  2018- 2000بية خالل الفترة المصافي المغلقة في أمريكا الجنو :7-8الجدول 

تاريخ  المالك
 اإلغالق

الطاقة 
 المصفاة اسمالبلد/  التكريرية

 األرجنتين
Destileria Argentina de Petroleo SA 2002 4 Dock Sud ك سودود 
Destileria Argentina de Petroleo SA 2005 8 Lomas de Zamora لوماس دي زامورا 

 بورتوريكو
Shell Chemical Yabucoa Inc. 2015 73 Yabucoa يابوكوا 
 2005 48 Bayamon بايامون  

 بيرو

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 
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مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 المصفاة اسم التكريرية
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 إجمالي البيرو 197.5  3.37  

 إكوادور
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la Sierra 
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Refineria Dominicana de Petroleo SA 3.84 1973 34 Haina هينا 
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Petroperu SA 2001 1.7 El Milagro إلميالغرو 
  باراغواي

Petroleos Paraguayos 2017 7.5 Villa Elisa فيال إليسا  
  كوبا

Cuba Petroleos 2017 2.1 Serhio Soto سيرهيو سوتو  
  ترينداد وتوباغو

Puma Energy Caribe 2018 170 Point -a-Pierre بوينت إي بيير  
  دومينيكان

Falconbridge Dominicana C por A 2016 13 Bonao بوناو  
  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

  

  : األداء التشغيلي لمصافي النفط في أمريكا الجنوبية8-3

شهدت منطقة أمريكا الجنوبية في العقدين الماضيين تطورات هامة فــي مجــال 

تحسين قدرة المصافي على تحويل المخلفات الثقيلة إلى منتجات خفيفة عالية الجــودة، 

بينمــا انخفضــت الطاقــة التكريريــة انخفاضــاً طفيفــاً بســبب إغــالق بعــض المصــافي 

 2-8الشــكل صــافي العاملــة. يبــين الصغيرة الحجــم أو تخفــيض الطاقــة التكريريــة للم

تطور طاقة العمليات التحويلية الالحقة والطاقــة التكريريــة فــي دول أمريكــا الجنوبيــة 

  .2018-2000خالل الفترة 

  الجنوبية  أمريكا دولالالحقة والطاقة التكريرية في  التحويلية تطور طاقة العمليات :2-8الشكل 
  2018-2000  الفترة خالل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك   
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  : تصنيف مصافي النفط حسب الحجم8-3-1

معظم مصافي النفط في أمريكا الجنوبيــة ذات طاقــة تكريريــة صــغيرة، حيــث 

مصــفاة،  30ألــف ب/ي  50بلغ عدد المصــافي التــي ال تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن 

، 2018% من إجمالي عدد المصافي العاملة في أمريكا الجنوبية نهاية عــام 49بنسبة 

مصــافي  4ألــف ب/ي  100-50كما بلــغ عــدد المصــافي ذات الطاقــة التكريريــة مــن 

 17ألــف ب/ي  200-100%، كما بلغ عدد المصافي ذات الطاقــة التكريريــة 7بنسبة 

 200%، بينما بلغ عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية األعلى من 28مصفاة، بنسبة 

% من إجمالي عدد مصافي النفط العاملة في أمريكا 16مصافي بنسبة  10ألف ب/ي 

تصــنيف مصــافي الــنفط فــي دول أمريكــا الجنوبيــة حســب  3-8 الشكلالجنوبية. يبين 

توزع نسب مصافي الــنفط فــي أمريكــا  4-8الشكل ، كما يبين 2018الحجم نهاية عام 

  . 2018الجنوبية حسب الحجم نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018تصنيف مصافي أمريكا الجنوبية حسب الحجم نهاية عام  :3-8الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        
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شهدت منطقة أمريكا الجنوبية في العقدين الماضيين تطورات هامة فــي مجــال 

تحسين قدرة المصافي على تحويل المخلفات الثقيلة إلى منتجات خفيفة عالية الجــودة، 

بينمــا انخفضــت الطاقــة التكريريــة انخفاضــاً طفيفــاً بســبب إغــالق بعــض المصــافي 

 2-8الشــكل صــافي العاملــة. يبــين الصغيرة الحجــم أو تخفــيض الطاقــة التكريريــة للم

تطور طاقة العمليات التحويلية الالحقة والطاقــة التكريريــة فــي دول أمريكــا الجنوبيــة 

  .2018-2000خالل الفترة 

  الجنوبية  أمريكا دولالالحقة والطاقة التكريرية في  التحويلية تطور طاقة العمليات :2-8الشكل 
  2018-2000  الفترة خالل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك   
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  (ألف ب/ي)   2018توزع نسب مصافي أمريكا الجنوبية حسب الحجم نهاية عام  :4-8الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        

  : تصنيف مصافي النفط حسب النوع8-3-2

مصــفاة  15تقطيــر فقــط  بلغ عدد المصافي البسيطة التــي تحتــوي علــى وحــدة

، كما بلغ 2018% من إجمالي عدد المصافي في أمريكا الجنوبية نهاية عام 24بنسبة 

%، أمــا عــدد المصــافي 25بنســبة  مصــفاة 15عــدد مصــافي المعالجــة الهيدروجينيــة 

% مــن إجمــالي عــدد المصــافي فــي دول أمريكــا 51مصفاة بنســبة  31التحويلية فبلغ 

تصــنيف مصــافي الــنفط فــي دول أمريكــا الجنوبيــة حســب  5-8الشكل الجنوبية. يبين 

تــوزع نســب مصــافي أمريكــا الجنوبيــة  6-8الشكل ، كما يبين 2018النوع نهاية عام 

  .2018عام حسب النوع نهاية 
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  2018تصنيف مصافي النفط في أمريكا الجنوبية حسب النوع نهاية عام  :5-8الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك 

  2018توزع نسب مصافي النفط في أمريكا الجنوبية حسب النوع نهاية عام  :6-8الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        

  : طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين8-3-3

مصــافي  فــيازولين غتحسين الرقم األوكتاني لل عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ

 مــن أدنــى وهــي ،2018نهايــة عــام  الــنفط تقطيــر طاقة من% 6.76 الجنوبيةأمريكا 

تقطير
24%

معالجة 
هيدروجينية

25%

تحويلية
51%

1 2 3 3
60

1

14

14

3
6

1

7

0

5

10

15

20

25

30

البرازيل فنزويال األرجنتين كولومبيا باقي دول أمريكا 
الجنوبية

تقطير معالجة هيدروجينية تحويلية

 عدد
في

صا
الم

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
220 

  (ألف ب/ي)   2018توزع نسب مصافي أمريكا الجنوبية حسب الحجم نهاية عام  :4-8الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك        

  : تصنيف مصافي النفط حسب النوع8-3-2

مصــفاة  15تقطيــر فقــط  بلغ عدد المصافي البسيطة التــي تحتــوي علــى وحــدة

، كما بلغ 2018% من إجمالي عدد المصافي في أمريكا الجنوبية نهاية عام 24بنسبة 

%، أمــا عــدد المصــافي 25بنســبة  مصــفاة 15عــدد مصــافي المعالجــة الهيدروجينيــة 

% مــن إجمــالي عــدد المصــافي فــي دول أمريكــا 51مصفاة بنســبة  31التحويلية فبلغ 

تصــنيف مصــافي الــنفط فــي دول أمريكــا الجنوبيــة حســب  5-8الشكل الجنوبية. يبين 

تــوزع نســب مصــافي أمريكــا الجنوبيــة  6-8الشكل ، كما يبين 2018النوع نهاية عام 
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 تحســين الــرقم األوكتــاني عمليــات طاقة نسبة 7-8 الشكل يبين. العالم مصافي متوسط

  .2018نهاية عام  أمريكا الجنوبية مصافي في النفط تقطير طاقة إلى

  تقطير النفط  طاقة إلى األوكتاني تحسين الرقم عمليات طاقة نسبة : 7-8 الشكل
  2018نهاية عام  أمريكا الجنوبيةفي مصافي                               

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك      
  

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية :8-3-4

 الــنفط تقطيــر طاقــة إلى الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ

 مــن أدنــى نســبة وهــي ،2018نهايــة عــام   %24.98 أمريكــا الجنوبيــة مصــافي فــي

مواصــفات لغيــاب تشــريعات ملزمــة لتحســين وذلــك نظــراً  العــالم، مصــافي متوســط

ــة ل ــتقات النفطي ــايير الخاصــة ب المش ــات المع ــة متطلب ــوثتلبي ــن التل ــة م ــة البيئ  ، حماي

ــاً.  عمليــات طاقــة نســبة 8-8 الشــكل ينيـبـ  والتركيــز علــى تصــريف المنتجــات محلي

نهايــة  أمريكــا الجنوبيــةدول  مصافي في النفط تقطير طاقة إلى الهيدروجينية المعالجة

  .2018 عام
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    النفط تقطيرطاقة  إلى  الهيدروجينية المعالجة عملياتطاقة  نسبة :8-8الشكل 
  2018أمريكا الجنوبية نهاية عام  مصافي  في

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك        

  تكسير المخلفات الثقيلة   عمليات : طاقة8-3-5

 فــي الــنفط قطيــرت  طاقــة إلــى تكسير المخلفات الثقيلــة عمليات طاقة نسبة بلغت

 يبــين .مــن متوســط مصــافي العــالم أدنــى%، وهــي 31.24أمريكــا الجنوبيــة  مصافي

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى تكسير المخلفــات الثقيلــة عمليات طاقة نسبة 9-8 الشكل

  .2018نهاية عام  أمريكا الجنوبية مصافي

  النفط   تقطيرطاقة  إلى تكسير المخلفات الثقيلة  عملياتطاقة  نسبة :9-8 الشكل
  2018نهاية عام   أمريكا الجنوبية مصافي  في
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 تحســين الــرقم األوكتــاني عمليــات طاقة نسبة 7-8 الشكل يبين. العالم مصافي متوسط

  .2018نهاية عام  أمريكا الجنوبية مصافي في النفط تقطير طاقة إلى

  تقطير النفط  طاقة إلى األوكتاني تحسين الرقم عمليات طاقة نسبة : 7-8 الشكل
  2018نهاية عام  أمريكا الجنوبيةفي مصافي                               

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك      
  

  طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية :8-3-4

 الــنفط تقطيــر طاقــة إلى الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ

 مــن أدنــى نســبة وهــي ،2018نهايــة عــام   %24.98 أمريكــا الجنوبيــة مصــافي فــي

مواصــفات لغيــاب تشــريعات ملزمــة لتحســين وذلــك نظــراً  العــالم، مصــافي متوســط

ــة ل ــتقات النفطي ــايير الخاصــة ب المش ــات المع ــة متطلب ــوثتلبي ــن التل ــة م ــة البيئ  ، حماي

ــاً.  عمليــات طاقــة نســبة 8-8 الشــكل ينيـبـ  والتركيــز علــى تصــريف المنتجــات محلي

نهايــة  أمريكــا الجنوبيــةدول  مصافي في النفط تقطير طاقة إلى الهيدروجينية المعالجة
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  النفطية  تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات :8-4  

ارتفع معدل الطلب على المنتجــات النفطيــة خــالل الســنوات العشــر الماضــية، 

وترافق هذا االرتفاع مع زيادة في الطاقة التكريرية من المنتجــات النفطيــة مــن خــالل 

إنشاء مصاف جديدة وتطوير المصافي القائمة، لكنها لم تكن كافية حيث ترافــق إنشــاء 

اقتها التكريرية بسبب صغر حجمهــا المصافي مع إغالق مصاف أخرى أو تخفيض ط

تطــور الطاقــة التكريريــة واســتهالك المنتجــات فــي  10-8الشكل وعدم كفاءتها. يبين 

            .2018-2005أمريكا الجنوبية خالل الفترة 

  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات في أمريكا الجنوبية  :10-8الشكل 
  2018- 2005 خالل الفترة

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك :المصدر       

ــت ــى  واجه ــب عل ــامي الطل ــكلة تن ــة مش ــا الجنوبي ــي أمريك ــنفط ف ــافي ال مص

زيــت الوقــود، حيــث ارتفعــت نســبة وانخفاضــه علــى  ،الوســطىالمقطرات الخفيفــة و 

% من إجمالي استهالك المنتجات النفطية فــي 28.18من  الخفيفةاستهالك المقطرات 

الطلب علــى المقطــرات  نسبة كما ارتفعت، 2018% في عام 33.03إلى  2005عام 

ــن  الوســطى ــام 36.24م ــام فــي % 39.41إلــى  2005% فــي ع  بينمــا، 2018ع

% مــن إجمــالي 8.56إلــى  2005% في عــام 13.73انخفضت نسبة زيت الوقود من 

تطور هيكل استهالك المنتجات  11-8الشكل . يبين 2018استهالك المنتجات في عام 

  .2018-2005النفطية في أمريكا الجنوبية خالل الفترة 
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  تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في أمريكا الجنوبية  :11-8الشكل 
 2018-2005 خالل الفترة 
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  النفطية  تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات :8-4  
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            .2018-2005أمريكا الجنوبية خالل الفترة 

  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات في أمريكا الجنوبية  :10-8الشكل 
  2018- 2005 خالل الفترة
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  : التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات8-5

مــن حيــث مواصــفات المنتجــات  عــن الشــمالية أمريكــا الجنوبيــة تختلــف دول

العــام، مــع ضــعف النفطية، وذلك بسبب أن ملكية معظم المصــافي تعــود إلــى القطــاع 

ــة لمواصــفات المنتجــات ــة الناظم ــع أن تتحســن مواصــفات  .التشــريعات البيئي ويتوق

المنتجات عند االنتهاء من تنفيذ مشــاريع تطــوير المصــافي القائمــة وإنشــاء المصــافي 

  الجديدة.  

