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 وحتديردا،تو،حتاول هذه الدراسة التطررق الدردا القيراا الر يثريهرا موورو البر ول جل اجلزائرر راهضرا وور إدرد دلقرات صرضا
 ومتحورت إشكالية الدراسة جل البحث دول مسببات وكيفية إصالح االختالل احلاصل بني هيكل اسرتالال وهيكرل.مردلة التكرير
لر،  و لرف ارردف الوقروف. ورا ة إىل انررضالل الترار مل، وقرد إتبرا انررضالل الوصرفمل وانررضالل التحليلرمل.إنترا انضتارات الضفطيررة
ة التكريررر جل، توصررل الدراسررة إىل أن صررضا. و ت اقالررا انسررتقبلية،  و إب رراخم لتلررت التحرردات ال ر تواجالالررا،ة،واقررو وتطررور الةررضا
 ك ا توصل إىل أن إصالح االختالل بني هيكل االستالال وا نتا يكون مر خرالل،...اجلزائر ال تزال تواجو بعدد م العقبات
ة، وجل مقدمتالا إصالح وأتهيل البضية التحتية للةضا،مستوات متعددة ومتداخلة
. نفط،  ب ول، إنتا واستالال مضتاات مكررة، مضتاات نفطية،ة تكرير، صضا:الكلمات املفتاحية

Abstract :
This study attempts to address one of the issues raised by the issue of petroleum in
Algeria at the present time and within one of its industry rings, namely the refining
phase. The problem of the study revolved around the research on the causes and how to
correct the imbalance between the consumption structure and the production structure of
petroleum products.
The descriptive analytical method was followed, in addition to the historical method.
With the aim of identifying the reality and development of the industry, highlighting the
various challenges it faces, and its future prospects.
The study found that the refining industry in Algeria is still facing a number of
obstacles It also concluded that the reform of the imbalance between the structure of
consumption and production is through multiple and overlapping levels, and at the
forefront of which is the reform rehabilitation of the industry's infrastructure ...
Key Words: Refining industry, Petroleum products, Production Consumption of refined
products, petroleum, Oil.
JEL classification : L71
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املقدمة:
تُعد صضا،ة تكرير الضفط م أهم الةضا،ات الب ولية الالدقة ،وم الةضا،ات احملورية ال متًُك م
إ هناء دالة التخلت والعزلة لقطا الب ول و هياكل االقتةاد م خالل تفعيل دور الب ول أكثر جل بضاء قا،دة
صضا،ية م ابطة ومتكاملة ،وتس ح جل نفس الوق بتضويو طبيعة هيكل الةادرات الب ولية وال يطغمل ،ليالا جل
العادة الضفط اخلام  .ونتياة هلذا الدور اهلام وانزدو لةضا،ة التكرير ،سار ،اجلزائر مضذ البداات األويل
لالستقالل ،وخالل مردلة التخطيط االقتةادا للتض ية إىل إقامة مشرو،ات هامة جل جمال التكرير  .غري أنو ومضد
تراجو خيارات انشرو التض وا هناية الث انيضات ،وما شالدتو البالد خالل ة التسعيضيات ،شالدت صضا،ة التكرير
مثلالا مثل قمل القطا،ات ركودا ،اما ،وا ة إىل مشكالت هيكلية مرتبطة لةضا،ة جل دد اهتا.
و لرغم م االرتفا الكبري الذا ،ر تو أسعار الب ول وال سي ا الف ة ( ،)2008-2000والف ة
( ،)2014-2010والعوائد الكبرية م الضقد األجضيب ال دققتالا الةضا،ة  ،إال أن مردلة التكرير كحلقة و
سلسة الةضا،ة الب ولية مل حتيمل الهت ام الذا كان يًف ض أن تضالو  .وال تزال أهم ومعظم البضية التحتية القائ ة
تشييدها قبل مطلو القرن
م مركبات ووددات صضا،ية ،وخطوط أانبيب  ،ووددات ختزي  ....همل تلف ال
احلايل  .لقد كان هلذا الووو وما را قو م تضاممل االستالال احمللمل لل ضتاات الب ولية انكررة وال سي ا خالل
العقدي األخريي أن أدا لف إىل إدداث اوة كبرية بني االستالال وا نتا  .وهكذا ظل اجلزائر وال تزال،
ولعقود حمرومة م مثار التةضيو اللةيق لضفط اخلام  .م هضا جاءت إشكالية الدراسة الرئيسية:
كيت ميك للازائر إصالح الفاوة بني هيكل الطلب احمللمل ،ل انضتاات الضفطية انكررة وبني طبيعة هيكل إنتا
انةاجل؟
وواقو احلال أن هذه ا شكالية تتفر ،ضالا ،دد م التساؤالت ات الةلة مضالا:
 ما هو واقو صضا،ة التكرير جل اجلزائر؟ ماهمل لتلت التحدات والقياا ال تواجو صضا،ة تكرير الضفط جل اجلزائر؟ ما همل االس اتياية اجلزائرية ؛ولتلت ا جراءات والتدابري ان كضة لت كني صضا،ة التكرير (انةاجل) م التغلبأو التكيت مو تلف التحدات ؟
أهداف الدراسة :معاجلة إدد مووو،ات االقتةاد الب ويل، ،تبار اجلزائر بلدا مضتاا مةدرا للب ول .وهو
صضا،ة تكرير الضفط ،و لف م خالل الوقوف ،ل واقعالا وتطورها تكريرا  ،إنتاجا ،استالالكا خالل الف ة
( ، )2019-2000ك ا هتدف الدراسة معر ة لتلت التحدات وانشاكل ال تواجالالا ،وا ة إىل
االس اتياية اجلزائرية انخططة لالرتقاء اا .وجل األخري سوف يتم تقدمي مجلة م الضتائل واالق ادات ات الةلة
نووو .
مضالاية الدراسة :سوف يتم إتبا انضالل الوصفمل وانضالل التحليلمل ،ك ا سيتم إتبا انضالل التار مل ،و لف م
خالل وصت واقو وتطور الةضا،ة وحتليل التطورات والعوائق واستشراف ت اقالا انستقبلية  .أما ة الدراسة قد
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اختيار الف ة ( ،)2019-2000و لف متاشيا مو الض و الذا شالده قطا احملروقات مضذ مطلو القرن احلايل بعد
الركود الذا ،ر و مضذ أخممة  1986و،قد التسعيضات .خالل ة الدراسة شالدت اجلزائر حتوالت اقتةادية -
ومضالا صضا،ة التكرير  -و لتلت الربامل التض وية.
تقسيم الدراسة :تقسي الا ألربو حماور ،ديث احملور األول يتم التطرق يو ناهية صضا،ة التكرير وانضتاات الضفطية
واستخداماهتا  .واحملور الثاين يتم التطرق يو لواقو وتطور صضا،ة التكرير جل اجلزائر  .أما احملور الثالث ،يتم التطرق
يو ألهم التحدات والقياا ال تواجو صضا،ة التكرير جل اجلزائر .و جل احملور الرابو يتم التطرق لالس اتياية
اجلزائرية جل جمال صضا،ة التكرير.
 .Iتكرير النفط ،واملنتجات النفطية
تُعد صضا،ة تكرير الضفط انردلة األخرية م مرادل سلسلة صضا،ة الب ول ،واهلدف م التكرير هو حتويل
الضفط اخلام إىل مضتاات صاحلة لالستخدام جل ش اجملاالت .كا واءة والتد ئة ورصت الطرق ،وتوليد الطاقة
الالخممة لتسيري وسائل الضقل الربية والبحرية واجلوية ،وا ة إىل حتويل العديد م انشتقات الضاجتة  ،التكرير إىل
العديد م انواد الكي اوية ال تستخدم جل الةضا،ات الب وكي اوية (مةباح ،2005 ،صفحة 176؛ مةباح،
 . )2005وتقسم انضتاات الب ولية الضاجتة  ، ،لية التكرير دسب االستخدام إىل أربعة أقسام رئيسية  :الوقود
مبختلت أنوا،و ،مواد التزيي والتشحيم ،والش و  ،وا سفل  .ك ا تقسم دسب الكثا ة والضو،ية ،إىل أربعة
أقسام أييا :مضتاات خفيفة ،ونواتل التقطري الوسطمل ،وانضتاات الثقيلة ( انخلفات) ،وأخر .
وتش ل انضتاات اخلفيفة أساسا ،ل  :الغاخمولني ( أو البضزي )  Gasolineوالذا يستخدم جل حمركات
االشتعال احلرارا كبضزي السيارات .الكريوسني  Kerosenوالذا يستخدم جل ا انرة ،والطالمل والتد ئة  ،وال
سي ا جل انضاطق ال مل يةلالا الكالر ء والغاخم .وكوقود لبعض اآلالت الزرا،ية واجلرارات ،الطائرات الضفاثة وبعض
أنوا السيارات .ك ا تش ل هذه انضتاات ،ل الضا ثا وال تستخدم كلقيم للةضا،ات الب وكي اوية و غاخم الب ول
انسال  ،LPGوالذا يستخدم كوقود جل القطا انضزيل والتاارا والةضا،مل ،وكوقود للسيارات .أما نواتل التقطري
الوسط  Distillatesتش ل ،ل طائفة مثل خمي الغاخم (السوالر)  ، Gas Oilو وقود ديزل Diesel
 ، fuelويستخدم خمي الغاخم كوقود حملركات الديزل ،واآلالت الزرا،ية ،بعض أنوا السيارات واجلرارات .ولتوليد
احلرارة جل انةانو وانساك  ،يستخدم أييا جل  ،ليات التكسري لتحويلو إىل بضزي ممتاخم و بعض الةضا،ات
الب وكي اوية  .أما الديزل يستخدم جل اآلالت ال تدار اا تالت االشتعال ليغط البطملء وانتوسط ،ك حركات
الديزل ،الية السر،ة وانستع لة جل انعدات انتحركة كالقطار والسيارة . ..ويستخدم جل حمركات الديزل لل عدات
الثابتة ،وحمركات الديزل األكثر بطأً واألكربُ دا ا كالسف ( .دسني ،2003 ،الةفحات )14-11
و لضسبة لل ضتاات الثقيلة (أو الوقود انتبقمل)  Residual fuelوالذا يش ل حتديدا خمي الوقود
 Fuel oilوالذا يرق لتوليد احلرارة بةفة ،امة  ،وكوقود للغالات ،أو لتحيري البخار انستخدم جل السف
والقطارات .ك ا يستخدم جل حمركات الديزل الكبرية انستخدمة جل السف ويس جل هذه احلالة ، Bunker oil
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ك ا ميك تقطريه للحةول ،ل بعض انضتاات اخلفيفة مثل السوالر ،وأخرا متوسطة يستخلص مضالا مشو الربا ني
وخميوت التزليق .وهضا انضتاات األخر وال تش ل انخلفات األثقل مثل البيومتني (ا سفل ) والذا يستخدم جل
رصت الطرق وجل أغراض العزل اخلاصة نباين وا ة إىل مواد التزيي  ،التشحيم ،الش و ( .مةباح،2005 ،
صفحة )180
ومررا جترردر ا شررارة إليررو أن احلةررول ،ل ر لتلررت هررذه انضتاررات يتوقررت ،ل ر نو،يررة الررضفط ( خفيررت،
متوسررط  ،أو ثقيررل) ،ك ررا تلعررب نو،يررة مةرراجل التكريررر بسرريطة أو نةررت مركبررة  ،أو مركبررة (معقرردة) دور هررام جل
اسررتخال األن روا انختلفررة م ر انضتاررات ،ديررث كل ررا خماد تعقي رد ودرردة التكريررر خماد إنتررا انضتاررات اخلفيفررة ات
االستخدامات الواسعة  .ك ا تعد  ،لية تقطري  Distillationالزي اخلرام – أول مردلرة جل التكريرر – أول  ،ليرة
للحةول ،لر هرذه انضتارات الب وليرة .ولكر جل الواقرو أن هرذه الع ليرة – التقطرري -ال تعطرمل إال نسرب معيضرة مر
كل مضتل – دسب نو،ية الضفط وانةاجل -وجل الغالب إن تلف الضسب ال تتوا ق مو منرط الطلرب ،لر انضتارات
الب وليررة جل السرروق ال ر خترردمالا مةرراجل التكريررر ،ولررذلف يكررون جل العررادة هضررا ،اررز واخررتالل جل بعررض انضتاررات
انطلوبررة ووجررود ررائض جل بعررض انضتاررات ال ر تزيررد  ،ر داج رة السرروق  .ونظ ررا حملدوديررة نسررب انضتاررات الب وليررة
الضاجتة  ، ،لية التقطري الطبيعرمل مرو نسرب اسرتع االهتا أو الطلرب ،ليالرا ،د رو العل راء والبرادثون جل الةرضا،ة إىل
ابتكار طرق جديدة تؤدا إىل خمادة إنتا تلف انضتاات انرغوبة وتت ثل هرذه الطررق جل  ،ليرات التكسرري عنوا،رو (
التكسري احلرارا و التكسري لعامل احلفاخم – انسا،د  ، ،)-ليات ا صالح ، ،ليرات انعاجلرة .ك را أن اسرتخدام
هذه الطرق لو ارتباط بدرجة تعقيد انةاجل( .دسني ،2003 ،الةفحات )10-5
 .IIواقع صناعة تكرير النفط يف اجلزائر
جل إطار تعزيز قدراهتا م أجل أتمني داجيات السوق احمللية م انشتقات الضفطية وتةدير الفائض ،وتةضيو
جزء م الضفط ،قام اجلزائر خالل ة التخطيط االقتةادا ببضاء أهم مةاجل التكرير .وإىل غاية الوق الراه ال
تشييدها قبل مطلو القرن احلايل ،وسوف يتم توويح لف م
تزال معظم البضية التحتية القائ ة همل تلف ال
خالل الضقاط التالية.
 .1على صعيد حجم القاعدة الصناعية؛ وحدات التكرير وخصائصها

