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 يف قضاء بيجي دراسة مقارنة يف اجلغرافية الصناعية

دراسة مقارنة في  هيكل الصناعات الكيمياوية وعالقتها المكانية بتصفية النفط في قضاء بيجي
 الجغرافية الصناعية

 ياسر لفتة حسين     محمد يوسف حاجم الهيتيا.د. 
 االنسانيةكلية التربية للعلوم  – جامعة ديالى

 الخالصة
أتضح من خالل هذه الدراسة أن هناك عالقات مكانية بين قيام الصنناعات الكيميايينة يبنين      

الصننننناعات الن فيننننة بننننإ قضننننا  بياننننإ نذ يسننننت يد كننننال الن ننننافين مننننن ب ضنننن ما بننننإ المنننندخالت 
ز الفبي نإ يالمخراات نذ اعتمدت صناعة االسمدة على المياد األيلية يبالدراة األيلنى علنى ال نا

نذ يزيدها بالمياد األيلية إلنتاج األسمدة النترياينية، يت تبر األمينيا المكين النريي  ل نا، يكنذلك 
قيننام مصنننس األسننمدة اعتمننادا علننى الخننف الناقننل لل نناز الفبي ننإ الننذ  يمننر بننال ر  مننن بياننإ نذ 

ال نركة ال ربينة  يخترق مضيق ال تحة يتيبر مساحة كابية من األرض ب يام نا،   أمنا بيمنا يخن 
لكيمياييات المنظ ات ب إ ت تمد بإ يايدها على  ركة مصنابإ ال نمال، نذ تننتل المنياد األيلينة 
المستخدمة بإ صناعة المنظ نات ييصندر كامنل ننتاا نا نلنى خنارج البلد،يكنذلك نسنتنتل منن قينام 

صنابإ ال نمال م امل اإلس لت بنإ هنذه المنف نة هني تنيبر المنادة األيلينة متنل الزبنت منن  نركة م
يقرب ا من ا، كذلك يانيد المنادة األيلينة المتمتلنة بالحصني يالرمنل يالتنإ تياند بنإ مننافق تيفن نا 
علننننى الضنننن ة اليمنننننى لن ننننر دالننننة   تيانننند ب ننننض األقسننننام بننننإ  ننننرك  مصننننابإ ال ننننمال مرتبفننننة 

 . بالصناعات الكميايية األخرى من ا صناعة األسمدة يالمنص ات يم امل اإلس لت 
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 المقدمة
ت ننند الصنننناعات الكيميايينننة منننن الننندعامات الرييسنننية التنننإ يرتكنننز علي نننا ننتننناج كتينننر منننن  

الصناعات ذات الصلة اليتي ة بت ندم النبالد منن الننياحإ الزراعينة يالصنناعية، بضنالم عنن أهميت نا 
ة بيص  ا أساسام للصنناعات السنتراتياية  لنذا بنلن الصنناعات الكيميايينة صنناعات أساسنية يحييين

 ننإ أكتننر أنننياا الصننناعات ن  ا يكميننات ننتاا ننا يرأ  مال ننا، بيب ننض النظننر عننن أحاننام مصننا
 ت دمام يتمتل مركزام م مام بين ب ية بريا الصناعات بإ م ظم ديل ال الم الصناعية 

ت د الصناعات الكيميايية ياحدة من أهم الصناعات التإ أخذت ل ا ميق ام متمينزام منا بنين  
ديرام مت نننننددام بنننننإ مختلنننننال أياننننن  الحيننننناة االقتصنننننادية  تبنننننيأتيلينننننة األخنننننرى، نذ الصنننننناعات التحي 

بننننإ ت ننندم الماتم نننات يتفيرهننننا الحضنننار  منننن حينننن   يةالرييسننن الرينننادةياالاتماعينننة، يكنننان ل ننننا 
اسننتخدام ا كفاقننة أي مننادة أيليننة، نذ نننرى أن كننل اياننن  الحينناة ين ننافات ا تسننتند نلننى اسننتخدام 

ميضننيا دراسننتنا عننن تننيفن هننذه الصننناعة بننإ قضننا  بياننإ اننا   مخراننات هننذه الصننناعة، أمننا
ألسبا  عدة، أيل ا ما ذكر أعاله، يتاني ا أن قضا  بياإ يكناد ين نرد عنن ب ينة أقضنية المحابظنة 
ب كل خنا  يأقضنية ال نراق ب نكل عنام بتنيفن هنذه الصنناعة يب نذا الحانم، يمنا ل بتن  منتانات 