  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في أمريكا الجنوبية8-6

دول أمريكا الجنوبية تطورات مهمة في  بعض في شهدت صناعة تكرير النفط

كين المصافي من تكرير مالسنوات الخمس الماضية، تهدف إلى تحسين األداء وت 

  النفوط الثقيلة، وتحسين مواصفات المنتجات، وفيما يلي أهم هذه التطورات.

 Petrobras "بتروبراس"أعلنت شركة  2015في نهاية عام  في البرازيل، 

الجديدة بطاقة تكريرية   Abreue e Lima مصفاة "أبريو إي ليما"عن تشغيل 

   .ألف ب/ي 230قدرها 

 Puerto، بدأت أعمال مشروع تحديث مصفاة "بورتو الكروز" وفي فنزويال

La Cruze   المملوكة لشركةPDVSA ألف ب/ي.  200، وتبلغ طاقتها التكريرية

تكرير النفوط الخام الثقيلة، وزيادة يهدف مشروع التحديث إلى تمكين المصفاة من 

مليار دوالر أمريكي، ويتوقع  4.8معدل إنتاج المنتجات النفطية العالية الجودة، بكلفة 

  . 2020أن يبدأ بالتشغيل في عام 

ــين،  ــي األرجنت ــت شــركة ف ــيون إنيرجــي"أعلن    Axion Energy"أكس

 يــونس أيــريس، فــي ب Campana "كامبانــا"األرجنتينية عــن خطــة لتطــوير مصــفاة 

Buenos Aires   ــغ طاقتهــا التكريريــة الحاليــة ألــف ب/ي. يتضــمن  80التــي تبل

ــة للمصــفاة، وإنشــاء وحــدات تكســير هيــدروجيني،  ــع الطاقــة التكريري المشــروع رف

مليــار دوالر أمريكــي، وذلــك بهــدف تعزيــز  1.5ومعالجة هيدروجينية جديدة، بكلفــة 



صناعة تكرير النفط في العالم

225

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 

                                                         صناعة تكرير النفط في العالم
227 

وتحســين التزامهــا بمتطلبــات التشــريعات قدرة المصفاة على إنتــاج الوقــود األنظــف، 

  البيئية، وزيادة معدل إنتاج المشتقات النفطية لتخفيف أعباء االستيراد من الخارج.  

، Cartagenaتم رفع الطاقة التكريرية لمصفاة "كارتاغينا"  في كولومبيا،

ألف ب/ي إضافة إلى تمكين المصفاة من تكرير النفوط  165ألف ب/ي إلى  80من 

م الرخيصة الثمن، والمنتجة محلياً، وتحسين جودة مواصفات المنتجات بما الخا

يتالءم مع المعايير الدولية والمحلية، ورفع نسبة إنتاج المشتقات الخفيفة. كما تنفذ 

ً مشروع رفع الطاقة التكريرية لمصفاة "بارانكابيرميجا"  الشركة حاليا

Barrancabermeja  ألف ب/ي، ويتوقع إنجاز  300ألف ب/ي إلى  250من

  . 2021المشروع في نهاية عام 

التــي تملكهــا  San Nicolas، تم تطوير مصــفاة "ســان نيكــوالس" في  أروبا

، لتمكينهــا مــن تكريــر الــنفط الخــام  Valero Energyمؤسســة "فــاليرو إنيرجــي"

ورفع طاقتها التكريريــة   Orinocoالفنزويلي الثقيل جداً المنتج من حقل "أورينوكو" 

  ألف ب/ي. 235إلى  209من 

عــن توقيــع عقــد تنفيــذ التصــاميم   Enapأعلنت شركة "إينــاب"  في التشيلي،

طاقتهــا  Bio Bioالهندسية والتوريد واإلنشــاء لمشــروع تطــوير مصــفاة  "بيــو بيــو" 

 .  2021ألف ب/ي. ويتوقع االنتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية عام  116

الجامايكيــة   .Petrojam Ltd، أعلنت شــركة بتروجــام المحــدودة جامايكا في

، وهــي شــركة مشــتركة مــع   Kingstonعــن خطــة لتطــوير مصــفاة "كينغســتون"

الحكومــة الفينزويليــة. يتضــمن مشــروع تطــوير مصــفاة "كينغســتون"  رفــع الطاقــة 

مهــا ألــف ب/ي، وإضــافة وحــدات جديــدة، أه 50ألــف ب/ي إلــى   35التكريرية من 

وحدة تقطير فراغي، ووحدتي معالجة هيدروجينية للمقطرات والنافثا، ووحدة تهــذيب 

بالعامل الحفاز بطريقة التنشيط المستمر، ووحدة تفحــيم مؤجــل، ووحــدة معالجــة ميــاه 

  حامضية، ووحدة معالجة باألمين، ووحدة استرجاع كبريت.
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هــدف تحســين ب ،  Paramaribo، تم تطوير مصفاة "بارامــاريبو"في سورينام

أداء المصــفاة وتمكينهــا مــن إنتــاج مشــتقات متوافقــة مــع أحــدث المعــايير األوروبيــة. 

ب/ي،  15000ب/ي، إلــى  7000ويتضــمن المشــروع رفــع الطاقــة التكريريــة مــن 

وتطوير الوحدات القائمة، وإنشاء وحدات جديدة تتكون من وحدة معالجة هيدروجينيــة 

ب/ي،  2500ذيب بالعامــل الحفــاز طاقتهــا ب/ي، ووحــدة تـهـ  8000للــديزل طاقتهــا 

 6000ب/ي، ووحدة إنتاج بيتومين طاقتها  5000ووحدة تكسير هيدروجيني، طاقتها 

  ب/ي، إضافة إلى بعض الوحدات المساندة. 

 Petrotrin" بتروترين" الوطنية البترول شركة أعلنت ،وتوباغو ترينداد في

طاقتها  Pointe-a-Pierre" بيير إي بوينت" لمصفاة نهائي إغالق قرار عن

ألف ب/ي، وذلك بسبب ضعف كفاءتها وعجزها عن تسديد الديون  170التكريرية 

 مليار دوالر.  12المتراكمة، والتي تقدر بحوالي 

  : الخالصة واالستنتاجات  8-7

% 7ألف ب/ي بنسبة  6478تبلغ الطاقة التكريرية في منطقة أمريكا الجنوبية 

مصــفاة. تحتــل  16من إجمالي الطاقة التكريرية فــي العــالم، وعــدد المصــافي العاملــة 

% مــن إجمــالي 36ألف ب/ي، ونسبة  2315البرازيل المرتبة األولى بطاقة تكريرية 

. 2018مصــفاة نهايــة عــام  15الطاقة التكريرية في أمريكا الجنوبية، وعدد المصافي 

% وعــدد 20ألف ب/ي ونسبة  1322المرتبة الثانية بطاقة تكريرية فنزويال في  تليها

%، حيث تبلغ طاقتها 9تأتي األرجنتين في المرتبة الثالثة بنسبة و  مصفاة، 5المصافي 

مصافي. أما بــاقي دول منطقــة أمريكــا  9ألف ب/ي، وعدد المصافي  576التكريرية 

النوع البسيط بطاقــة تكريريــة الجنوبية فمعظمها تمتلك مصفاة واحدة أو مصفاتين من 

    منخفضة، صممت لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية.

على الــرغم مــن انخفــاض الطاقــة التكريريــة لمعظــم مصــافي الــنفط فــي دول 

أمريكا الجنوبية، فضالً عن قدمها وضــعف كفاءتهــا، إال أنــه لــم يســجل ســوى إغــالق 

  . 2018-2000عدد محدود من المصافي خالل الفترة 
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في مجال تحســين  ات هامةشهدت أمريكا الجنوبية في العقدين الماضيين تطور

قدرة المصافي على تحويل المخلفات الثقيلة إلى منتجــات خفيفــة عاليــة الجــودة، بينمــا 

ــة بســبب إغــالق بعــض المصــافي الصــغيرة الحجــم ــة التكريري أو  ،انخفضــت الطاق

  لة. تخفيض الطاقة التكريرية للمصافي العام

 30ألــف ب/ي  50تزيــد طاقتهــا التكريريــة عــن  بلــغ عــدد المصــافي التــي ال

، كمــا بلــغ 2018% من إجمالي عدد المصافي العاملة في نهاية عام 49 مصفاة بنسبة

%، 7مصافي بنســبة  4ألف ب/ي  100-50عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية من 

مصفاة بنســبة  17ألف ب/ي  200-100كما بلغ عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية 

 10ألف ب/ي  200ن %، بينما بلغ عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية األعلى م28

  % من إجمالي عدد مصافي النفط في أمريكا الجنوبية.16مصافي بنسبة 

فاة مـصـ  15بلغ عدد المصافي البسيطة التــي تحتــوي علــى وحــدة تقطيــر فقــط 

، كما بلغ 2018% من إجمالي عدد المصافي في أمريكا الجنوبية نهاية عام 24بنسبة 

%، أمــا عــدد المصــافي 25بنســبة  ةمصــفا 15عــدد مصــافي المعالجــة الهيدروجينيــة 

% مــن إجمــالي عــدد المصــافي فــي دول أمريكــا 51مصفاة بنسبة  31التحويلية فيبلغ 

  الجنوبية.  

مصــافي أمريكــا  تحســين الــرقم األوكتــاني فــي عمليات طاقة نسبة بلغ متوسط

بلغ متوسط نســبة طاقــة ،كما 2018نهاية عام  النفط تقطير طاقة من% 6.76 الجنوبية

، أمــا متوســط  نســبة %24.98عمليات المعالجة الهيدروجينية إلى طاقة تقطير الــنفط 

%، 31.24 غــتطاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة إلــى طاقــة تكريــر الــنفط فقــد بل

  من متوسط مصافي العالم.  جميعها أدنىو 

لعشــر الماضــية ارتفع معدل الطلب علــى المنتجــات النفطيــة خــالل الســنوات ا

لم يترافق مع زيادة فــي الطاقــة التكريريــة  االرتفاعإال أن هذا  ةبمستويات غير مسبوق

  بما يلبي حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية.
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هــدف تحســين ب ،  Paramaribo، تم تطوير مصفاة "بارامــاريبو"في سورينام

أداء المصــفاة وتمكينهــا مــن إنتــاج مشــتقات متوافقــة مــع أحــدث المعــايير األوروبيــة. 

ب/ي،  15000ب/ي، إلــى  7000ويتضــمن المشــروع رفــع الطاقــة التكريريــة مــن 

وتطوير الوحدات القائمة، وإنشاء وحدات جديدة تتكون من وحدة معالجة هيدروجينيــة 

ب/ي،  2500ذيب بالعامــل الحفــاز طاقتهــا ب/ي، ووحــدة تـهـ  8000للــديزل طاقتهــا 

 6000ب/ي، ووحدة إنتاج بيتومين طاقتها  5000ووحدة تكسير هيدروجيني، طاقتها 

  ب/ي، إضافة إلى بعض الوحدات المساندة. 