بلررد ،رردد مةرراى تكريررر الررضفط جل اجلزائررر إىل غايررة هنايررة  2019سرربعة ( )7مةرراجل  ،سررتة ( )6جل الررداخل
وبطاقة تكريرر تقردر اروايل  657ألرت برميرل جل اليروم .ووادردة جل اخلرار وعغوسرتا و ا يطاليرة وبطاقرة تكريرر تقردر
ا روايل  200ألررت برميررل جل اليرروم .واجلرردولني ( )2( ،)1يووررحان ودرردات التكريررر جل اجلزائررر وأهررم خةائةررالا ؛
ك ا ميك التأشري ،ل مايلمل.:
 يالدظ أن دام مةراجل التكريرر ،لر رغرم قلتالرا ،الرمل أييرا مر الضرو الةرغري وانتوسرط (طاقرة التكريرر أقرل مر 100ألت برميل )  ،ستثضاء مةفايت سكيكدة ( ،)RA1.Kومةفاة أوغسرتا  .وهرذا يعكرس جل جانرب مضرو أن
صضا،ة التكرير جل اجلزائر تستالدف تلبيرة الطلرب احمللرمل وترزود بعرض األسرواق ا قلي يرة القريبرة جغرا يرا .ك را يالدرظ
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أن كررل مةرراجل التكريررر – سررتثضاء مةررفاة أدرار – تشرريدها خررالل ر ة التخطرريط االقتةررادا ،وهررو مررا أنعكررس،
وي ررضعكس ،ل ر هيك ررل وطبيع ررة انش ررتقات انضتا ررة مقارن ررة ايك ررل وطبيع ررة الطل ررب احملل ررمل واألجض رريب ،ل ر انش ررتقات
الضفطية ،وا ة إىل دام طاقة التكرير و ،لياهتا  ،التكاليت  ،اآلاثر البيئية........
 يالدظ أن كا ة مةاجل الضفط جل اجلزائر هرمل مر الضرو البسريط – سرتثضاء مةرفاة أدرار -كرل انةراجل تقتةرر،لررمل ودرردات هتررذيب الضا ثررا نتررا اجلرراخمولني ،مررو بعررض ودرردات انعاجلررة اهليدروجيضيررة صررغرية احلاررم .ويالدررظ أن
 ،ليررات التالررذيب وانعاجلررة اهليدروجيضيررة مثل ر مررا نسرربتو د روايل  % 26م ر طاقررة التكريررر أا مررا يعررادل د روايل
 173.5ألت برميل جل اليوم  .وتفتقد أهم مةاجل اجلزائر للع ليات التحويلية و كالتكسري وا صالحو.
جدول (:)1الوددات الةضا،ية لتكرير الضفط جل اجلزائر وخةائةالا إىل غاية 2019
الوددة :ألت برميل جل اليوم
اتريخ