رز بننإ التنميننة االقتصننادية بننإ ال ننراق يبننإ مختلننال الصننناعات الكيمياييننة بننإ بياننإ مننن دير بننا
المانناالت الزراعيننة يالصننناعية يالن ليننة، يتالت مننا أن هننذه الصننناعة لننم تنندر  ب ننكل ت صننيلإ عننن 
عيامل تيفن ا بإ قضا  بياإ، بضال عن نعفا  صيرة لمست بل هنذه الصنناعة يديرهنا التنمني  

ركة ال امننة لصنننناعة األسننمدة يال نننركة بننإ ال ننراق منننن خننالل يانننيد  ننركة مصنننابإ ال ننمال يال ننن
 ال ربية للكيمياييات يالمنظ ات 

بنا ام على ما ت دم بلن الصيرة التإ يظ ر علي ا هنذا الن ناف يبنإ منف نة الدراسنةو تندعي  
نلى التساؤل من قبل الباحتين بنإ االختصاصنات المت نددة لباابنة عنن األسنيلة الخاصنة بم نكلة 

يااد الحليل ال لم ية لتلك الم كلة  ييمكن تحديند اإلفنار المن انإ لم نريا هنذه الدراسنة البح  يا 
 بال كل ال لمإ اآلتإ:

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

984 

 

 ا.د. محمد يوسف حامج 

 ايرس لفتة حسني

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

لة  آ دآب   دي  مج  رآهي   الف 
هيلك الصناعات الكميياوية وعالقهتا املاكنية بتصفية النفط 

 يف قضاء بيجي دراسة مقارنة يف اجلغرافية الصناعية

 :بحثمشكلة ال
كيننال يت ننكل هيكننل الصننناعات الكيمياييننة بننإ قضننا  بياننإ ، يمننا هننإ عالقننة المكانيننة  

 بمصانس تص ية الن ف بإ منف ة الدراسة  
 

 فرضية الدراسة:
أن هنناك ماميعنة منن ال القنات بنين الظنياهر المحنددة، ت ترك اميس ال ليم بإ ابتراض  

، هننناك  و1ييتحننايل هننذه ال لننيم الك ننال عننن هننذه ال القننات يالتيصننل نلننى أدق ال ننيانين يالنظريننات
عالقنة ارتبنناف بنين تيقيننس الصننناعات الكيميايينة بننإ قضنا  بياننإ يتننيفن الصنناعات الن فينن  بننإ 

ل ايمننة مننن ال القننات المكانيننة يالصننناعية بننإ ننتنناج منف ننة الدراسننة ، نذ اسننت ادة هننذه الصننناعات ا
 مخراات كيميايية تست يد من ا الن افات االقتصادية    

 
 أهداف الدراسة:

نن البح  يست دال التيصل نلى نتايل عديدة تبرز نمكانية الا رابإ ل  م الياقس المكانإ،  
المنننافق التننإ يدرسنن ا، يعلينن  بننلن ل ننرض نحنندا  أي تفننيير أي اسننتدامة التنميننة االقتصننادية بننإ 

 النتايل المست دبة ل ذا البح  هإ كاآلتإ:
 ن الك ال عن عالقة االرتباف بين الصناعات الكيميايية  يالصناعات الن فية بإ قضا  بياإ 1
نن اعفننا  صنيرة المسننت بل ل نذه الصننناعات يديرهنا بننإ تح ينق التكامننل الصنناعإ كين ننا ت ند مننن 2

 ست يد من ا كتير من الصناعات التحييلية األخرى بإ البلد  الصناعات الرايدة يت
 

 حدود الدراسة المكانية والزمانية:
تتمتل الحديد المكانية للبح  يمنف ة الدراسةو، بكامل الحديد اإلدارية ل ضا  بيانإ عنام  
، يالياقنننس  نننمال محابظنننة صنننالا الننندين علنننى الفرينننق  2وكنننم1471و يالبنننالس مسننناحت  ي2112ي

و الياصننل بننين ال اصننمة ب ننداد يمحابظننة نينننيى، يتتمتننل بالحننديد اإلداريننة التاب ننة 1رقننم يالننريي  
كنم، يعنن مركنز ال اصنمة يب ندادو 74لمحابظ صالا الدين ييبت د عن مركز المحابظة يتكريتو 

كنننم ، يحننندها منننن ال نننمال قضنننا  ال نننرقاف يمحابظنننة نيننننيى، يمنننن الانننني  قضنننا  تكرينننت 224



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

984 

 

 ا.د. محمد يوسف حامج 

 ايرس لفتة حسني

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

لة  آ دآب   دي  مج  رآهي   الف 
هيلك الصناعات الكميياوية وعالقهتا املاكنية بتصفية النفط 