 Petrotrin" بتروترين" الوطنية البترول شركة أعلنت ،وتوباغو ترينداد في

طاقتها  Pointe-a-Pierre" بيير إي بوينت" لمصفاة نهائي إغالق قرار عن

ألف ب/ي، وذلك بسبب ضعف كفاءتها وعجزها عن تسديد الديون  170التكريرية 

 مليار دوالر.  12المتراكمة، والتي تقدر بحوالي 

  : الخالصة واالستنتاجات  8-7

% 7ألف ب/ي بنسبة  6478تبلغ الطاقة التكريرية في منطقة أمريكا الجنوبية 

مصــفاة. تحتــل  16من إجمالي الطاقة التكريرية فــي العــالم، وعــدد المصــافي العاملــة 

% مــن إجمــالي 36ألف ب/ي، ونسبة  2315البرازيل المرتبة األولى بطاقة تكريرية 

. 2018مصــفاة نهايــة عــام  15الطاقة التكريرية في أمريكا الجنوبية، وعدد المصافي 

% وعــدد 20ألف ب/ي ونسبة  1322المرتبة الثانية بطاقة تكريرية فنزويال في  تليها

%، حيث تبلغ طاقتها 9تأتي األرجنتين في المرتبة الثالثة بنسبة و  مصفاة، 5المصافي 

مصافي. أما بــاقي دول منطقــة أمريكــا  9ألف ب/ي، وعدد المصافي  576التكريرية 

النوع البسيط بطاقــة تكريريــة الجنوبية فمعظمها تمتلك مصفاة واحدة أو مصفاتين من 

    منخفضة، صممت لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية.

على الــرغم مــن انخفــاض الطاقــة التكريريــة لمعظــم مصــافي الــنفط فــي دول 

أمريكا الجنوبية، فضالً عن قدمها وضــعف كفاءتهــا، إال أنــه لــم يســجل ســوى إغــالق 

  . 2018-2000عدد محدود من المصافي خالل الفترة 
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واجهت مصافي النفط في أمريكا الجنوبية مشكلة تنامي الطلب على المنتجــات 

يتوقــع اســتمرار تنــامي معــدل كمــا . على زيت الوقــود وانخفاضه، لخفيفةالوسطى، وا

في العقــدين القــادمين، ولكــن  أمريكا الجنوبيةالطلب على المنتجات النفطية في منطقة 

    .بقيمة معتدلة مقارنة بمناطق العالم األخرى

تختلــف دول أمريكــا الجنوبيــة عــن الشــمالية مــن حيــث مواصــفات المنتجــات 

 ضــعفى القطــاع العــام، مــع النفطية، وذلك بسبب أن ملكية معظم المصــافي تعــود إـلـ 

ــع أن تتحســن مواصــفات ا ــة لمواصــفات المنتجــات. ويتوق ــة الناظم لتشــريعات البيئي

من تنفيذ مشــاريع تطــوير المصــافي القائمــة وإنشــاء المصــافي  االنتهاءالمنتجات عند 

  .  الجديدة
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واجهت مصافي النفط في أمريكا الجنوبية مشكلة تنامي الطلب على المنتجــات 

يتوقــع اســتمرار تنــامي معــدل كمــا . على زيت الوقــود وانخفاضه، لخفيفةالوسطى، وا

في العقــدين القــادمين، ولكــن  أمريكا الجنوبيةالطلب على المنتجات النفطية في منطقة 

    .بقيمة معتدلة مقارنة بمناطق العالم األخرى

تختلــف دول أمريكــا الجنوبيــة عــن الشــمالية مــن حيــث مواصــفات المنتجــات 

 ضــعفى القطــاع العــام، مــع النفطية، وذلك بسبب أن ملكية معظم المصــافي تعــود إـلـ 

ــع أن تتحســن مواصــفات ا ــة لمواصــفات المنتجــات. ويتوق ــة الناظم لتشــريعات البيئي

من تنفيذ مشــاريع تطــوير المصــافي القائمــة وإنشــاء المصــافي  االنتهاءالمنتجات عند 

  .  الجديدة

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تطورات صناعة تكرير
النفط في أفريقيا

الفصل التاسع
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  الفصل التاسع 

  تطورات صناعة تكرير النفط يف أفريقيا 
  

% مــن إجمــالي 4ألــف ب/ي بنســبة  3597تبلغ الطاقة التكريرية فــي أفريقيــا 

توزع نســب  1-9الشكل مصفاة. يبين  50الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 

الطاقــة  1-9الجــدول . كمــا يبــين 2018الطاقة التكريرية في دول أفريقيــا نهايــة عــام 

ة، ومتوسط مؤشــر درجــة تعقيــد مصــافي التكريرية، وإجمالي طاقة العمليات التحويلي 

  .2018النفط العاملة في دول أفريقيا نهاية عام 

  2018توزع نسب الطاقة التكريرية في دول أفريقيا نهاية عام  :1-9الشكل 

 قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر:  أوابك            

  

  
 

مصر
21%

الجزائر
16%

ا جنوب أفريقي
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ليبيا
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 (ألف ب/ي) 2018طاقة مصافي النفط العاملة في دول أفريقيا نهاية عام  :1-9الجدول 
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 مصر 8 768 72.7 115.9 255.5 4.04

 أفريقياجنوب  6 668 211.9 95.7 227.8 5.93

 الجزائر  6 651 6.0 90.9 82.6 2.41

 نيجيريا 5 469 82.7 79.7 122.2 4.20

 ليبيا 5 380 0 23.23 44.7 1.73

 المغرب 2 151 48.0 24.66 60.64 6.62

 السودان  3 140 0 9.9 22.5 1.96

 كينيا 1 70 0 8.3 36.0 2.42

 ساحل العاج 1 60 14.5 12.3 27.3 5.72

 أنغوال 1 50 0 1.9 3.8 1.47

 كاميرون 1 40 0 11.0 16.1 3.38

 غانا 1 35 14.0 6.5 6.5 4.79

 تونس 1 34 0 5.6 7.7 2.40

 غابون 1 30 9.0 1.4 9.4 2.84

 سنغال 1 25 0 1.6 1.9 1.88

 موريتانيا 1 25 0 6.0 6.0 2.80

 زامبيا 1 24 0 6.0 8.5 3.61

 كونغو  1 21 2.0 2.0 3.5 3.15

  تشاد 1 20 0 5 5 2.88

 تانزانيا 1 16 2.5 2.5 4.4 2.90

 ليبيريا 1 14 0 2.0 3.3 2.42

  جنوب السودان 1 6 0 0 0 1.00

 اإلجمالي 50 3597 463.3 512.6 955.3 3.74

 قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر:  أوابك         
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  : الطاقة التكريرية لمصافي النفط في أفريقيا9-1

قــدرها تكريريــة ة اـقـ بط األولــى تبــةالمرتــأتي جمهوريــة مصــر العربيــة فــي 

 % مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة أفريقيــا،21ونســبة  ألف ب/ي 768.2

طاقة مصافي الــنفط العاملــة فــي مصــر  2-9الجدول يبين  .افيمص 8وعدد المصافي 

  .2018وتاريخ إنشائها ودرجة تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي) 2018مصر نهاية عام في  طاقة مصافي النفط العاملة :2-9الجدول 

 مؤشر المالك/المشغل
 لسونين

 تاريخ
 اإلنشاء

 الطاقة
 المصفاة اسم التكريرية

Cairo Oil Refining Co. (CORC) 1.78 1969 160 Mostorod مسطرد 
El-Nasr Petroleum Co. 2.47 1913 130 El-Nassr  النصر 
Middle East Oil Refinery 10.24 2001 100 Midor ميدور 
Alexandria Petroleum Co. 4.06 1963 96.9 Alexandria اإلسكندرية  
Assiut Petroleum Refining Co. 1.66 1984 90.5 Assiut أسيوط 
Ameriya Petroleum Refining Co. 6.45 1972 80.4 Alameriya العامرية 
Suez Petroleum Refining Co. 6.08 1921 58.3 El-Suez السويس 
Cairo Oil Refining Co. 1.00 1973 52.1 Tanta طنطا 

 إجمالي مصر 768.2  4.04 
  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

ونسبة  ،ألف ب/ي 651 تأتي الجزائر في المرتبة الثانية بطاقة تكريرية قدرها

 مصــافي. 6وعــدد المصــافي % من إجمالي الطاقة التكريرية في منطقــة أفريقيــا، 16

الجزائــر، وتــاريخ إنشــائها، ودرجــة في  طاقة مصافي النفط العاملة 3-9الجدول يبين 

  .2018تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018طاقة مصافي النفط العاملة في الجزائر نهاية عام  :3-9الجدول 

 مؤشر المالك
 لسونين

 تاريخ
 اإلنشاء

 الطاقة
 المصفاة اسم التكريرية

Sonatrach  2.25 1980 335 Skikda سكيكدة 
Sonatrach 1.00 1985 122 Skikda Condensate سكيكدة متكثفات  
Sonatrach  1.85 1964 22 Hassi-Messaoud حاسي مسعود 
Sonatrach  2.91 1961 58 Algiers  الجزائر 
Sonatrach  4.61 1972 81 Arzew أرزيو 
Sonatrach. CNPC  4.95 2007 13 Adrar  أدرار 

 رإجمالي الجزائ 651  2.41 
  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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 (ألف ب/ي) 2018طاقة مصافي النفط العاملة في دول أفريقيا نهاية عام  :1-9الجدول 
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 كينيا 1 70 0 8.3 36.0 2.42

 ساحل العاج 1 60 14.5 12.3 27.3 5.72

 أنغوال 1 50 0 1.9 3.8 1.47

 كاميرون 1 40 0 11.0 16.1 3.38

 غانا 1 35 14.0 6.5 6.5 4.79

 تونس 1 34 0 5.6 7.7 2.40

 غابون 1 30 9.0 1.4 9.4 2.84

 سنغال 1 25 0 1.6 1.9 1.88

 موريتانيا 1 25 0 6.0 6.0 2.80

 زامبيا 1 24 0 6.0 8.5 3.61

 كونغو  1 21 2.0 2.0 3.5 3.15

  تشاد 1 20 0 5 5 2.88

 تانزانيا 1 16 2.5 2.5 4.4 2.90

 ليبيريا 1 14 0 2.0 3.3 2.42

  جنوب السودان 1 6 0 0 0 1.00

 اإلجمالي 50 3597 463.3 512.6 955.3 3.74

 قاعدة بيانات صناعة التكرير- المصدر:  أوابك         
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ألــف ب/ي  568 تأتي جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة بطاقــة تكريريــة قــدرها

 6وعــدد المصــافي  الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة أفريقيــا،% مــن إجمــالي 16ونسبة 

دولــة جنــوب أفريقيــا، فــي  طاقــة مصــافي الــنفط العاملــة 4-9الجــدول يبــين  مصافي.

  .2018نهاية عام في  وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها

  (ألف ب/ي)  2018جنوب أفريقيا نهاية عام في  طاقة مصافي النفط العاملة :4-9الجدول 

 مؤشر المالك
 لسونين

 تاريخ
 اإلنشاء

 الطاقة
 المصفاة اسم التكريرية

Shell and BP PLC Petroleum 
Refineries Pty. Ltd. 7.88 1963 105 Durban دوربان 

Engen Petroleum Ltd. 5.53 1954 120 Engen إنجن 

Caltex Oil SA 6.23 1965 100 Cape Town كيبتاون 

National Petroleum Refiners of 
South Africa Pty Ltd. 6.43 1971 100 Sasolburg ساسولبورغ 

Sasol & Total 1.00   108  Natref ناتريف  

Petro SA 1.00  35 Mossel Bay موسيل باي  

 إجمالي جنوب أفريقيا 568  5.93 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

 ألــف ب/ي 469 المرتبة الرابعــة بطاقــة تكريريــة قــدرهاكما تأتي نيجيريا في 

 مصــافي. 5وعــدد المصــافي  % من إجمالي الطاقة التكريرية فــي أفريقيــا،13ونسبة 

وتــاريخ إنشــائها، ودرجــة  نيجيريــا،فــي طاقة مصافي النفط العاملة  5-9الجدول يبين 

  .2018تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018نيجيريا نهاية عام في  طاقة مصافي النفط العاملة :5-9الجدول 

 مؤشر المالك
 لسونين

 تاريخ
 اإلنشاء

 الطاقة
 المصفاة اسم التكريرية

Port Harcourt Refining Co. & NNPC 4.73 1988 200 Rivers State ريفرستيت 

Kaduna Refinery & Petrochemical Co. 4.52 1980 100 Kaduna كادونا 

Warri Refinery & Petrochemical Co. 4.60 1978 100 Warri واري 

Port Harcourt Refining Co. & NNPC 1.78 1965 58 Alesa Elem  أليسا إليم 

Niger Delta Petroleum Resources 1.00 2012 11 Ogbele أوغبيلي  
 إجمالي نيجيريا 469  4.20 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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ألــف ب/ي  380 تأتي دولة ليبيا في المرتبــة الخامســة بطاقــة تكريريــة قــدرها

 5وعــدد المصــافي  % مــن إجمــالي الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة أفريقيــا،11ونسبة 

ليبيــا وتــاريخ إنشــائها فــي طاقــة مصــافي الــنفط العاملــة  6-9الجــدول يبــين  مصــافي.