تقطري

التهذيب

البيان
املصايف

اإلنشاء

جوي

ابلعامل

سكيكدة ()RA1.K

1980

سكيكدة (مكثفات) ()RA2.K

1985

املعاجلة

اهليدروجينية

احلفاز

التكسري

إمجايل

ابلعمل احلفاز

طاقة

املائع

54

60

التكرير
355
122

أرخميو ()RA1.Z

1972

11.5

9.5

87

اجلزائر (احلراش) ()RA1.G

1961

15

14.4

58

داسمل مسعود ()RHM

1965

2.4

2.7

22

أدرار ()RAD

2007

ا مجايل
اوغستا  Augustaايطاليا

-

657

2

2

7

13

90.9

82.6

7

657
200

1949

اجلداول م إ،داد البادثني ال،ت اد ،ل انةادر التالية:
 اوابف (  ، )2019بضف انعلوماتhttp://oapecdbsys.oapecorg.org .- OPEC ( 2019, 2020), Annual Statistical Report.

 تتيح بساطة مةراجل التكريرر جل اجلزائرر أكثرر مر اجلردول ( ،)2و لرف مر خرالل مؤشرر األداء التشرغيلمل ودرجرةالتعقي ررد  ،وك ررا ه ررو واو ررح ررإن متوس ررط نس رربة طاق ررة  ،لي ررات حتس ررني رق ررم األوكت رران إىل تقط ررري ال ررضفط  .والب ررالد
 %13.9ال ي ر رزال أدىن م ر ر انتوسر ررط الع ررانمل واألوريب – سر ررتثضاء مة ررفايت اجلزائ ررر وس رركيكدة – الت رران تتا رراوخم
انتوسررط العررانمل .أمررا لضسرربة لطاقررة  ،ليررات انعاجلررة اهليدروجيضيررة إىل تقطررري الررضفط ،الررمل أقررل بكثررري م ر انتوسررط
األوريب و العررانمل .أمررا لضسرربة لطاقررة الع ليررات التحويليررة ،واوررح م ر اجلرردول أن كررل مةرراجل اجلزائررر تفتقررر إىل
 ،ليات حتويل برواقمل التقطرري اجلروا الثقيلرة (خمير الوقرود) ،سرتثضاء مةرفاة أدرار ،والر حتتروا ك را هرو واورح مر
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اجل رردول ،لر ر ود رردة تكس ررري لعام ررل احلف رراخم ان ررائو لزير ر الوق ررود  ، RFCCبطاق ررة س رربعة تالف برمي ررل جل الي رروم .
(اوابف ،2017 ،صفحة .)102
ومر انؤشررات الدالررة ،ل ر مررد تقرردم صررضا،ة التكريررر درجررة تعقيررد انةررفاة م ر خررالل متوسررط مؤشررر
تعقيررد نيلس ررون Nelson Complexity Index ،؛ وال ررذا يس ررتخدم لقي رراس نس رربة الع لي ررات التحويلي ررة جل
انةررفاة( .مكررمل ،ت رراق صررضا،ة تكريررر الررضفط يررا لعررامل دارسررة  ،2014 ،1صررفحة  ، )23والررذا يعررد جل اجلزائررر
مررضخفض جرردا  2.57س رواء مقارنررة نتوسررط العررانمل أو األوريب  .ديررث ارتف را درجررة التعقيررد يرردل ،ل ر ا،ت رراد
الة ررضا،ة ،لر ر الود رردات الالدق ررة جل حتوي ررل انضتا ررات الثقيل ررة إىل مضتا ررات خفيف ررة ات مواص ررفات ،الي ررة اجل ررودة
ومطلوبة .فمل أمريكا الش الية ،ل سبيل انثال وال ساهم التطور التكضولوجمل كثريا جل نيل صرضا،ة التكريرر  ،بلرد
مؤشر تعقيد نيلسون  9.30بداية ( 2014مكمل ،2014 ،صفحة )10
جدول ( :)2األداء التشغيلمل ( ودرجة تعقيد) انةاجل ،والبضية التحتية الدا ،ة
البيان

حتسني الرقم األوكتان

طاقة عمليات
املعاجلة

طاقة

إىل تقطري النفط%

اهليدروجينية%

التحويلية%

16.9

15.2

0

2.37

-

-

-

-

أرخميو ()RA1.Z

14.2

11.7

0

6.43

اجلزائر (احلراش) ()RA1.G

25.8

24.8

0

2.88

داسمل مسعود

()RHM

10.9

12.2

0

1.14

أدرار

()RAD

15.5

15.5

46.5

4.95

إمجايل مةاجل اجلزائر

13.9

12.7

0.92

2.57

متوسط انةاجل األوربية

17.4

69

36.1

6.73

متوسط مةاجل العامل

15.3

52

34.4

6.25

املصفاة
سكيكدة ()RA1.K

نسبة طاقة عمليات

سكيكدة (مكثفات) ()RA2.K

العمليات

مؤشر تعقيد

نيلسون%

،ل صعيد البضية التحتية األخر
،دد خطوط األانبيب

 21خط بطاقة نقل  247.552مليون ط م ن جل السضة

حمطات اليخ واليغط

 50حمطة

صالاريل التخزي

 127صالرجيًا  ،بطاقة ختزي تة ي ية تبلد  4.2مليون ط مكا ئ

العوامات جل البحر

، 5وامات

اجلدول م إ،داد البادثني ال،ت اد ،ل نفس مةادر اجلدول ()1
 -اوابف ( ،)2017تطور صضا،ة تكرير الضفط جل الدول العربية احلاور وانستقبل ،الكوي ،

.102-100 ،

728

اجمللد السابع ،العدد ( 01أفريل )2021

صيد .ف ،شرقرق .س ،قحام .و

 وا ة إىل وددات ومركبات مةاجل التكرير متتلرف اجلزائرر بضيرة حتتيرة دا ،رة تررتبط بةرضا،ة التكريرر مر خطروطأانبيررب ،ومراكررز خت رزي انضتاررات الب وليررة وم روانئ تةرردير .وإىل غايررة  ، 2018كان ر هررذه البضيررة التحتيررة تيررم
(( STC )22نظام نقل خط أانبيب) وبطول إمجرايل يبلرد  20927كلرم  .مضالرا ( )12نظرام نقرل خرط أانبيرب
( نف ررط خ ررام ،مكثف ررات ،غ رراخم الب ر ول انس ررال)  ،و ررا ة إىل  127ص ررالريل للتخ رزي  ،و  )50( ،حمط ررة للي ررخ
)(M.E, 2020

وتسر ح هررذه البضيرة التحتيررة ور ان التشرغيل الرردائم لةررضا،ة التكريرر وجل الظررروف انثلر  ،وهرذا مررا يتيررح
م خالل تطور طاقات التكرير جل الضقطة التالية.
 .2على صعيد تطور طاقات التكرير
اجلدول ( )3التايل يووح تطور طاقات التكرير جل اجلزائر خالل الف ة ( .)2019-2000ك ا ميك التأشري
،ل انالدظات التالية:
جدول ( :)3تطور طاقات مةاجل التكرير جل اجلزائر  ،خالل الف ة ()2019-2000
ألت برميل جل اليوم
السنوات
املصفاة

2004-2000

2009-2005

2014-2010

2019-2015

()RA1.K

Q
323.4

%
70

Q
333.7

%
65

Q
336.2

%
54.6

Q
355

%
54.3

()RA2.K

-

-

-

-

122.2

19.8

122

18.7

()RA1.Z

53.9

11.6

56.7

11

64.6

10.6

83.4

12.8

()RA1.G

58.2

12.6

59.7

11.7

58.1

9.5

58

8.9

()RHM

26.7

5.8

55.2

10.7

21.5

3.5

22

3.3

8.3

1.6

12.9

2

13

2

513.3

100

615.5

100

653.4

100

()RAD

-

إمجايل اجلزائر

462.2

إنتاجية انةاجل

100
-

-

476.6

583.6

اجلدول م إ،داد البادثني ال،ت اد ،ل انةادر التالية:
- BP (2010, 2020), Statistical Review of World Energy.
- OAPEC (2000 - 2019), Annual Statistical Report .
- OPEC (2000 – 2020) , Annual Statistical Bulletin .