  .2018نهاية عام  ودرجة تعقيدها

  (ألف ب/ي) 2018ليبيا نهاية عام في  طاقة مصافي النفط العاملة :6-9الجدول 

 مؤشر المالك
 لسونين

 تاريخ
 اإلنشاء

 الطاقة
 المصفاة اسم التكريرية

Ras Lanuf Oil & Gas Processing Co. 1.14 1985 220 Ras Lanuf راس النوف 

Azzawiya Oil Refining Co. 2.82 1975 120 Azzawiya  الزاوية 

Tobruk Refining 1.00 1985 20 Tobruk طبرق 

Sirte Oil Co. 2.92 1965 10 Marsah El Brega مرسى البريقة 

Sarir Refining 1.8 1989 10 Sarir سرير 

 إجمالي ليبيا 380  1.73 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
  

أما باقي دول أفريقيا فمعظمها تمتلك عدد محدود من المصافي بطاقة تكريريــة 

طاقــة مصــافي الــنفط العاملــة وتــاريخ إنشــائها ودرجــة  7-9الجــدول منخفضــة. يبــين 

  .2018باقي دول أفريقيا نهاية عام في  تعقيدها

  (ألف ب/ي)  2018باقي دول أفريقيا نهاية عام في  طاقة مصافي النفط العاملة :7-9الجدول 

 مؤشر المالك
 لسونين

 تاريخ
 اإلنشاء

 الطاقة
 المصفاة اسم التكريرية

 المغرب

Societe Anonyme Marocaine de 
L'Industrie du Raffinage 6.92 1959 125 Mohammedia محمدية 

Societe Anonyme Marocaine de 
L'Industrie du Raffinage (SAMIR) 5.23 1940 26 Sidi Kacem سيدي قاسم 

  266.    115  إجمالي المغرب 

 السودان

Port Sudan Refinery Ltd. 2.56 1964 25 Port Sudan بورتسودان 
China National Petroleum Corp. 1.96 1996 15 AlUbaidh األبيض 
Concorp 2.56 2000 100 Khartoum خرطوم 
 إجمالي السودان 140   1.96  
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ألــف ب/ي  568 تأتي جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة بطاقــة تكريريــة قــدرها

 6وعــدد المصــافي  الطاقــة التكريريــة فــي منطقــة أفريقيــا،% مــن إجمــالي 16ونسبة 

دولــة جنــوب أفريقيــا، فــي  طاقــة مصــافي الــنفط العاملــة 4-9الجــدول يبــين  مصافي.

  .2018نهاية عام في  وتاريخ إنشائها، ودرجة تعقيدها

  (ألف ب/ي)  2018جنوب أفريقيا نهاية عام في  طاقة مصافي النفط العاملة :4-9الجدول 

 مؤشر المالك
 لسونين

 تاريخ
 اإلنشاء

 الطاقة
 المصفاة اسم التكريرية

Shell and BP PLC Petroleum 
Refineries Pty. Ltd. 7.88 1963 105 Durban دوربان 

Engen Petroleum Ltd. 5.53 1954 120 Engen إنجن 

Caltex Oil SA 6.23 1965 100 Cape Town كيبتاون 

National Petroleum Refiners of 
South Africa Pty Ltd. 6.43 1971 100 Sasolburg ساسولبورغ 

Sasol & Total 1.00   108  Natref ناتريف  

Petro SA 1.00  35 Mossel Bay موسيل باي  

 إجمالي جنوب أفريقيا 568  5.93 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك

 ألــف ب/ي 469 المرتبة الرابعــة بطاقــة تكريريــة قــدرهاكما تأتي نيجيريا في 

 مصــافي. 5وعــدد المصــافي  % من إجمالي الطاقة التكريرية فــي أفريقيــا،13ونسبة 

وتــاريخ إنشــائها، ودرجــة  نيجيريــا،فــي طاقة مصافي النفط العاملة  5-9الجدول يبين 

  .2018تعقيدها نهاية عام 

  (ألف ب/ي)  2018نيجيريا نهاية عام في  طاقة مصافي النفط العاملة :5-9الجدول 

 مؤشر المالك
 لسونين

 تاريخ
 اإلنشاء

 الطاقة
 المصفاة اسم التكريرية

Port Harcourt Refining Co. & NNPC 4.73 1988 200 Rivers State ريفرستيت 

Kaduna Refinery & Petrochemical Co. 4.52 1980 100 Kaduna كادونا 

Warri Refinery & Petrochemical Co. 4.60 1978 100 Warri واري 

Port Harcourt Refining Co. & NNPC 1.78 1965 58 Alesa Elem  أليسا إليم 

Niger Delta Petroleum Resources 1.00 2012 11 Ogbele أوغبيلي  
 إجمالي نيجيريا 469  4.20 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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 مؤشر المالك
 لسونين

 تاريخ
 اإلنشاء

 الطاقة
 المصفاة اسم التكريرية

 كينيا

Kenya Petroleum Refineries Ltd. 932.  1963 70 Mombasa مومباسا 

 ساحل العاج

Societe Ivoirienne de Raffinage  5.72 1967 60 Abidjan أبيدجان 

 نغوالأ

Fina Petroleos de Angola 1.47 1958 50 Luanda  لواندا 

 غانا

Tema Oil Refinery Co. Ltd. 4.79 1963 35 Tema تيما 

 كاميرون

Societe Nationale de Raffinage 3.38 1981 40 Cape Limboh كيب ليمبوه 

 تونس

Ste. Tunisienne Industries des Raffinage 2.45 1962 34 Bizerte بنزرت 

 سنغالال

Ste. Africaine de Raffinage 1.88 1963 25 Dakar داكار 

 موريتانيا

MNPC 2.8 1987 25 Nwathebo نواذيبو 

 زامبيا

Indeni Petroleum Refinery Co.  3.61 1973 24  Ndola ندوال 

 كونغو

Coraf 3.15 1960 21 Pointe-Noire بوينت نوير 

 غابون

Ste. Gabonaise de Raffinage 2.84 1967 30 Port Gentil بورت جينتيل 

 تنزانيا

Tanzanian & Italian Petroleum 
Refining Co. Ltd. 2.90 1969 16 Dar essalaam  دار السالم 

 ليبيريا

Liberia Petroleum Refining 2.42 1960 14 Monrovia مونروفيا 

  جنوب السودان

 1.00 2014 6 Bentiu بينتيو  

 إجمالي باقي دول أفريقيا 759      

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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  المصافي المغلقة في أفريقيا: 9-2

منطقة أفريقيا سوى إغالق عدد محــدود مــن المصــافي الصــغيرة في لم يسجل 

. تركــزت حــاالت اإلغــالق فــي كــل مــن الســودان، 2018-2000الحجم خالل الفترة 

ــذه المصــافي  ــاءة ه ــك بســبب ضــعف كف ــيراليون، ومدغشــقر، وذل والصــومال، وس

المصــافي المغلقــة فــي منطقــة  8-9الجــدول وانخفاض حجم طاقتهــا التكريريــة. يبــين 

  .2018-2000يقيا خالل الفترة أفر

  (ألف ب/ي)  2018-2000المصافي المغلقة في أفريقيا خالل الفترة  :8-9الجدول 

تاريخ  المالك
 اإلغالق

 الطاقة
 المصفاة البلد/ اسم التكريرية

 السودان

Private Sec 2008 6 Alshajara الشجرة 

Privet Sec 2006 2 Abu-Jabra أبوجابرة 

 الصومال

Somali Gov 2000 10 Iraq-Soma صوما- عراق 

 سيراليون

Sierra Leone Petroleum Refining Co. Ltd. 2001 10 Freetown فريتاون 

 مدغشقر

Solima Refineries 2002 15 Toamasina تواماسينا 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك 

  

  أفريقيا: األداء التشغيلي لمصافي النفط في 9-3

معظم مصافي النفط في أفريقيا من النــوع البســيط بطاقــة تكريريــة منخفضــة، 

صممت لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطيــة، باســتثناء بعــض المصــافي 

فــي مصــر التــي تمتلــك مصــفاة عاليــة التعقيــد "ميــدور" قــادرة علــى إنتــاج مشــتقات 

ة صرامة، فضالً عن مرونتهــا فــي تكريــر بمواصفات متوافقة مع أكثر المعايير الدولي 

أنواع مختلفة من النفط الخام. كما تمتلك كل من نيجيريا، وجنــوب أفريقيــا، والمغــرب 

  بعض المصافي المتطورة بدرجة تعقيد جيدة.
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 مؤشر المالك
 لسونين

 تاريخ
 اإلنشاء

 الطاقة
 المصفاة اسم التكريرية

 كينيا

Kenya Petroleum Refineries Ltd. 932.  1963 70 Mombasa مومباسا 

 ساحل العاج

Societe Ivoirienne de Raffinage  5.72 1967 60 Abidjan أبيدجان 

 نغوالأ

Fina Petroleos de Angola 1.47 1958 50 Luanda  لواندا 

 غانا

Tema Oil Refinery Co. Ltd. 4.79 1963 35 Tema تيما 

 كاميرون

Societe Nationale de Raffinage 3.38 1981 40 Cape Limboh كيب ليمبوه 

 تونس

Ste. Tunisienne Industries des Raffinage 2.45 1962 34 Bizerte بنزرت 

 سنغالال

Ste. Africaine de Raffinage 1.88 1963 25 Dakar داكار 

 موريتانيا

MNPC 2.8 1987 25 Nwathebo نواذيبو 

 زامبيا

Indeni Petroleum Refinery Co.  3.61 1973 24  Ndola ندوال 

 كونغو

Coraf 3.15 1960 21 Pointe-Noire بوينت نوير 

 غابون

Ste. Gabonaise de Raffinage 2.84 1967 30 Port Gentil بورت جينتيل 

 تنزانيا

Tanzanian & Italian Petroleum 
Refining Co. Ltd. 2.90 1969 16 Dar essalaam  دار السالم 

 ليبيريا

Liberia Petroleum Refining 2.42 1960 14 Monrovia مونروفيا 

  جنوب السودان

 1.00 2014 6 Bentiu بينتيو  

 إجمالي باقي دول أفريقيا 759      

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك
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شهدت دول أفريقيا زيادة في الطاقة التكريرية خالل العقــدين الماضــيين لكنهــا 

التحويليــة الالحقــة بالدرجــة التــي تمكنهــا مــن لم تترافق مع تحسين مستوى العمليــات 

تطــور  2-9الشــكل إنتاج مشتقات ذات مواصفات تلبي متطلبات المعايير البيئية. يبين 

الطاقة التكريرية ونسبة طاقة العمليات التحويلية الالحقة إلــى طاقــة تقطيــر الــنفط فــي 

  .2018-2000أفريقيا خالل الفترة 

  الالحقة في أفريقيا   التحويلية تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات :2-9الشكل 
  2018- 2000خالل الفترة 

  تقرير األمين العام السنوي - المصدر: أوابك       

  : تصنيف مصافي النفط حسب الحجم9-3-1
ألــف ب/ي  50بلغ عدد المصافي الصغيرة التي ال تزيد طاقتها التكريرية عــن 

، 2018% من إجمالي عدد مصافي النفط في أفريقيا نهايــة عــام 44 بنسبةمصفاة  22

مصــفاة بنســبة  11ألــف ب/ي  100-50وبلغ عــدد المصــافي ذات الطاقــة التكريريــة 

ــة 22 ــة التكريري ــغ عــدد المصــافي ذات الطاق ــا بل ــف ب/ي  200-100%، كم  14أل

 200األعلــى مــن %، بينما بلغ عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية 28مصفاة بنسبة 

% مــن إجمــالي عــدد مصــافي الــنفط فــي منطقــة 6مصــافي فقــط بنســبة  3ألف ب/ي 

تصــنيف مصــافي الــنفط فــي دول أفريقيــا  3-9الشــكل . يبــين 2018أفريقيا نهاية عام 
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توزع نســب مصــافي الــنفط فــي  4-9الشكل . كما يبين 2018حسب الحجم نهاية عام 

  .2018أفريقيا حسب الحجم نهاية عام 

    2018تصنيف مصافي النفط في دول أفريقيا حسب الحجم نهاية عام  :3-9الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك       

  (ألف ب/ي) 2018توزع نسب مصافي أفريقيا حسب الحجم نهاية عام  :4-9الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك       

  : تصنيف مصافي النفط حسب النوع9-3-2

مصــفاة  11بلغ عدد المصافي البسيطة التــي تحتــوي علــى وحــدة تقطيــر فقــط 

، كمــا بلــغ عــدد 2018% من إجمالي عدد المصافي في أفريقيــا نهايــة عــام 22بنسبة 
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شهدت دول أفريقيا زيادة في الطاقة التكريرية خالل العقــدين الماضــيين لكنهــا 