 وك ررا هررو واوررح  ،ررإن طاقررة التكريررر شررالدت ارتفا،ررا مر دروايل  462.2ألررت برميررل جل اليرروم ك توسررط خرراللالفر ة ( )2004-2000إىل دروايل 653.4ألررت برميررل جل اليرروم ك توسررط خررالل الفر ة ( ،)2019-2014أا
بضسرربة خمادة تقرردر اروايل  .%41.3ورغررم هررذه الررزادة إال أن طاقررة التكريررر للازائررر ال ترزال متواوررعة مقارنررة برربعض
الدول وانضظ رات ا قلي يرة .الرمل مل متثرل سروا دروايل  %6مر طاقرة التكريرر ل ر  ، OPECودروايل  % 0.66مر
العامل(OPEC, 2020, p. 23) .
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 يالدررظ كررذلف مر اجلرردول أن طاقررة التكريررر شررالدت أ،لر معرردل منررو خررالل الفر ة ( ،)2014-2010اروايل ، %20ويرجررو لررف إىل ارتفررا طاقررة التكريررر لكررل م ر ودررديت سرركيكدة وأرخميررو .ديررث ابتررداء م ر سررضة 2013
ارتفع ر طاقررات التكريررر نةررفاة سرركيكدة م ر  323.4ألررت برميررل جل اليرروم ،إىل  355.3ألررت برميررل جل اليرروم
وأرخميررو م ر  53.8ألررت برميررل جل اليرروم إىل  80.8ألررت برميررل جل اليرروم .أمررا معرردل الض ررو خررالل الف ر ة (-2005
 )2009والبررالد د روايل  %11الررو يرجررو أساسررا لرردخول ودرردة أدرار اخلدمررة سررضة  ،2007وررا ة إىل ارتفررا
طاقة التكرير لوددة داسمل مسعود(OPEC, 2015, p. 23) .
 يعد مركب التكرير بسكيكدة القلب الضابض لةضا،ة التكرير جل اجلزائر ،الو ميثل أكثر م  %50م طاقةالتكرير ا مجالية ،وإ ا أويف وددة انكثفات الضسبة تةبح  .%70يليو مركب أرخميو  ،اجلزائر وأخريا داسمل
مسعود وأدرار .ك ا يالدظ أن معظم التطورات جل طاقات التكرير كان جل مةاجل سكيكدة ،أرخميو ،وأدرار.
 يالدظ رغم ما شالدتو طاقة التكرير م خمادة مضد مطلو القرن احلايل إال أن إنتاجيرة انةراجل ال ترزال تع رل بقردرةأقل م طاقتالا التة ي ية قد بلغ خالل الفر ة ( )2014-2010دروايل  ،%77ودروايل  %89خرالل الفر ة
( .)2019-2015ويعكس تذبذب الطاقة ا نتاجية انشاكل التقضية لل ةاجل و،دم الكفاءة .وهو مرا يرضعكس جل
تطور إنتا واستالال انضتاات الب ولية ،وهو ما يتيح م خالل الضقطة التالية.
 .3على صعيد حجم اإلنتاج  ،االستهالك والفجوة يف املنتجات املكررة

تت ثل انال ة الرئيسية لةضا،ة التكرير جل اجلزائر ،إنتا انضتاات الب ولية ادف تلبية الطلب احملل .
واجلدول ( )4التايل يووح لف ،ك ا ميك التأشري ،ل مايلمل:
 شالد إنتا واستالال انضتاات الضفطية ارتفا،ا طيلة الف ة ( ،)2019-2000غري أن انتوسط السضوا نعدلمنو االستالال (،)%26.7كان أكرب م منو ا نتا ( ،)%11.1ك ا يالدظ أنو رغم انعدل انرتفو لالستالال
لضسبة لإلنتا  ،إال أن الفاوة الكلية بني لل ضتاات ال تزال كبرية وموجبة .وهذه الفاوة تضعكس جل اوة موجبة
،ل صعيد انيزان التاارا لل ضتاات انكررة.
 ،ل صعيد انضتاات رادا  .ورغم أن الضفط اجلزائرا مر الضرو اخلفيرت  ،ولكر مرا يالدرظ أن إنتراانضتاات اخلفيفة (حتديدا الغاخمولني)  ،وانقطرات الوسط ( مثل الرديزل)– سرتثضاء الكريوسرني -أصربح ال تلريب
الطلب احملل  ،وحتول الفاروة انوجبرة خرالل الفر ة ( (M.E, 2005-2009) )2009-2000إىل اروة سرالبة
خ ررالل الف ر ة ( .)2019-2010وه ررذا التح ررول م ررد و أساس ررا بض ررو الطل ررب احملل ر  ،وال س رري ا جل قط ررا الضق ررل،
) .)(M.E, 2011- 2019وواوررح أن الطلررب ،ل ر الغرراخمولني ،ون رواتل التقطررري الوسررط – حتديرردا انرراخموت
 - Gasoilشالدا ارتفا،ا ما بني الف تني ( )2004-2000و (  )2019-2015اوايل  %117و %125
،ل ر الت روايل مقابررل ارتفررا جل ا نتررا هلررذي انضتاررات ا روايل  %52و % 35قررط .هررذا الووررو دررول الفارروة
انوجبة جل تلف انضتاات بدايرة العقرد األول مر القررن احلرايل إىل اروة سرالبة .أسرتد،مل هرذا احلرال سرد الفاروة مر
خرالل االسرترياد ، (M.E, ( 1962-2010), 2012 - 2018) .و ورا ة إىل ارتفرا الطلرب احمللرمل رإن إنترا
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انةرراجل يلعررب دور هررام  ،مر ديررث ،رردم قرردرهتا ،لر إنتررا انضتاررات اخلفيفررة انرغوبررة وانطلوبررة و لررف خلةائةررالا
ك ا أتيح سابقا.
جدول ( : )4تطور إنتا و استالال  ،و اوة انضتاات الب ولية دسب الضو خالل الف ة ()2019-2000
الوددة :ألت برميل يوميا
الفرتة

املنتج

غازولني

2004-2000
 ا نتا االستالال -الفاوة

44.2
41.2
3

2009-2005
ا نتااالستالال -الفاوة

53.0
50.4
3

2014-2010
ا نتااالستالال -الفاوة

56.9
76.5
()19.6

2019-2015
ا نتااالستالال -الفاوة

67.5
89.5
()22

الكريوسني

نواتج تقطري
الوسطى

31.2
8.8
22.4
29.0
8.6
20.4
32.4
10.8
21.6
33.6
12.5
21.1

135.2
94.9
40.3
150.6
142.3
8.3
157.8
193.6
()35.8
183.8
221.5
()37.7

املخلفات

110.5
0.2
110.3
106.4
0.4
106
111.0
4.4
106.6
113.4
3.8
109.6

أخرى

131.0
61.0
70.0
127.5
76.0
51.5
190.1
72.7
117.4
218.8
90.2
128.6

اإلمجايل

452.2
206.3
245.9
466.6
277.6
189
548.2
358.1
190.1
617.4
417.5
199.9

معدل النمو
%

-

3.2
34.6

17.5
29.0

12.6
16.7

اجلدول م إ،داد البادثني ال،ت اد ،ل انةادر التالية:
- OPEC, (2005, 2010, 20015, 2019, 2020), Annual Statistical Bulletin.
- OAPEC,( 2005, 2010, 2015, 2017, 2019), Annual Statistical Report.
- M.E, , (1962-2010), 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2017, 2018), Bilan des réalisations du
secteur de l’énergie, Alger
- M.E, , 2002, (2005 -2012), (2014,- 2019), BILAN ENERGETIQUE NATIONAL, Alger.

أما لضسبة لل خلفات مثل  ، Fuel Oilوانضتاات األخرر مثرل الضا ثرا وخميروت التزيير  ،وغراخم البر ول انسرال –وهررذا األخررري جل الواقررو ميكر تةررضيفو ور انضتاررات اخلفيفررة ،اليررة اجلررودة والقي ررة . -واوررح أن اجلزائررر هلررا ارروة
كبرية وموجبة  .ويرجو تواوو واخنفاض الطلب احمللمل ،ل هذه انضتاات جل اجلزائرر أساسرا لرض ط االسرتالال احمللرمل
للطاقة سرواء جل القطرا الةرضا،مل أو التارارا .بالضسربة لزير الوقرود  ، Fuel Oilوالرذا يسرتخدم أساسرا كبرديل
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للفحررم جل توليررد الطاقررة ،أو التد ئررة ، ....والضا ثررا الر تعررد لقرريم للةررضا،ة الب وكي اويررة  .يقرروم اررذا الرردور جل اجلزائررر
و،ل نطاق واسو جدا – أكثر م  - %95الغاخم الطبيعمل.
  ،ومررا يتيررح أن هيكررل إنتررا انةرراجل جل اجلزائررر مل يتطررور مررو هيكررل الطلررب احملل رمل ،ل ر انضتاررات الب وليررة-وخاصة انضتاات الوسط  -قد مثلر انضتارات اخلفيفرة والوسرط  ،مرا نسربتو دروايل  %29 ،%16مر هيكرل
ا نت ررا خ ررالل الفر ر ة ( )2019-2015وه ررمل ات الضس ررب خ ررالل الفر ر ة ( .)2004-2000جل د ررني ش رركلتا
ور هيكررل االسررتالال دروايل  %24و %54خررالل الفر ة ( ،)2019-2015مقابررل  %24و %46خررالل
الف ة (.)2004-2000
.III

على صعيد التحدايت ،والقضااي اليت تثريها صناعة التكرير اجلزائرية

م ر خررالل العرررض السررابق لواقررو وتطررور صررضا،ة التكريررر جل اجلزائررر يتيررح أن الةررضا،ة ال ت رزال تواجررو بعرردد م ر
التحدات والقياا ،انعكس أساسا جل اختالل بني هيكل ا نتا واالستالال .
 .1حتدايت مرتبطة ابلبنية التحتية للصناعة
* تعرراين معظررم انةرراجل م ر نقررص طاقررة الع ليررات التحويليررة ،وطاقررة  ،ليررات حتسررني مواصررفات انشررتقات تلررف
الع ليات ال حتول انخلفات الثقيلة إىل مشتقات خفيفرة ،اليرة اجلرودة .واجلردير لترذكري أن مةراجل الرضفط انعقردة
احلاويررة ،لر ودرردات حتويليررة ( التكسررري والتفحرريم) تت يررز ،ر مةرراجل التقطررري وانعاجلررة اهليدروجيضيررة رتفررا هررام
راالا ،نظرا لقدرهتا ،ل حتويل بواقمل  ،ليات تقطري الضفط اخلام الثقيرل الرخيةرة الرث إىل مشرتقات ب وليرة خفيفرة
ات قي ة أ،ل ( .مكمل ،2013 ،الةفحات )61-60
* تقررادم معظررم انةرراجل ،وتواوررو طاقررة التكريررر نعظ الررا ،هررذا الووررو يررضعكس ،ل ر ( :أ) ارتفررا تكرراليت التشررغيل
والةرريانة( .ب) ارتفررا اسررتاللكالا للطاقررة أثضرراء  ،ليررات التكريررر .وتعترررب صررضا،ة التكريررر إدررد أكرررب الةررضا،ات
انستاللكة للطاقة ،ديث تةل نسربة االسرتالال جل بعرض الردول إىل دروايل  % 4-3مر ك يرة الرضفط اخلرام انكررر
جل انةفاة (مكمل ،2012 ،صفحة  ،)141وجل اجلزائر تراودر نسربة اسرتالال الرضفط اخلرام جل انةراجل إىل طاقرة
التكرير خالل الف ة (  )2019-2000برني  %1.5و .%1.7ومر ديرث احلارم رإن متوسرط االسرتالال بلرد
دوايل  8.9ألت برميل جل اليوم  .وهذا االخنفاض الضسيب جل اجلزائر يعود للردور الواسرو الرذا يقروم برو الغراخم الطبعرمل
)(M.E, 2002-2019

*تبعية ملكية مجيو انةاجل للقطا العام (سوانطرا )  -ستثضاء مةفاة أدرار – وهذا الووو يرتب تاثر ،ل
الةضا،ة م خالل( :أ)  -أولوية تلبية الطلب احملل بغض الضظر  ،التكاليت والراية ؛ (ب) -وعت و،دم
االلتزام لتشريعات الضاظ ة نواصفات انضتاات الضفطية ،وخاصة ،ضدما تكون تلف انضتاات موجالة لالستالال
احمللمل  .ك ا أن معظم مةاجل التكرير اجلزائرية صغرية احلام ،وما لذلف م انعكاس ،ل  :اقتةادات احلام،
التكاليت ،الراية وانضا سة .وا ة لعدم القدرة ،ل انضا سة ،ومضو ا غالق.
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 .2حتدايت مرتبطة بنمو الطلب احمللي ،وعدم قدرة هيكل اإلنتاج على التوافق مع هيكل االستهالك
أتيح م خالل تطور إنتا واستالال انضتاات الب ولية ،أن معدالت منو االستالال تفوق بكثري معدالت
منو ا نتا  ،ك ا أتيح أييا أن هضا اختالل بني تطور هيكل ا نتا وهيكل الطلب احمللمل ،ل بعض انشتقات
الضفطية ،وخاصة ،ل البضزي واناخموت .هذا الووو هو انعكاس لطبيعة البضية التحتية للةضا،ة.
 .3حتدايت مرتبطة حبجم اإلنفاق االستثماري
يعد توخميو دام ا نفاق االستث ارا ،ل سلسلة مرادل صضا،ة الب ول جل اجلزائر م أهم االختالالت
خالل الف ة ( ،)2017-2010بلد متوسط االستث ارات احمللية واألجضبية جل جمال الةضا،ة الب ولية دوايل
 10.14مليار دوالر سضوا .مضالا  %79.3موجالة للحلقة األمامية ( البحث ،االستكشاف ،وتض ية واستغالل
احلقول) ،ودوايل  %12.5للحلقة الضالائية (التسييل ،التكرير  ،الب وكي ياء)  ،والوسط (الضقل) اوايل .%8
وواوح رغم األمهية البالغة لل ردلة الضالائية ،وال تدخل و ضالا صضا،ة التكرير المل مل تستحو سوا ،ل دوايل
 %12.5م استث ارات السلسلة .وكان أول انعكاس هلذا االختالل هو ،ل انيزان التاارا لل ضتاات الب ولية
انكررة ،قد بلد انتوسط السضوا لقي ة الواردات الب ولية خالل الف ة ( )2017-2010دوايل  2.4مليار
دوالر سضوا مضالا دوايل  %85م تلف الواردات نواتل تكرير – بضزي وماخموت -هذي انضتاني كان مكان
إنتاجال ا حمليا وتةدير الفائض لو توجيو دام كاجل م االستث ارات إىل هذه احللقة جل السضوات اناوية.
)(M.E, 2011- 2017