التحويليــة الالحقــة بالدرجــة التــي تمكنهــا مــن لم تترافق مع تحسين مستوى العمليــات 

تطــور  2-9الشــكل إنتاج مشتقات ذات مواصفات تلبي متطلبات المعايير البيئية. يبين 

الطاقة التكريرية ونسبة طاقة العمليات التحويلية الالحقة إلــى طاقــة تقطيــر الــنفط فــي 

  .2018-2000أفريقيا خالل الفترة 

  الالحقة في أفريقيا   التحويلية تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات :2-9الشكل 
  2018- 2000خالل الفترة 

  تقرير األمين العام السنوي - المصدر: أوابك       

  : تصنيف مصافي النفط حسب الحجم9-3-1
ألــف ب/ي  50بلغ عدد المصافي الصغيرة التي ال تزيد طاقتها التكريرية عــن 

، 2018% من إجمالي عدد مصافي النفط في أفريقيا نهايــة عــام 44 بنسبةمصفاة  22

مصــفاة بنســبة  11ألــف ب/ي  100-50وبلغ عــدد المصــافي ذات الطاقــة التكريريــة 

ــة 22 ــة التكريري ــغ عــدد المصــافي ذات الطاق ــا بل ــف ب/ي  200-100%، كم  14أل

 200األعلــى مــن %، بينما بلغ عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية 28مصفاة بنسبة 

% مــن إجمــالي عــدد مصــافي الــنفط فــي منطقــة 6مصــافي فقــط بنســبة  3ألف ب/ي 

تصــنيف مصــافي الــنفط فــي دول أفريقيــا  3-9الشــكل . يبــين 2018أفريقيا نهاية عام 
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%، أما عدد المصــافي التحويليــة 44مصفاة بنسبة  22مصافي المعالجة الهيدروجينية 

افي فــي أفريقيــا. يبــين  % مــن إجمــالي عــدد المـصـ 34مصــفاة بنســبة  17فبلغ عــددها 

. كما 2018تصنيف مصافي النفط في دول أفريقيا حسب النوع نهاية عام  5-9الشكل 

  .2018توزع نسب مصافي أفريقيا حسب النوع نهاية عام  6-9الشكل يبين 

  2018تصنيف مصافي النفط في دول أفريقيا حسب النوع نهاية عام  :5-9الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك                 

  2018توزع نسب مصافي النفط في أفريقيا حسب النوع نهاية عام  :6-9الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك                      
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  : طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني للغازولين9-3-3

مصــافي  فــيتحسين الرقم األوكتاني للغازولين  عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ

 مــن  نسبة قريبة وهي ،2018نهاية عام  النفط تقطير طاقة من% 14.30 دول أفريقيا

باستثناء بعض الدول التي تزيد فيها النسبة عن متوسط العالم،  العالم، مصافي متوسط

مثل ساحل العاج والكــاميرون وزامبيــا، وذلــك العتمادهــا بشــكل رئيســي علــى إنتــاج 

 طاقــة إلــىتحســين الــرقم األوكتــاني  عمليــات طاقــة نسبة 7-9 الشكل يبينالغازولين. 

  .2018نهاية عام  أفريقيا مصافي في النفط تقطير

  طـاقة إلى  تحسين الرقم األوكتاني  عملياتطاقة نسبة  :7-9لشكل ا
  2018نهاية عام  أفريقياتقطير النفط في مصافي                 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك       

  : طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية9-3-4

 الــنفط تقطيــر طاقــة إلى الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ

 متوســط مــن أدنــى نســبة وهــي ،2018نهاية عــام % 26.59 أفريقيادول  مصافي في

مواصــفات المشــتقات لغيــاب معــايير ملزمــة لتحســين وذلــك نظــراً  العــالم، مصــافي

 طاقــة نســبة 8-9 الشــكل يبــين والتركيــز علــى تصــريف المنتجــات محليــاً. ، النفطيــة

نهايــة  أفريقيــادول  مصــافي في النفط تقطير طاقة إلى الهيدروجينية المعالجة عمليات
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%، أما عدد المصــافي التحويليــة 44مصفاة بنسبة  22مصافي المعالجة الهيدروجينية 

افي فــي أفريقيــا. يبــين  % مــن إجمــالي عــدد المـصـ 34مصــفاة بنســبة  17فبلغ عــددها 

. كما 2018تصنيف مصافي النفط في دول أفريقيا حسب النوع نهاية عام  5-9الشكل 

  .2018توزع نسب مصافي أفريقيا حسب النوع نهاية عام  6-9الشكل يبين 

  2018تصنيف مصافي النفط في دول أفريقيا حسب النوع نهاية عام  :5-9الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك                 

  2018توزع نسب مصافي النفط في أفريقيا حسب النوع نهاية عام  :6-9الشكل 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - المصدر: أوابك                      
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  طاقة  إلى  الهيدروجينية المعالجة عملياتطاقة  نسبة :8-9الشكل 

  2018أفريقيا نهاية عام  مصافي في النفط تقطير            

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك       

  

  تكسير المخلفات الثقيلة عمليات طاقة: 9-3-5

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى تكسير المخلفات الثقيلــة عمليات طاقة نسبة بلغت

، وهــي أدنــى مــن متوســط مصــافي العــالم، حيــث أن %12.92دول أفريقيــا  مصــافي

، وذلك بســبب عــدم جــدوى تطويرهــا تحويليةعمليات ال تحتوي على معظم المصافي 

مشــاريع  لتنفيــذالتكريريــة وقــدمها، أو عــدم تــوفر التمويــل الــالزم تهــا النخفــاض طاق

 تقطير طاقة إلى تكسير المخلفات الثقيلة عمليات طاقة نسبة 9-9 الشكل يبين. التطوير

  .2018نهاية عام  دول أفريقيا مصافي في النفط
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  طاقة  إلى تكسير المخلفات الثقيلة  عملياتطاقة  نسبة :9-9 الشكل
  2018نهاية عام  أفريقيا مصافي فيالنفط  تقطير           

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك        

  

  أفريقيافي : تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات النفطية 9-4

تعتبر أفريقيا من الدول التي تشهد نموا كبيراً في معدالت الطلــب علــى الطاقــة 

 بشكل عام، وعلى المنتجات النفطية بشكل خاص، ولم تتمكن مصافي النفط في معظــم

دول أفريقيا مــن تلبيــة الطلــب المحلــي علــى المنتجــات النفطيــة بســبب ضــعف أدائهــا 

تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجــات فــي أفريقيــا  10-9الشكل التشغيلي. يبين 

  .2018-2005خالل الفترة 
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  طاقة  إلى  الهيدروجينية المعالجة عملياتطاقة  نسبة :8-9الشكل 

  2018أفريقيا نهاية عام  مصافي في النفط تقطير            

  قاعدة بيانات صناعة التكرير –المصدر: أوابك       

  

  تكسير المخلفات الثقيلة عمليات طاقة: 9-3-5

 فــي الــنفط تقطيــر طاقــة إلــى تكسير المخلفات الثقيلــة عمليات طاقة نسبة بلغت

، وهــي أدنــى مــن متوســط مصــافي العــالم، حيــث أن %12.92دول أفريقيــا  مصــافي

، وذلك بســبب عــدم جــدوى تطويرهــا تحويليةعمليات ال تحتوي على معظم المصافي 

مشــاريع  لتنفيــذالتكريريــة وقــدمها، أو عــدم تــوفر التمويــل الــالزم تهــا النخفــاض طاق

 تقطير طاقة إلى تكسير المخلفات الثقيلة عمليات طاقة نسبة 9-9 الشكل يبين. التطوير

  .2018نهاية عام  دول أفريقيا مصافي في النفط
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  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات في أفريقيا  :10-9الشكل 
   2018- 2005خالل الفترة 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك :المصدر  

  

كما واجهت مصافي النفط في أفريقيا مشكلة تغير هيكل الطلب على المنتجــات 

مــن خالل العقدين الماضــيين، حيــث ارتفعــت نســبة الطلــب علــى المقطــرات الخفيفــة 

، كمــا ارتفعــت نســبة الطلــب 2018% في عام 27.70إلى  2005% في عام 24.14

. بينمــا 2018% عام 48.54إلى  2005% عام 40.01على المقطرات الوسطى من 

. يبــين 2018% عام 8.08إلى  2005% عام 15.65انخفضت على زيت الوقود من 

تطور هيكــل الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة فــي أفريقيــا خــالل الفتــرة  11-9الشكل 

2005-2018.  
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  2018- 2005خالل الفترة  تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في أفريقيا  :11-9الشكل 

  Bp. Statistical Review of World Energy, 2019المصدر:              

 

فــي  أفريقيــاكما يتوقع استمرار تنامي معدل الطلب على المنتجات النفطية في 

حيــث  وتــأتي بعــد آســيا الباســيفيك مــن حيــث ارتفــاع معــدل النمــو،العقدين القــادمين، 

 6.3 إلــى 2017مليون ب/ي في عــام  3.8المنتجات من سيرتفع إجمالي الطلب على 

وقعــات تطــور الطلــب علــى ت  12-9الشــكل  يبــين. 2040مليــون ب/ي بحلــول عــام 

 .2040-2017الفترة خالل  أفريقياالمنتجات النفطية في 
 النفطية في أفريقيا  المنتجاتتوقعات تطور الطلب على  :12-9 الشكل 

   2040- 2017خالل الفترة 

    World Oil Outlook, 2018 المصدر:           
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  تطور الطاقة التكريرية واستهالك المنتجات في أفريقيا  :10-9الشكل 
   2018- 2005خالل الفترة 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير - أوابك :المصدر  
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، كمــا ارتفعــت نســبة الطلــب 2018% في عام 27.70إلى  2005% في عام 24.14

. بينمــا 2018% عام 48.54إلى  2005% عام 40.01على المقطرات الوسطى من 

. يبــين 2018% عام 8.08إلى  2005% عام 15.65انخفضت على زيت الوقود من 
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  : التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات9-5

تعاني معظم مصافي النفط في أفريقيا من ضــعف القــدرة علــى إنتــاج مشــتقات 

بمواصفات متوافقة مع المعايير الدولية، باستثناء بعض المصافي الحديثة مثل مصــفاة 

"ميدور" في جمهورية مصر العربية، أو المصافي التي أدخــل عليهــا تعــديالت هامــة 

  مثل مصفاة "المحمدية" في المملكة المغربية.  

اتفق القــائمون علــى مصــافي الــنفط فــي أفريقيــا علــى  2006في آذار/ مارس 

تهــدف إلــى    1ARAتشكيل منظمة غير حكوميــة ســميت رابطــة المكــررين األفارقــة

معالجة القضايا المتعلقة بالصناعة البترولية الالحقة في أفريقيا. أحد إنجازات الرابطة 

الهامــة كــان إصــدار معــايير أفريقيــة لمواصــفات المنتجــات النفطيــة مماثلــة للمعــايير 

ــد إطــار زمنــي للتنفيــذ. يبــين  المعــايير األفريقيــة  9-9الجــدول األوروبيــة، مــع تحدي

   (Koffi, 2010) لمواصفات الغازولين والديزل.

  المعايير األفريقية لمواصفات الغازولين والديزل  :9-9الجدول 
  AFRI-1 AFRI-2  AFRI-3  AFRI-4  

  الغازولين
  RON 91  91  91  91الرقم األوكتاني، حد أدنى  
  MON  81  81  81  81الرقم األوكتاني، حد أدنى  

  خالي   خالي   خالي   خالي   محتوى الرصاص
  0.015  0.03  0.05  0.1  محتوى الكبريت % وزناً (حد أقصى)
  1  5  -   -   محتوى البنزين % حجماً (حد أقصى)

  الديزل 
  0.005  0.05  0.35  0.8  محتوى الكبريت % وزناً (حد أقصى)

كغ/الليتر (حد  م̊ 15الكثافة عند 
  أدنى/أقصى)

800/890  800/890  800/890  820/880  

  45  45  45  42  الرقم السيتاني (حسابياً)، حد أدني
  460  460  -   -   الخاصة التزييتية ميكرون، حد أقصى 

 Coffi, 2010المصدر: 

  : التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في أفريقيا9-6

العشر الماضــية اإلعــالن عــن العديــد مــن الخطــط شهدت أفريقيا في السنوات 

التي تضمن إنشاء مصافي نفط جديــدة وتطــوير المصــافي القائمــة، إال أن معظــم هــذه 

  واجهت صعوبات في التنفيذ ألسباب مختلفة يأتي في مقدمتها نقص التمويل. الخطط

 
1 African Refiners Association 
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تتركز الخطط المعلنة لمشاريع تطوير مصافي النفط في أفريقيــا فــي كــل مــن  

أنغوال، والجزائر، ومصر، والمغرب، ونيجيريا، وذلك بهــدف تلبيــة الطلــب المتنــامي 

على المنتجات النفطية فــي الســوق المحليــة، وتمكــين المصــافي مــن تحســين التزامهــا 

  لقديمة. بمتطلبات التشريعات البيئية وتجديد المصافي ا

أعلنت شركة "سوناطراك" عن خطة لرفع الطاقة في الجمهورية الجزائرية، 

التكريرية  من خالل  إنشاء ثالث مصاف جديدة في "بيسكرة"، و"غورداية"، 

ألف ب/ي، إال أن البدء بتنفيذ بعض هذه  100و"حاسي مسعود"، طاقة كل منها 

ن عن عقد مفاوضات مع بعض المشاريع قد تأجل عدة مرات، على الرغم من اإلعال

   الشركات الهندسية للتعاقد على عمليات اإلنشاء.

 البدء  تم حيث القائمة، المصافي تطوير إلى" سوناطراك" شركة تسعى كما

  :منها المهمة المشاريع بعض بتنفيذ

 ألف ب/ي. 79إلى  58من   القائمة" الجزائر" لمصفاة التكريرية الطاقة رفع 

   إنشاء وحدة  تكسيرUnicracking  ألف ب/ي، ووحدة نزع  81طاقتها

ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز  24.1األسفلتينات بالمذيب طاقتها 

ألف ب/ي، مع وحدة أزمرة في  80طاقتها  CCRبطريقة التنشيط المستمر 

مصفاة سكيكدة، وذلك بهدف تعظيم إنتاج الغازولين وتحسين المواصفات 

 ". 5-ايتوافق مع المعايير األوروبية "يوروبم

من جهة أخرى أعلنت شركة البترول الوطنية الجزائرية "سوناطراك" عن 

اإليطالية طاقتها  Sicilyفي مدينة "صقلية"  Augustaشراء مصفاة "أوغوستا" 

ألف ب/ي. يعتبر المشروع أول عملية شراء لمصفاة خارج حدود  190التكريرية 

زائرية، وذلك بهدف تكرير النفط الخام الجزائري، ومعالجة المنتجات الجمهورية الج 

الثقيلة الفائضة المنتجة من المصافي الجزائرية وتحويلها إلى منتجات خفيفة وإعادتها 

  إلى الجزائر لتلبية الطلب المحلي المتنامي على المنتجات البترولية العالية الجودة. 
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إنشاء وحدة تهذيب بالعامل الحفاز أعلن عن في جمهورية مصر العربية، 

ألف  13.6طاقتها في مصفاة "اإلسكندرية للبترول"  CCRبطريقة التنشيط المستمر 

ووحدة إلنتاج األسفلت طاقتها  ،ب/ي، لتعظيم إنتاج الغازولين عالي الرقم األوكتاني

القائمة في . يعتبر هذا المشروع جزءاً من خطة شاملة لتطوير المصافي ب/ي 7300

إطار خطة وزارة البترول في جمهورية مصر العربية لتخفيف االعتماد على استيراد 

  المنتجات البترولية.

 المنتج الوقود زيت من ي/ب ألف  110 حوالي كما تم إنجاز مشروع تحويل

 فراغي تقطير وحدة من ويتكون ،CORC البترول لتكرير القاهرة شركة مصفاة في

 ووحدة ي،/ب ألف 40 طاقتها هيدروجيني تكسير ووحدة ي،/ب ألف 80 طاقتها

 23 طاقتها للنافثا هيدروجينية معالجة ووحدة ي،/ب ألف 25 طاقتها مؤجل تفحيم

. ي/ب ألف 32 طاقتها الوسطى للمقطرات هيدروجينية معالجة ووحدة ي،/ب ألف

البترولية، إضافة تلبية جزء من الطلب المحلي على المنتجات  في المشروع سيساهمو 

   ألف طن/السنة من الكبريت إلى الجو. 93إلى تخفيض طرح حوالي 

ً في جمهورية مصر العربية تنفيذ خطة شاملة  من جهة أخرى، يجري حاليا

مليار دوالر أمريكي، وذلك  9.9لتطوير مصافي النفط القائمة، بكلفة إجمالية قدرها 

المشتقات البترولية، وتخفيف االعتماد في إطار سعيها لتأمين الطلب المحلي على 

  على االستيراد. وتتضمن الخطة  تنفيذ المشاريع التالية:

  رفع الطاقة التكريرية لمصفاة شركة الشرق األوسط لتكرير البترول في

ألف ب/ي، وإنشاء وحدة معالجة  160إلى  100اإلسكندرية "ميدور" من 

، ووحدة نزع األسفلتينات ألف ب/ي 45هيدروجينية لوقود الديزل طاقتها 

ألف ب/ي، ووحدة إنتاج  14طاقتها  Solvent-Deasphaltingبالمذيب 

ألف متر مكعب في الساعة، ويتوقع إنجاز المشروع في  60هيدروجين طاقتها 

  مليار دوالر. 1.4، بكلفة إجمالية قدرها 2022عام 
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 الوطنية  مشروع إنشاء وحدة فصل غازات في كل من مصفاتي "أسيوط

  5400" و"السويس لتصنيع البترول"، يبلغ معدل إنتاج كل منهما للتكرير

 .LPG المسال البترول غاز من ب/ي

  إنشاء وحدة تفحيم، ب ألف ب/ي،  90تطوير مصفاة "أسيوط" طاقتها التكريرية

ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل  47.7ووحدة تكسير هيدروجيني طاقتها 

ألف  14.8، ووحدة أزمرة طاقتها CCR الحفاز بطريقة التنشيط المستمر

مليار دوالر أمريكي. حيث منحت  2.9ب/ي. وتقدر كلفة المشروع بحوالي 

إدارة أعمال تنفيذ الهندسة  عقد تنفيذ Asorcشركة أسيوط لتكرير البترول 

 Worley Parsonلشركة  "وارلي بارسون"  EPCوالتوريد واإلنشاء 

األسترالية. يذكر أن عقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء كان قد منح 

.  كما وقعت شركة 2015اإليطالية في عام  Technipلشركة "تكنيب" 

الفرنسية للحصول  Axensأسيوط لتكرير البترول اتفاقية مع شركة "أكسنز" 

فثا، والتهذيب على ترخيص التكنولوجيا لوحدات المعالجة الهيدروجينية للنا

 بالعامل الحفاز بطريقة التنشيط المستمر، واألزمرة. 

  ،"إعادة تأهيل وتطوير وحدة التفحيم المؤجل القائمة في مصفاة "السويس

مليار  3.5ألف ب/ي، بكلفة  95.5وإنشاء وحدة تفحيم مؤجل جديدة طاقتها 

 ي.ب/ 2300دوالر أمريكي، إضافة إلى وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها 

يجري حالياً إنشاء مجمع تكرير متكامل في منطقة التجارة الحرة  في نيجيريا،

جنوب غرب نيجيريا، والذي تملكه شركة دانغوت  Lekkiالواقعة في مدينة "ليكي" 

المكونة من مجموعة شركات   .Dangote Industries Ltdانداستريز المحدودة 

ألف ب/ي، ووحدة  650التكريرية نيجيرية. يتكون المجمع من مصفاة نفط طاقتها 

 3مليون طن/السنة، ووحدة إنتاج يوريا طاقتها  3.6إنتاج بولي بروبيلين طاقتها 

  . 2021مليون طن/السنة. ويتوقع إنجاز المشروع في عام 

يذكر أن شركة البترول الوطنية النيجيرية كانت قد أعلنت عن برنامج لتطوير 

، وذلك بهدف تمكينها من تلبية الطلب المحلي على مصافي النفط األربعة التي تمتلكها
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   ألف طن/السنة من الكبريت إلى الجو. 93إلى تخفيض طرح حوالي 

ً في جمهورية مصر العربية تنفيذ خطة شاملة  من جهة أخرى، يجري حاليا

مليار دوالر أمريكي، وذلك  9.9لتطوير مصافي النفط القائمة، بكلفة إجمالية قدرها 

المشتقات البترولية، وتخفيف االعتماد في إطار سعيها لتأمين الطلب المحلي على 

  على االستيراد. وتتضمن الخطة  تنفيذ المشاريع التالية:

  رفع الطاقة التكريرية لمصفاة شركة الشرق األوسط لتكرير البترول في

ألف ب/ي، وإنشاء وحدة معالجة  160إلى  100اإلسكندرية "ميدور" من 

، ووحدة نزع األسفلتينات ألف ب/ي 45هيدروجينية لوقود الديزل طاقتها 

ألف ب/ي، ووحدة إنتاج  14طاقتها  Solvent-Deasphaltingبالمذيب 

ألف متر مكعب في الساعة، ويتوقع إنجاز المشروع في  60هيدروجين طاقتها 

  مليار دوالر. 1.4، بكلفة إجمالية قدرها 2022عام 
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المنتجات النفطية، والتوقف عن استيرادها من األسواق الخارجية. تبلغ  الكلفة 

مليون دوالر أمريكي، ويتوقع إنجاز  500التقديرية لمشروع التطوير حوالي 

  .2021المشروع في عام 

ية مذكرة تفاهم مع النيجير Edo" إيدو " والية حكومة من جهة أخرى، وقعت

ب/ي. يأتي هذا  5500تحالف شركات صينية وأفريقية إلنشاء مصفاة متنقلة طاقتها 

المشروع في إطار خطة الحكومة النيجيرية إلنشاء مجموعة من المصافي المتنقلة 

ألف ب/ي وكلفة  ملياري دوالر أمريكي، وذلك  80بطاقة تكريرية إجمالية قدرها 

  لي المتنامي على المنتجات البترولية. بهدف تلبية الطلب المح 

كما أعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية عن استدراج عروض إعداد 

لمشروع إنشاء مصفاتي تكرير متكثفات، بطاقة إجمالية  اقتصاديةدراسة جدوى 

. يأتي هذا المشروع Imoو"إيمو"  Deltaألف ب/ي، في واليتي "دلتا"  200قدرها 

من  االنتهاءفي إطار خطة الحكومة النيجيرية إلنعاش النمو االقتصادي، ويتوقع 

  .2022إنشاء هاتين المصفاتين في عام 

  Sonangol" سونانغول" األنغولية الوطنية النفط شركة وقعت في أنغوال،

لمشروع إنشاء مصفاة  United Shine Consortiumعقداً مع تحالف شركات 

% من 90ألف ب/ي. وسيمتلك التحالف  60طاقتها    Cabindaجديدة في "كابيندا" 

الوطنية المتفرعة من شركة  Sonarefحصة المصفاة والباقي لشركة "سوناريف" 

عن البدء شركة "سونانغول"  أعلنتالنفط الوطنية "سونانغول". من جهة أخرى 

الوحيدة القائمة في   Luandaولين في مصفاة "لواندا"رفع طاقة إنتاج الغازبمشروع 

  ألف ب/ي.  65أنغوال التي تبلغ طاقتها التكريرية 

يذكر أن الحكومة األنغولية كانت قد أعلنت عن خطة إلنشاء مصفاة جديدة في 

 8ألف ب/ي، وكلفة قدرها  200بطاقة تكريرية قدرها  Lobito منطقة "لوبيتو" 

 Girassol "غيراسول"مليار دوالر أمريكي، وستكرر النفط المنتج من حقل 
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ة كبريت قدرها ، ويحتوي على نسب  30.1APIاألوغاندي، تبلغ درجة جودته 

  . 2021% وزناً، ويتوقع أن يبدأ تشغيلها في عام 0.33

مفاوضات حول الأعلنت الحكومة األوغندية عن استمرار  في أوغندا،

ألف ب/ي. تهدف  60مشروع إنشاء مصفاة جديدة في أوغندا، طاقتها التكريرية 

تصدير الفائض المصفاة الجديدة إلى تلبية الطلب المحلي على المشتقات البترولية، و 

 APIإلى األسواق المجاورة، وستكرر المصفاة النفط الخام المنتج محليا بدرجة جودة 

% وزناً. ويتوقع إنجاز المشروع 0.16، ويحتوي على نسبة كبريت قدرها 23-33

  . 2020في عام  

 "نجامينا" ، أعلنت الحكومة التشادية عن إعادة تشغيل مصفاةفي تشاد

N’djamena ي الدولة، وهي مصفاة مشتركة بين الحكومة التشادية الوحيدة ف

  ألف ب/ي. 20، تبلغ طاقتها التكريرية  CNPCوشركة البترول الوطنية الصينية

عن  Petro SA، أعلنت شركة بترول جنوب أفريقيا في جنوب أفريقيا

تأسيس شركة مشتركة مع الشركة الوطنية الصينية للتكرير والبتروكيماويات، 

،  Mathomboإلنشاء مصفاة جديدة في مدينة "ماثومبو" SINOPECسينوبيك 

ألف ب/ي،  360طاقتها التكريرية  Port Elizabethبالقرب من بورت إليزابيت 

  . 2020ويتوقع بدء تشغيلها في عام 

، يجري حالياً تطوير ورفع الطاقة التكريرية لمصـفاة "ليمبي" في الكاميرون

Limbe  2020يتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في عام ألف ب/ي، و  70إلى  40من .  