 .4حتدايت أخرى
وا ة إىل لتلت التحدات السابق التطرق إليالا إن صضا،ة التكرير اجلزائرية تواجو بتحدات ترتبط أساسا
ألسواق الدولية ،وحتديدا لضسبة لل ةاجل ال توجو إنتاجالا للتةدير وترتبط تلف التحدات بر( :أ ) – إشكالية
تغري هيكل الطلب العانمل ،ل انضتاات الضفطية وانضا سة م مةادر الطاقة البديلة ؛ (ب) -قياا التشريعات
البيئية ومعايري مواصفات انضتاات الضفطية جل الدول انستاللكة انستوردة وخاصة جل مضطقة  -أورو وأمريكا
الش الية  . -تلف األسواق ال متثل صادرات اجلزائر حنوها أكثر م  ،%70م انضتاات الضفطية.
بالضسبة شكالية التغري انست ر جل هيكل الطلب ،ل انشتقات الضفطية م انضتاات الثقيلة إىل اخلفيفرة
شالد الطلب العانمل ما بني  2018 / 2000تراجو ،ل خمي الوقود م دوايل  10.3مليون برميل جل اليوم سرضة
 (BP, 2010, p. 23) 2000إىل د روايل  7.2مليررون برميررل جل اليرروم سررضة  ،2018أا بضسرربة تراجررو د روايل
 .%30جل دررني سررال الطلررب ،لر انضتاررات اخلفيفررة والوسررطمل ارتفا،ررا مر دروايل  50مليررون برميررل جل اليرروم إىل
دروايل 68مليررون برميررل أا بضسرربة خمادة تقرردر اروايل(BP, 2019, p. 23) –%37ك ررا تشررري الدراسررات
والتوقع ررات أن ه ررذا التح ررول سيس ررت ر ،ل ر ان ررد انتوس ررط والطوي ررل ،ولك ر جتاه ررات متبايض ررة ب ررني مض رراطق الع ررامل.
بالضس رربة لل رردول األ،ي رراء جل  ، OECDيتوق ررو تراج ررو الطل ررب م ر  47.9ملي ررون برمي ررل س ررضة  2019إيل در روايل
 34.8مليررون برميررل جل اليرروم سررضة  ،2045جل دررني أن الرردول غررري األ،يرراء جل  OECDستسررال منررو جل الطلررب
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ا روايل  ،%22م ر د روايل  51.8مليررون برميررل/اليوم سررضة  2019إىل د روايل  74.3مليررون برميررل جل اليرروم سررضة
(OPEC, 2020, pp. 96-140) 2045و تراجو الطلب ،ل انضتاات الضفطية جل  ،OECDهو نتياة توجو
بعض احلكومات إىل د،م وتشايو إنتا الوقود احليوا .وا ة إىل تطبيرق بررامل ترشريد اسرتالال الطاقرة وحتسرني
كفاءة استخدامالا جل حمركات وسائل الضقل.
و لضسبة لقياا التشريعات أدا إصدار التشريعات انتعلقة حلد م االنبعااثت – وخاصة جل الوالات
انتحدة األمريكية و أور واليا ن -ومؤخرا تسيا الباسفيف .إىل د و مةاجل التكرير جل العامل وخاصة تلف ال
تستالدف تةدير انضتاات بتااه تلف األسواق إىل ر و طاقة  ،ليات انعاجلة اهليدروجيضية لتخفيض حمتوا
الكربي جل انضتاات الضفطية .وكان الوالات انتحدة األمريكية السباقة جل إصدار التشريعات اخلاصة ا اية البيئة
م التلوث خالل ،قد التسعيضات م خالل تطور متطلبات قانون اهلواء الضظيت جل الوالات انتحدة األمريكية.
ك ا أصدرت الدول األوربية تشريعات هامة مضد التسعيضات إىل غاية  ، 2009خاصة تلف انتعلقة مبحتوا
الكربي جل الغاخمولني والديزل ( .يورو  1سضة  ،1994يورو  2سضة  ،1996يورو  3سضة  ،2000يورو  4سضة
 ،2005يورو  5سضة  .)2009تلف التشريعات جعلتالا جل صدارة دول العامل م ديث إصدار التشريعات
ومعايري حتسني مواصفات انضتاات للحد م انلواثت البيئية( .مكمل ،2014 ،الةفحات )59 - 29
.IV

على صعيد آفاق صناعة التكرير

،ل الرغم م التحدات السابق التطرق إليالا  ،إال أن صضا،ة التكرير جل اجلزائر ،حتيمل جل الوق الراه
هت ام واوعمل السياسات ،-ل األقل جل اندا القةري ت اق  ، - 2022فمل سضة  ،2017أطلق
 SONATRACHمشرو،ا واسعا أطلق ،ليو اسم " ، "SH2030متس هذه اخلطة مجيو مرادل سلسلة
الةضا،ة الب ولية وم و ضالا ،مردلة التكرير والب وكي ياء (M.E, 2020) ،وميك توويح أهم انشاريو انخططة
آل اق  2022م خالل اجلدول ( )5التايل ك ا ميك التأشري ،ل مايلمل:
 وواوح م خالل اجلدول با وا ة إىل هدف ر و طاقة التكرير وا نتاجية احلالية م دوايل 30مليون ط جلالسضة (  653ألت برميل جل اليوم) .إىل دوايل 35.565مليون ط ( 780ألت برميل جل اليوم)  ،إن كل
انشاريو  ،واوح أهنا تستالدف حتسني األداء التشغيلمل وحتسني جودة مواصفات انضتاات ،م خالل التوسو جل
طاقة الع ليات التحويلية ال تتكون م  ،ليات انعاجلة اهليدروجيضية و ،ليات حتسني رقم األوكتان للااخمولني ،
وا ة إىل التكسري ك ا جل مةفاة سكيكدة .و لف دىت تت ك انةاجل م تلبية متطلبات انعايري اخلاصة
جلودة والبيئة.
 تستالدف اس اتياية تطوير التكرير جل اجلزائرر احلرد مر الرواردات .فرمل سرضة  ، 2018تراجعر الرواردات أساسرا البضرزي وانرراخموت -م ر د روايل  3005ط ر (  65ألررت برميررل جل اليرروم) سررضة  ،2017إىل د روايل  371ط ر( 8تالف برميررل جل اليرروم) سررضة  ،2018أا بضسرربة تراجررو بلغ ر د روايل ( .) %87 -وهررو مررا فررح بتخفرريض
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رراتورة ال رواردات م ر د روايل  1.8مليررار دوالر سررضة  2017إىل د روايل  0.5مليررار دوالر سررضة (M.E, .2018
).2018, p. 19

جدول ( :)5مشاريو التكرير قيد االجناخم وانخططة إىل غاية 2022
املشروع

طاقة التكرير

البيان

اتريخ دخول

اخلدمة املتوقع

حالة املشروع

،لمل صعيد انشاريو قيد االجناخم
أتهيل مصفاة اجلزائر

خمادة الطاقة ا نتاجية م دوايل
 2.7مليون ط جل السضة إىل
دوايل  3.6مليون ط

2020

نسبة التقدم %96

على صعيد املشاريع املخططة
أوت 2022

توقيو العقد جل يفرا
2020

وحدة تكسري الوقود بسكيكدة

 4مليون ط جل السضة

سبت رب 2022

قيد الدراسة

عالج النافثا يف مصفايت سكيكدة
RA1K , RA2K
مصفاة حاسي مسعود اجلديدة

 4مليون ط جل السضة

سبت رب 2022

قيد الدراسة

 5مليون ط جل السضة

الثالثمل الرابو
2022

التقييم الفين أنتالمل
انضاقةة قيد التضفيذ

-

ديس رب 2022

توقيو العقد سبت رب
2020

ديس رب 2022

توقيو العقد مارس 2020

نززع الكييززهل ابهليززدروجني يف مصززايف

 1.7مليون ط جل السضة

سكيكدة وأرزيو

نزع الكييهل ابهليدروجني عن البنزين
واملازوت مبصفاة اجلزائر

معاجلة الزيهل ابهليدروجني مبصفاة

-

أرزيو
مصفاة جديدة حباسي مسعود

 5مليون ط  /السضة

2022

-

مصفاة جديدة بتيارت

 5مليون ط  /السضة

2022

-

اجلدول م إ،داد البادثني ال،ت اد ،ل انةادر:
- M .E (2019) , Bilan des Réalisations du secteur de L'Energie et des Mines, Alger, p 18.
?- M .E, Projets de développement du raffinage, https://www.energy.gov.dz/
Rubrique = produits-pétroliers.

واالخنفرراض هررذا جل الرواردات كرران بفيررل برردء  ،ليررات معاجلررة الررضفط اخلررام اجلزائرررا خلررار مررو جم و،ررة
 ،VITOLجل رباي ررر  .2018و إ ،ررادة مضتا ررات مش ررتقات البض رزي وال ررديزل إىل اجلزائ ررر .وبل ررد دا ررم ال ررضفط اخل ررام
انعررا جل اخلررار  ،سررضة  2018د رواىل  4.6مليررون ط ر ( 100ألررت برميررل جل اليرروم)  .وتعتررزم سرروانطرا تعزيررز
 ،ليررات انعاجلررة بعررد االسررتحوا م ر ( ESSO Italiana Srlشررركة ر،يررة مملوكررة لكامررل لشررركة Exxon
 )Mobilنة ررفاة أوغوس ررتا جل ص ررقلية (إيطالي ررا) ،دي ررث س رريتم معاجل ررة ال ررضفط اخل ررام ،والوق ررود انتبق ررمل مر ر مة ررفاة
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سرركيكدة .و إ،ررادة اسررتريادها ،لر شرركل ديررزل وبضرزي لتلبيررة ادتياجررات السرروق الوطضيررة وتقليررل رراتورة االسررترياد.
)(sonatrach, 2018, p. 68

 دمل نشاط التكرير والب وكي ياء  :و اس اتياية سوانطرا " "SH2030جل جمال التكريرر  .تقسريم احللقرةالضالائي ر ررة لسلس ر ررلة ص ر ررضا،ة الب ر ر ر ول إىل ر ررر،ني ؛ (أ) نش ر رراط الفة ر ررل والتس ر ررييل )( ، (LQSب) نش ر رراط التكري ر ررر
والب وكي ي ر رراء ) ، (RPCيال ر رردف ه ر ررذا التضظ ر رريم اجلدي ر ررد إىل تكام ر ررل أ ي ر ررل ب ر ررني أنش ر ررطة التكري ر ررر والب وكي ي ر رراء،
) ، (sonatrach, 2018, p. 68بشركل ،ررام تتعلررق خطررة تطرروير سرروانطرا جل صررضا،ة التكريررر والب وكي رراوات
للف ر ر ة  2023-2019و ررا ة إىل انش رراريو انوو ررحة جل اجل رردول ،إجن رراخم  4مش رراريو ب وكي اوي ررة لش ر رراكة :
مشرررو إنتررا البررويل بررروبلني جل أرخميررو (وه رران) لش رراكة مررو جم و،ررة  TOTALوجم ررو ررض ال يفثاليررف والبررويل
إيثيلني جل سكيكدة وجم و تكسري خبار ا يثان جل أرخميو وجم و انيثانول جل أرخميو ).(M.E, 2020
 -جل جمال االستث ار وانشاركة  :تسع سوانطرا إىل تركيز االستث ارات ،ل انشراريو ات القي رة انيرا ة العاليرة