تنفيذ التصاميم النهائية  ، وقعت شركة مصافي "براهمز" الغينية عقدفي غينيا

  ألف ب/ي.  10الجديدة في غينيا طاقتها   Kamsarلمصفاة نفط "كامسار"

، تم إنشاء مصفاة جديدة في جنوب السودان "بينتين"   في جنوب السودان

Bentin  6، وهي مصفاة بسيطة وصغيرة الحجم طاقتها التكريرية 2014في عام 

  ألف ب/ي، تهدف إلى تلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية.
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  : الخالصة واالستنتاجات9-7

% مــن إجمــالي 4ألــف ب/ي بنســبة  3597الطاقة التكريريــة فــي أفريقيــا  بلغت

  . 2018مصفاة نهاية عام  50الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 

ونســبة  ألــف ب/ي 768.2قــدرها تكريرية ة اقبط األولى تبةالمرتأتي مصر في 

افي، مـصـ  8وعــدد المصــافي  % من إجمالي الطاقة التكريرية في منطقــة أفريقيــا،21

ونســبة  ،ألــف ب/ي 561 كما تأتي الجزائر في المرتبة الثانية بطاقــة تكريريــة قــدرها

وفــي المرتبــة الثالثــة تــأتي جنــوب أفريقيــا بطاقــة  مصافي. 6وعدد المصافي %، 16

مصــافي، كمــا تــأتي  6وعدد المصــافي % 16ونسبة ألف ب/ي  568 تكريرية قدرها

 %،14ونســبة  ألــف ب/ي 469 نيجيريا في المرتبــة الرابعــة بطاقــة تكريريــة قــدرها

وتــأتي دولــة ليبيــا فــي المرتبــة الخامســة بطاقــة تكريريــة  مصــافي. 5وعدد المصافي 

مصــافي. أمــا بــاقي دول  5وعــدد المصــافي  % ،11ونســبة ألــف ب/ي  380 قــدرها

  ا يمتلك عدد محدود من المصافي بطاقة تكريرية منخفضة.  أفريقيا فجميعه

على الرغم من ضعف كفــاءة العديــد مــن مصــافي الــنفط فــي أفريقيــا إال أنــه لــم 

  . 2018-2000يسجل سوى إغالق عدد محدود من المصافي الصغيرة خالل الفترة 

منخفضــة، معظم مصافي النفط فــي أفريقيــا مــن النــوع البســيط بطاقــة تكريريــة 

صممت لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطيــة، باســتثناء بعــض المصــافي 

فــي مصــر التــي تمتلــك مصــفاة عاليــة التعقيــد "ميــدور" قــادرة علــى إنتــاج مشــتقات 

بمواصفات متوافقة مع أكثر المعايير الدولية صرامة، فضالً عن مرونتهــا فــي تكريــر 

ا تمتلك كل من نيجيريا، وجنــوب أفريقيــا، والمغــرب أنواع مختلفة من النفط الخام. كم

  بعض المصافي المتطورة بدرجة تعقيد جيدة.

شهدت دول أفريقيا زيادة في الطاقة التكريرية خالل العقدين الماضيين لكنهــا لــم 

الالحقة بالدرجة التي تمكنهــا مــن إنتــاج  التحويلية تحسين مستوى العملياتمع تترافق 

  متوافقة مع متطلبات المعايير البيئية.مشتقات ذات مواصفات 
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ألــف ب/ي  50بلغ عدد المصافي الصغيرة التي ال تزيد طاقتها التكريريــة عــن 

، كمــا 2018% من إجمالي مصافي النفط في أفريقيا نهايــة عــام 44 مصفاة بنسبة 22

مصــفاة بنســبة  11ألــف ب/ي  100-50بلــغ عــدد المصــافي ذات الطاقــة التكريريــة 

ــغ22 ــة  %، كمــا بل ــة التكريري  14ألــف ب/ي  200-100عــدد المصــافي ذات الطاق

 200%، بينما بلغ عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية األعلــى مــن 28مصفاة بنسبة 

% من إجمالي عدد مصافي النفط في أفريقيا نهايــة 6مصافي فقط بنسبة  3ألف ب/ي 

  . 2018عام 

مصــفاة  11طيــر فقــط بلغ عدد المصافي البســيطة التــي تحتــوي علــى وحــدة تق

، كمــا بلــغ عــدد 2018% من إجمالي عدد المصافي في أفريقيــا نهايــة عــام 22بنسبة 

%، أما عدد المصــافي التحويليــة 44مصفاة بنسبة  22مصافي المعالجة الهيدروجينية 

  .2018% من إجمالي عدد المصافي في أفريقيا نهاية عام 34مصفاة بنسبة  17فبلغ 

مصــافي دول  فــيتحســين الــرقم األوكتــاني  عمليــات طاقــة نســبة متوســط بلــغ

  نســبة قريبــة وهــي الــنفط، تقطير طاقة من% 14.30 حوالي 2018نهاية عام  أفريقيا

باستثناء بعض الدول التي تزيــد فيهــا النســبة عــن متوســط  العالم، مصافي متوسط من

رئيســي علــى العالم، مثل ساحل العاج والكاميرون وزامبيــا، وذلــك العتمادهــا بشــكل 

  إنتاج الغازولين.

 الــنفط تقطيــر طاقــة إلى الهيدروجينية المعالجة عمليات طاقة نسبة متوسط بلغ

 مــن أدنــى نســبة ، وهــي%26.59 حــوالي 2018نهايــة عــام  أفريقيادول  مصافي في

مواصفات المشتقات تحسين ب لغياب معايير ملزمة وذلك نظراً  العالم، مصافي متوسط

  والتركيز على تصريف المنتجات محلياً.، النفطية

 فــي الــنفط تكريــر طاقــة إلــى تكسير المخلفات الثقيلة عمليات طاقة نسبة بلغت

، وهــي أدنــى مــن متوســط مصــافي العــالم، حيــث أن %12.92دول أفريقيــا  مصــافي

، وذلــك بســبب عــدم تكســير للمخلفــات الثقيلــةعمليات ال تحتوي على معظم المصافي 

  .مشاريع التطوير لتنفيذجدوى تطويرها ، أو عدم توفر التمويل الالزم 
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  . 2018-2000يسجل سوى إغالق عدد محدود من المصافي الصغيرة خالل الفترة 

منخفضــة، معظم مصافي النفط فــي أفريقيــا مــن النــوع البســيط بطاقــة تكريريــة 

صممت لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطيــة، باســتثناء بعــض المصــافي 

فــي مصــر التــي تمتلــك مصــفاة عاليــة التعقيــد "ميــدور" قــادرة علــى إنتــاج مشــتقات 

بمواصفات متوافقة مع أكثر المعايير الدولية صرامة، فضالً عن مرونتهــا فــي تكريــر 

ا تمتلك كل من نيجيريا، وجنــوب أفريقيــا، والمغــرب أنواع مختلفة من النفط الخام. كم

  بعض المصافي المتطورة بدرجة تعقيد جيدة.

شهدت دول أفريقيا زيادة في الطاقة التكريرية خالل العقدين الماضيين لكنهــا لــم 

الالحقة بالدرجة التي تمكنهــا مــن إنتــاج  التحويلية تحسين مستوى العملياتمع تترافق 

  متوافقة مع متطلبات المعايير البيئية.مشتقات ذات مواصفات 
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التي تشهد نموا كبيراً في معدالت الطلب على الطاقة  المناطقتعتبر أفريقيا من 

بشكل عام، وعلى المنتجات النفطية، ولم تتمكن مصافي النفط في معظــم دول أفريقيــا 

  المنتجات النفطية بسبب ضعف أدائها التشغيلي.  من تلبية الطلب المحلي على 

واجهت مصافي النفط في أفريقيــا مشــكلة تغيــر هيكــل الطلــب علــى المنتجــات 

ــة  ــات الخفيف ــى المنتج ــب عل ــبة الطل ــت نس ــث ارتفع ــيين، حي ــدين الماض ــالل العق خ

 والمتوسطة، بينما انخفضت على المنتجات الثقيلة.

فــي  أفريقيــايتوقع استمرار تنامي معــدل الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة فــي 

حيــث  وتــأتي بعــد آســيا الباســيفيك مــن حيــث ارتفــاع معــدل النمــو،العقدين القــادمين، 

مليــون ب/ي  6.3 إلــى 2017مليــون ب/ي فــي عــام  3.8من سيرتفع إجمالي الطلب 

   .2040بحلول عام 

العشر الماضية اإلعالن عن العديــد مــن شهدت معظم دول أفريقيا في السنوات 

خطط إنشاء مصافي نفط جديدة وتطوير المصافي القائمة، بهدف تحسين قدرتها علــى 

 إنتاج مشتقات بمواصفات متوافقــة مــع المعــايير الخاصــة بحمايــة البيئــة مــن التلــوث،

المحليــة، إال أن إضافة إلى تلبية الطلب المتنامي علــى المنتجــات النفطيــة فــي الســوق 

  معظم هذه الخطط لم تنفذ ألسباب مختلفة يأتي في مقدمتها نقص التمويل.

ــة ــررين األفارق ــة المك ــادرة رابط ــاءت مب ــايير  1ج ــدار مع ــي تتضــمن إص الت

لمواصفات المنتجات النفطية خاصة بالدول األفريقية على غــرار المعــايير األوروبيــة 

   .ى الدعم الكافي للتطبيقخطوة متميزة وضرورية، لكنها لم تحصل عل

 

  

  

  

 
1 African Refiners Association-ARA 
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  االستنتاجات والتوصيات 

 
من خالل استقراء التطورات الحالية والمستقبلية لصناعة التكرير فــي منــاطق 

 العالم، توصلت الدراسة إلى االستنتاجات والتوصيات التالية: 

  تواجه صناعة التكرير في العالم العديد من الصعوبات والتحديات التــي يتوقــع

الصــناعة،  أن يكون لها دور كبير في تحديد مسار التطــورات المســتقبلية لهــذه

يأتي في مقدمتها تراجع الطلب على المشتقات النفطية فــي العديــد مــن منــاطق 

العالم، وعدم اليقين الذي يكتنف بيانات االستهالك، وتغير هيكــل الطلــب علــى 

المنتجات، وتوجه بعض الحكومات إلى دعم إنتاج الوقود الحيوي. إضافة إلــى 

خاصــة بتخفــيض نســبة الكبريــت فــي أعباء تلبية متطلبات التشريعات البيئية ال

  جودة النفط الخام المنتج.   وتراجعالمنتجات النفطية، 

 المخص ً ة للتصدير إلى تعزيز صتسعى مصافي النفط في العالم وخصوصا

% وزناً، بما يتوافق 0.5إنتاج وقود السفن بنسبة كبريت أدنى من  قدرتها على

الخاص بخفض نسبة الكبريت في  IMOمع قرار المنظمة البحرية العالمية  

% وزناً بحلول األول من يناير/كانون الثاني 0.5% إلى 3.5وقود السفن من 

  .   2020عام 

  صــناعة تكريــر مشــاريع تطــوير على الرغم من التحديات العديدة التي تواجــه

العائــد علــى رأس النفط، كارتفاع التكاليف االستثمارية والتشــغيلية وانخفــاض 

تحســين أداء هــذه أنها تحظى باهتمام كبير نظــراً لــدورها الهــام فــي ، إال المال

 الوقود المحرك لالقتصاد العالمي.صناعة في توفير ال

  ــوجي فــي دول أمريكــا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة فــي ســاهم التطــور التكنول

نضوج صناعة تكرير الــنفط فــي هــاتين المنطقتــين، ويالحــظ أن تطــور طاقــة 

حقــة فــي العقــدين الماضــيين كــان طفيفــاً باســتثناء طاقــة عمليــات التكريــر الال
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عمليــات المعالجــة الهيدروجينيــة، نظــراً لبلوغهــا مســتويات عاليــة مــن درجــة 

 .التعقيد منذ عقود

  استمرت ظاهرة إغالق مصافي النفط التي بدأت في مطلع عقد الثمانينــات مــن

نطقتــي المتقدمــة صــناعياً، وخاصــة فــي كــل مــن م الــدولالقرن الماضــي فــي 

أوروبا الغربية وأمريكا الشــمالية، وذلــك ألســباب مختلفــة يعــود معظمهــا إلــى 

علــى المنافســة  المصــفاة أو عــدم قــدرة تراجع الطلب على المنتجات النفطية، 

   وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة. تها،ضعف كفاءبسبب 

  العقــدين ســاهمت ظــاهرة إغــالق مصــافي الــنفط ذات األداء المــنخفض خــالل

الماضيين في انحدار معدل نمو إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وبالمقابــل 

ارتفعت طاقة العمليات التحويلية الالحقة المكونة من عمليات تكسير المخلفات 

الثقيلة والمعالجــة الهيدروجينيــة وتحســين الــرقم األوكتــاني للغــازولين، وذلــك 

 بهدف تحسين األداء والربحية.

  العديد من مصافي النفط  في كل من الواليات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا لجأت

مــن تكريــر النفــوط الرخيصــة المنتجــة مــن رمــال  عملياتها لتتمكنإلى تطوير 

شــكل ت  االنفــوط إال أنهــ  هــذه على الرغم من الفوائد االقتصادية لتكريــرالقار، و 

تحــدثها انبعاثــات تحدياً كبيراً لصناعة التكريــر، وذلــك بســبب األضــرار التــي 

 النفوط على صحة اإلنسان والبيئة. تلكالمصافي التي تكرر 

  تواجه مصافي الــنفط فــي كــل مــن أوروبــا الغربيــة وأمريكــا الشــمالية منافســة

شديدة ناتجة عن انخفاض معدل نمو الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة، مقارنــة 

رشــيد االســتهالك، وتشــجيع بمناطق العالم األخرى، إضافة إلى تأثير سياســة ت 

االعتماد على أنواع الوقــود البــديل. وقــد ســاهمت التشــريعات الصــارمة التــي 

 فرضتها الحكومات في الحد من توسيع الطاقة التكريرية لمصافي النفط.

  يتوقع استمرار تنامي الطلب على المنتجات النفطية في كل من آسيا الباســيفيك

د القادمــة، وســتتركز الزيــادة فــي كــل مــن والشرق األوسط وأفريقيا في العقــو 

 الغازولين والديزل، بينما سيتراجع الطلب على زيت الوقود.
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  تعاني صناعة التكرير في كل مــن منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا وأوروبــا

الشرقية من ضعف التشريعات البيئية الناظمة لمواصفات المنتجــات  النفطيــة، 

بســبب ملكيــة معظــم المصــافي إلــى القطــاع العــام. وقــد بــدأت عمليــة إصــدار 

تعتمــد تشريعات محلية لتحسين مواصفات المنتجات، وخاصة في الــدول التــي 

على تصدير المنتجات إلى األسواق التي تتطلــب مواصــفات صــارمة، إضــافة 

 إلى تنامي الوعي بضرورة المحافظة على سالمة البيئة من التلوث.  

  تشهد منطقتا آسيا الباسيفيك والشرق األوسط تطورات هامة في مجــال تطــوير

ة فــي الســوق مصافي النفط، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطي 

المحلية. ويتركز معظم المشاريع في الصين والهند والمملكة العربية السعودية 

 الكويت واإلمارات العربية المتحدة.دولة العراق و جمهورية وإيران و 

  تعتبر مبادرة رابطة المكررين األفارقةARA  التــي تتضــمن إصــدار معــايير

لمواصفات المنتجات النفطيــة خاصــة بالــدول األفريقيــة علــى غــرار المعــايير 

لكنهــا لــم تحصــل علــى الــدعم الكــافي  األوروبيــة خطــوة متميــزة وضــرورية،

للتطبيــق، حيــث أن معظــم المصــافي تعــود ملكيتهــا إلــى القطــاع العــام المثقــل 

 يب.  بالمشاريع األكثر أهمية على المدى القر

  تسعى الدول النامية إلى تحسين األداء التشغيلي واالقتصادي لصناعة التكريــر

 من خالل اإلجراءات التالية:

o  تشكيل هيئة دولية تهتم بمعالجة المشكالت التي تعاني منها صناعة تكريــر

تعزيز التعاون بين دول العــالم فــي مجــال تطــوير هــذه ، وتعمل على النفط

 لول الممكنة لتحسين األداء والربحية.الصناعة والبحث عن الح 

o غالق المصافي الصغيرة الحجم التي تستخدم تقنيات قديمــة، إعداد خطط إل

ــغيلها ــاليف تش ــاع تك ــراً الرتف ــدم  ،نظ ــدرتهاوع ــة متطلبــات  ق ــى تلبي عل

وإنتــاج  ،التشريعات البيئية الخاصة بالحــد مــن طــرح الملوثــات إلــى البيئــة

 مشتقات نفطية بمعايير محددة.  
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عمليــات المعالجــة الهيدروجينيــة، نظــراً لبلوغهــا مســتويات عاليــة مــن درجــة 

 .التعقيد منذ عقود

  استمرت ظاهرة إغالق مصافي النفط التي بدأت في مطلع عقد الثمانينــات مــن

نطقتــي المتقدمــة صــناعياً، وخاصــة فــي كــل مــن م الــدولالقرن الماضــي فــي 

أوروبا الغربية وأمريكا الشــمالية، وذلــك ألســباب مختلفــة يعــود معظمهــا إلــى 

علــى المنافســة  المصــفاة أو عــدم قــدرة تراجع الطلب على المنتجات النفطية، 

   وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة. تها،ضعف كفاءبسبب 

  العقــدين ســاهمت ظــاهرة إغــالق مصــافي الــنفط ذات األداء المــنخفض خــالل

الماضيين في انحدار معدل نمو إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وبالمقابــل 

ارتفعت طاقة العمليات التحويلية الالحقة المكونة من عمليات تكسير المخلفات 

الثقيلة والمعالجــة الهيدروجينيــة وتحســين الــرقم األوكتــاني للغــازولين، وذلــك 

 بهدف تحسين األداء والربحية.

  العديد من مصافي النفط  في كل من الواليات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا لجأت

مــن تكريــر النفــوط الرخيصــة المنتجــة مــن رمــال  عملياتها لتتمكنإلى تطوير 

شــكل ت  االنفــوط إال أنهــ  هــذه على الرغم من الفوائد االقتصادية لتكريــرالقار، و 

تحــدثها انبعاثــات تحدياً كبيراً لصناعة التكريــر، وذلــك بســبب األضــرار التــي 

 النفوط على صحة اإلنسان والبيئة. تلكالمصافي التي تكرر 

  تواجه مصافي الــنفط فــي كــل مــن أوروبــا الغربيــة وأمريكــا الشــمالية منافســة

شديدة ناتجة عن انخفاض معدل نمو الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة، مقارنــة 

رشــيد االســتهالك، وتشــجيع بمناطق العالم األخرى، إضافة إلى تأثير سياســة ت 

االعتماد على أنواع الوقــود البــديل. وقــد ســاهمت التشــريعات الصــارمة التــي 

 فرضتها الحكومات في الحد من توسيع الطاقة التكريرية لمصافي النفط.

  يتوقع استمرار تنامي الطلب على المنتجات النفطية في كل من آسيا الباســيفيك

د القادمــة، وســتتركز الزيــادة فــي كــل مــن والشرق األوسط وأفريقيا في العقــو 

 الغازولين والديزل، بينما سيتراجع الطلب على زيت الوقود.
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o  ،تعزيز روح التعاون بين مصافي النفط المتجاورة في كل منطقــة أو دولــة

الفني واالقتصادي، وخاصة بالنســبة للــدول  هاوذلك لدفعها إلى تحسين أدائ 

النامية التي ال تمتلــك مصــانع إنتــاج المعــدات الثقيلــة، أو المــواد األساســية 

 الالزمة لبناء وتشغيل المصافي.

o  تعزيز التعاون بين معاهد األبحاث النفطية فــي دعم أنشطة البحث العلمي و

ــات  ــار التقني ــنفط، واختي ــر ال ــي مجــال تطــوير أداء صــناعة تكري العــالم ف

المتطورة التي تســاعد مصــافي الــنفط علــى تحســين قــدرتها علــى االلتــزام 

 بمتطلبات التشريعات البيئية.

o  ة.  إعداد برامج لتدريب العاملين في كافة المستويات الفنية واإلداري 
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AAbbssttrraacctt  
WWoorrlldd  OOiill  RReeffiinniinngg  IInndduussttrryy    

Oil refining industry is one of the most effective industries in the 
world and it has an important role in energy market.   

Oil refining industry has been under considerable pressure for 
decades. The refineries need heavy investments for improving the 
environmental features of the fuels they produce and reducing 
direct emissions to the environment.  

This study explains the development of oil refining industry 
in the world’s regions, defined here as Africa, Asia Pacific, Eastern 
Europe, Middle East, North America, South America and Western 
Europe. 

The main purpose of this study is to examine the reasons 
behind the main challenges facing the refining industry in the 
world, address the necessary measures needed for improving the 
performance. The study also includes updated information relating 
to all active and planned refineries in each region, historical data on 
supply/demand balance of petroleum product from 1995 to 2018 
and forecast to 2040. 

The world’s demand for petroleum products will keep 
growing, especially in Asia Pacific, Mideast and Africa regions. 
The demand will increase for Gasoline and Diesel while it will 
decline for residue. Overall trend in demand is clearly toward 
higher-quality fuels. Shrinking demand, which in turn reduces the 
opportunities for refiners that are big exporters to these regions, 
will have significant impact on refiners within the United States 
and Western Europe. 

Most of the refineries in Africa, Eastern Europe and Middle 
East built 30 to 40 years ago with small scale, and using less 
sophisticated technology. Consequently, aging refineries have 
been suffering from higher maintenance and operating costs than 
refineries built recently. Currently, the refining sector in these 
regions has several problems: 
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 Most of the operating refineries have limited capacities for 
converting bottom-of-the-barrel fractions of oil into light 
products. They largely rely on catalytic reforming and 
hydrotreating processes rather than catalytic cracking, 
hydrocracking, and thermal operations. 

 The share of heavy fuel oil in refinery output is higher than 
its level in Western Europe and North America. 

 Petroleum products quality is well below European standards 
and some of refineries still produce low-octane, leaded 
gasoline. 

During the last two decades, investment in refineries has 
never been attractive in regions where market forces decided the 
product prices. Starting in the early 1980s, North America and 
Europe lowered their excess capacity while improving their 
performance and ability to produce higher quality refined products. 

The North America and Western Europe regions have seen a 
closure of many refineries in recent years, while the operating 
refineries have been struggling to survive by improving its 
performance and flexibility to be more efficient and more able to 
adapt to changing market needs.  

At the same time, refining capacity continued to expand in 
the Middle East and Asia Pacific. In addition to building new 
refineries, most of the developing countries have actively started 
expanding the capacity of their active refineries, implementing the 
latest and most efficient technologies, and maximizing the refinery 
and petrochemical integrations in attempt to maximize the 
production of lighter refined products, achieve economic 
diversification, meet environmental protection obligations and 
achieve a competitive advantage amongst industry players. 

On the other hand, refining sectors in Middle East and Asia-
Pacific enjoy a number of key advantages, including the availability 
of skilled and cheap labor, large reserves of capital and rapidly 
growing local demand. These advantages have encouraged the 
national oil companies in these regions to build a strategic alliance 
with the international oil companies, so that they can gain more 
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competitive advantages, generate more economic growth for both 
parties, and share risks and rewards fairly. 

In the developing countries, such as Africa, Asia Pacific, 
Eastern Europe, and Middle east, a strong focus now on building 
new refineries and upgrading their active refineries to help ensure 
their survival today and profitability in the future. The expansion 
projects also aimed at improving the ability of the refineries to 
produce high quality fuels, meet the growing local market demand 
of petroleum products and enhance its competitiveness in the 
international markets.  

As concluded in this study, in order to improve the operation 
and financial viability of the oil refining industry in these regions, 
the following key issues should be addressed:  

 Develop a strategy for closure of unprofitable or 
environmentally unacceptable facilities. 

 Prioritize investments to match market need, environmental 
timetables, and financial return. 

 Reduce pollution attributable to the industry through 
environmental protection legislation. 

 Competition must be introduced wherever practicable. 
 Additional fund is needed to address pollution control at the 

refining sites. 
 Reasonable security of supply must be ensured. 
 An international forum must be created for exchange of views 

on common regional problems. 
 Technical training programs at every level must be 

established. 
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