وم ر و ر ضالا نشرراط التكريررر  ،ارردف و ر ان ا مررداد انضررتظم للةررضا،ة جل جمررال التكريررر والب وكي رراوات .تسررع
سوانطرا للحفاظ ،ل اجملالودات م خالل استث ار دوايل  68مليار دوالر جل انشراريو اجلديردة (sonatrach,
) ، 2018, p. 69ك ررا تسررع سرروانطرا و ر اس ر اتياياهتا التواجررد ،ل ر انسررتوا الرردويل و لررف م ر خررالل
االنتشررار جل لتلررت دول العررامل و،لررمل صررعيد لتلررت مرادررل سلسررلة الةررضا،ة الب وليررة وم ر و ر ضالا التكريررر ك ررا جل
مةفاة اوغوستا إبيطاليا.
 حتسني موثوقية  ،ليات ا نترا  :لتحسرني األداء التشرغيلمل ،لر مسرتو مرا رق التكريرر وأنشرطة الب وكي راوات ،تع ل سوانطرا ،ل مواصلة برانمل إ،رادة التأهيرل جل صرضا،ة التكريرر .لضسربة نةراجل التكريرر جل الشر ال (اجلزائرر
العاص ة  ،أرخميو  ،سكيكدة)  ،و ل كيرز بشركل أساسرمل ،لر خمادة الطاقرة ا نتاجيرة و لرف لرزادة إنترا انضتارات
أييررا إىل خمادة إنتررا الوقررود (البضرزي والررديزل) مقارنررة نضتاررات األوليررة
األوليررة (الضفتررا والوقررود) .هترردف هررذه اخلطررة ً
وتكييت أداة ا نتا مو معايري االستالال األوروبية ((sonatrach, 2018, p. 69) . )Euro V
 جررودة الوقررود  :مررو هنايررة أتهيررل مةررفاة اجلزائررر وبعررد تشررغيل مةرراجل تيررارت اجلديرردة وداسررمل مسررعود وبسرركرةوكررذلف مشرراريو التكسررري اهليرردروجيين لزير الوقررود وجم ررو  Essencesنعاجلررة الضفثررا بسرركيكدة ،و ودرردات نررز
هليدروجني  ،ستكون جودة البضزي والديزل ،ل الضحو الترايل (:أ) األنروا الر تلريب معرايري EURO V
الكربي
جل مجيررو انةرراجل .سررتضتل انةرراجل نررو،ني مر البضرزي ؛ بضرزي خررايل مر الرصررا  RON 91؛ و بضرزي خررايل مر
الرصا  RON.95؛ (ب) وقود ديزل دسب معايري  Euro Vجل مةرفايت تيرارت وداسرمل مسرعود ؛ ( ) وقرود
ديزل مطابق نعايري  Euro Vوخاصة م ديث الكربي جل مةاجل أرخميو واجلزائر وسكيكدة.(M.E, 2020) .
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اخلامتة:
م خالل ما ،روضا خالل هذا البحث ،نستضل مايلمل:
 أتيح أن اجلزائر متلف قا،دة صضا،ية جل جمال التكرير .غري أن معظم انةاجل تشييدها خالل ة التخطيطاالقتةادا للتض ية ،المل بذلف تعاين م التقادم ،ك ا أن تطورها خالل العقدي األخريي متيز لبطؤ ،ك ا أتيح
أن مةاجل التكرير ال تزال تع ل دون طاقتالا التة ي ية.
 م ديث خةائص انةاجل ودرجة التعقيد ،تةضت مةاجل اجلزائر إىل( :أ)  -مةاجل التقطري ( انةاجلالبسيطة) ؛ (ب) -مةاجل انعاجلة اهليدروجيضية ؛ ( ) -مةاجل حتويلية  .وتستحو مةاجل التقطري ،ل طاقة
التكرير .ك ا أتيح أن مؤشرات األداء التشغيلمل نةاجل التكرير جل اجلزائر ( طاقة  ،ليات انعاجلة اهليدروجيضية،
طاقة الع ليات التحويلية ،مؤشر تعقيد نيلسون ) – ستثضاء نسبة طاقة  ،ليات حتسني رقم األوكتان -ال تزال
بعيدة جدا  ،انؤشرات الدولية.
 أتيح أن هيكل إنتا انةاجل جل اجلزائر أصبح ال يتوا ق مو طبيعة الطلب وتطوره ،ل انضتاات الضفطية ،لفالووو ترتب ،ليو وجود اوة جل ا نتا لضسبة لالستالال ،ل انضتاات اخلفيفة وانتوسطة  ،وهو ما تطلب سد
تلف الفاوة م خالل االسترياد وما لذلف م أثر ،ل استضزاف موارد الضقد األجضيب.
 أتيح أن صضا،ة تكرير الضفط جل اجلزائر ال تزال تواجو بعدد م القياا و انشاكل جل مقدمتالا ( :أ) -حتداتمرتبطة لبضية التحتية للةضا،ة ؛ (ب) -والبعض الختالالت جل توخميو ا نفاق االستث ارا جل الةضا،ة الب ولية ؛
( ) -وأخر بتطورات الطلب احملل والدويل ،ل انضتاات الب ولية واجتاهاهتا مبختلت أبعادها والسي ا اهليكلية
والبيئية.
 أتيح أن االس اتياية اجلزائرية لتطور مةاجل التكرير جل اجلزائر خالل السضوات القليلة اناوية والوق الراهتركز ،ل ثالث حماور ( :أ) – توسيو طاقة التكرير؛ (ب) – حتسني درجة التعقيد التكضولوجمل؛ ( ) -إدخال
التقضيات انتطورة ال تسا،د ،ل حتسني األداء التشغيلمل؛ (د) حتسني جودة انضتاات ادف تلبية انتطلبات
وانعايري اخلاصة مبواصفات انضتاات الضفطية.
مقرتحات الدراسة:
نظرا للتحدات ال تواجو صضا،ة التكرير جل اجلزائر ،إن الواقو يتطلب البحث جل تطويرها واالرتقاء اا
و لف م خالل الع ل ،ل ،دة مستوات أمهالا:
 ورورة إصالح هيكل البضية التحتية لةضا،ة التكرير و لف م خالل:* توسيو  ،ليات إ،ادة التأهيل والةيانة والتوسيو لل ةاجل القائ ة ،و لف م خالل إوا ة خطوط للوددات
للر و م طاقاهتا وا نتاجية ،وطاقة التكرير .ع ليات التأهيل وا صالح ،والتوسيو للوددات القائ ة أ يل
وأجد اقتةادا ، -ل األقل جل اند القةري وانتوسط  -م بضاء وددات جديدة نظرا  :أوال؛ ليخامة
تكاليت إنشاء تلف الوددات ،جل الوق الذا تعاين يو اجلزائر م تراجو دةيلة الضقد األجضيب وادتياجات متويل
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التض ية ،واثنيا ؛ ،دم اليقني الذا مييز صضا،ة التكرير والطلب ،ل مضتااهتا وأسعارها جل األسواق الدولية ،و،ليو
إن اخلوض جل بضاء مةاجل جديدة – ،لمل اند القةري -قد ي ل الةضا،ة خسائر كبرية .واثلثا ؛ تس ح
 ،ليات التوسيو للخطوط ا وا ية االستفادة م البضية التحتية القائ ة أساسا ،سواء جل الضقل أو التخزي و
التوخميو ....وكل هذا لو األثر ،ل حتسني األداء ،والراية  ،والتضا سية؛
*م ر أجررل إصررالح االخررتالل بررني هيكررل ا نتررا وهيكررل االسررتالال ،ل ر اجلزائررر الع ررل ،ل ر ر ررو نسرربة الع ليررات
التحويليررة ،و ،ليررات انعاجلررة اهليدروجيضيررة  ،و ،ليررات هتررذيب الضا تررا إىل انسررتوات الدوليررة  .التكسررري احل ررارا
 Thermal Crackingيس ح مبيا،فة إنتا البضزي  ،وجودتو م ديث االشتعال مقارنة مبعظم أصضا و انضتاة
بع ليررات التقطررري .أمررا  ،ليررة التكسرري سررتخدام العامررل انسررا،د (احلفرراخم) - ، Catalytic Crackingك ررا جل
مةررفاة أدرار -وال ر تعررد طريقررة مبتكرررة أ يررل م ر  ،ليررة التكسررري احلررارا  .الررمل تس ر ح إبنتررا البضرزي ان ترراخم ،
وتررو ري انررادة اخلررام (اللقرريم ) الررالخمم للةررضا،ة الب وكي اويررة .إن توسرريو هررذه الع ليررات ،لر نطرراق واسررو سرروف يقررق
أهداف واس اتياية سوانطرا ك ا أتيح سابقا جل جمال التكامل بني التكريرر والب وكي يراء وجرودة الوقرود  .وتسر ح
 ،ليررات ا صررالح ( التالررذيب)  ، Reformingم ر حتسررني قرردرة انةرراجل ،ل ر تكريررر أن روا لتلفررة م ر الررضفط
الثقيل ،وخاصة احلاوا ،ل نسب ،الية م الكربي ؛
* كررون صررضا،ة التكريررر مر الةررضا،ات انسررتاللكة للررضفط أثضرراء  ،ليررات التكريررر ،إنررو مر اليرررورا للازائررر الع ررل
أوال ؛ ،لر ترشريد اسررتالال الطاقرة وحتسررني كفراءة اسرتخدامالا جل انةرراجل  ،واثنيرا ؛ خمادة اسررتخدام الغراخم الطبيعررمل
كوقود جل مةاجل التكرير ،و لف ادف ختفيض تكراليت التشرغيل ،وحتسرني الرايرة  ،و خمادة التضا سرية  ،يرال ،ر
حتسررني االلترزام مبتطلبررات التشرريعات اخلاصررة حلررد مر االنبعررااثت انلوثررة للبيئررة  .ك ررا أن اسررتخدام الغرراخم ميُ ًكر مر
حترير الضفط انستاللف جل انةاجل للتةدير؛
* كون معظم انةاجل اتبعة للقطا العام (سوانطرا )  ،ونظرا نخاطر ،دم اليقني الذا ت مييز معدالت الطلب
،ل انضتاات الب ولية جل األسواق العانية ،وتراجو إيرادات الدولة م الضقد األجضيب ،وجل ظل ارتفا تكاليت
األ يل واليرورا للازائر توسيو انشاركة مو شركات الضفط العانية و تح
االستث ار جل صضا،ة التكرير،
الةضا،ة للقطا اخلا احمللمل واألجضيب جل مشاريو توسيو أو إنشاء مةاجل كبرية  .الشركات العانية والقطا
اخلا أكثر استعدادا لتح ل انخاطر جل جمال االستث ار ،ك ا ميك حتقيق العديد م األهداف مضالا ( :أ) -
تلبية الطلب احمللمل التضاممل ،ل انضتاات الضفطية وحتقيق أم الطاقة ،ل اند البعيد؛ (ب) -ختفيض تكاليت
االستث ار والتشغيل والذا يقق مبدأ اقتةادات احلام ؛ ( ) -تقاسم انخاطر وتبادل اخلربات ،واالستفادة م
ا مكانيات ومواط القوة ال ميلكالا الشريف األجضيب؛
* ورورة خمادة االهت ام لبحث والتطوير م خالل خمادة التعاون والربط بني انعاهد واجلامعات وانراكز البحثية جل
صضا،ة الب ول وشركات التكرير ،لتطوير تقضيات التكرير والع ل ،ل توطيضالا حمليا ،وخاصة الع ليات التحويلية،
و ،ليات انعاجلة اهليدروجيضية وال متك انةاجل م إنتا مشتقات متوا قة مو انعايري البيئية احمللية والدولية .يال
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 ،كون التطوير التقين ميك انةاجل م تكرير الضفط الثقيل واحلاميمل لالستفادة م رق السعر جل حتسني راية
انةفاة.
 إصالح هيكل الطلب واالستث ار  ،واستغالل البضية التحتية للةضا،ة ديث :* كون صضا،ة التكرير م الةضا،ات احملورية و سلسلة صضا،ة الب ول  ،وما ،إن دميومتالا واست رارها يتطلب
ترقية ادتياطيات الضفط اخلام ،تبار رصيد االدتياطمل الي ان الست رار صضا،ة التكرير  ،اجلزائر ال يزال هلا جمال
مضا مل واسو غري مستغل ،وتكثيت استغالل وإدالل مةادر الطاقة األخر جل هياكل االقتةاد وجل مقدمتالا
الغاخم الطبيعمل مبختلت أنوا،و والسي ا غاخم الب ول انسال والغاخم الطبيعمل انيغوط جل قطا الضقل و لف لعدد م
اال،تبارات :أوال؛ ،تبار قطا الضقل أكرب مستاللف لل ضتاات الب ولية كوقود ( البضزي واناخموت) .واثنيا؛ حترير
انضتاات انستاللكة حمليا م هذي انضتاني للتةدير و تقليص وارداهت ا ،تبارمها أكرب مضتاني و تشكيلة
واردات اجلزائر م انضتاات الب ولية ك ا أتيح؛
* نظرا لل وقو اجلغراجل اهلام للازائر والبضية التحتية ال متلكالا جل صضا،ة التكرير م مةاجل التكرير إيل خطوط
األانبيب ال تربط اجلضوب لش ال، .ل اجلزائر أن تع ل ،ل توظت تلف البضية التحتية إقلي يا و لف لزادة
ال ابط والتعاون سواء مو الدول العريب وا قلي ية األخر كدول جضوب انتوسط  ،أو الدول ا ريقية جضوب
الةحراء وانأمولة مبوارد الضفط اخلام .إ ميك للازائر توسيو شبكة خوط األانبيب ال تضقل الضفط م الدول
اجملاورة وتع ل ،ل تكريرها جل مةاجل الش ال القريبة م األسواق ،ك ا ميكضالا تطوير موانئ التةدير أكثر،
وإنشاء حمطات التخزي والتوخميو لتبادل الفائض ،وإ،ادة تةدير تلف انضتاات.
* ورورة إصالح اخللل جل هيكل توخميو دام ا نفاق االستث ارا و سلسلة صضا،ة الب ول ،م خالل توجيو
نسبة أكرب للحلقة الضالائية .و لف م أجل تةضيو الب ول وتضويو اهليكل القطا،مل للةضا،ة الب ولية جل دد اهتا
ال يغلب ،ليالا صضا،ة استخرا وتةدير الضفط اخلام ،ك ا يؤدا تطوير صضا،ة التكرير جل جانب التةدير ترقية
اني ون الةضا،مل لةادرات الب ول.
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