 يف قضاء بيجي دراسة مقارنة يف اجلغرافية الصناعية

ال ننرق قضننا  تكريننت يمحابظننة كركننيك، يمننن ال ننر  محننابظتإ نينننيى يمحابظننة األنبننار، يمننن 
 ياألنبار 

  نماالم يبنين خفنإ    22.04 نلنى    01.07أما الميقس ال لكإ بيتحندد بنين دايرتنإ عنرض  
 و 1  رقام  ينظر الخريفة ي   70.71 ي    72.01فيل 

مال يالصنناعات أما الب د الزمنإ: ب د حددت بال ترة التإ تأسست بي ا  ركة مصابإ ال  
  2112الكيميايية ال ايمة علي ا، يتمتل ياقس ال ركة حتى عام 

أما الب د ال فاعإ: ب د يق ت الدراسة ضنمن مانال حنديد  ا رابينة الصنناعات التحييلينة  
   نذ تم دراسة م يمات هذه الصناعة يعيامنل تفيرهنا يتيفن نا بنإ قضنا  بيانإ يسنبل تفيرهنا، 

 ن ماال الصناعات ال ايدة للتنمية الصناعية بالماتم ات كين هذه الصناعات ت س ضم
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 المبحث األول : الهيكل المكاني للصناعات الكيمياوية في بيجي
ي رال ال يكل المكانإ للصناعات على أن  ماميعة النس  يالتناس  بين مختلال ايان   

لخصناي  األساسنية الن اف بإ ال فاا الصناعإ التحييلإ بإ الماتمس، التإ تساعد بإ تحديد ا
لل فاا الصناعإ التحييلإ، بما ي فإ ت سيرا دقي ا ل مل االقتصاد يتأ ير ميافن الض ال يال ية 
بننإ بناينن ، يمننن هننذه الرؤيننة تننأتإ السياسننات يالخفننف التنمييننة لتصننحيح مسننار ال فنناا الصننناعإ 

لنمنني باإلفننار الننذ  التحننييلإ يم الاننة اختالالتنن  لتصنن يد يتنناير ال مليننة اإلنماييننة يربننس م نندالت ا
 يح ق أهداب ا كاملة 

يتننتم دراسننة التناسنن  بننين الصننناعات، نمننا بمنندى مسنناهمة ال ننريا الصننناعية بننإ ال فنناا  
و، أي اسننننتخدام أ  I.S.I.Cالصننننناعإ التحننننييلإ، يب ننننا للتصنننننيال الصننننناعإ ال ياسننننإ الننننديلإ ي

 تصنيال آخر متل الصناعات الخ ي ة يالصناعات الت يلة 
ة النسبية لل ريا الصناعية بإ ال فناا الصنناعإ نلنى األهمينة التنإ ي ن ل ا يت ير األهمي 

ن نارا  الم ارنات بين هياكل الصناعة المختل ة  كل برا صناعإ نلى عميم ال فاا الصناعإ، يا 
مكانينننا أي زمانينننا، ييضنننح التبننناين بين نننا يالمسنننار النننذ  سنننلكت  الصنننناعة بنننإ هنننذا ال فنننر أي ذاك 

  و2يلصناعإ الاديدلليصيل نلى ال يكل ا
يعلي  يمكن ال يل أن ال يكل الصناعإ ما هي نال يسيلة م مة لتحليل ال فاا الصناعإ،  

يبننننإ ضنننني  هننننذا التحليننننل يمكننننن اإلحافننننة بحاننننم متفلبننننات تفننننيير الصننننناعة، مننننس مراعنننناة هننننذه 
المتفلبات بإ عملية التخفيف على نحي عام يتخفيف ال فاا الصناعإ ب كل خا ، يل ل من 
أيلييات اكت اال الخلل بنإ التناسن  ال نايم بنإ ال يكنل الصنناعإ منتال، سنيادة قفناا انتناج السنلس 
االست الكية، يضآلة األهمية النسبية بإ حام قفاا ننتاج يسايل اإلنتاج، ييبرز الخلل كذلك بإ 
ب  ص ر أحاام المن آت الصنناعية، أي بنإ التيزينس المكنانإ للسنلس المنتانة الصنناعية يعندم تناسن

 على مستيى األقاليم يالمحابظات 
يمن خنالل الت ناريال السناب ة لل يكنل الصنناعإ يتضنح بأنن  يسناعد المخفنف علنى تحديند  

االستراتياة الماليمة للتصنيس يالتنمية يبما يت ق منس المنيارد ياإلمكاننات الب نرية يالمادينة يالمالينة 
للصننننناعات الكيمياييننننة بننننإ بياننننإ    يل ننننذا يانننن  تصننننيير ال يكننننل المكننننانإو0يالممكنننننة يالمتاحننننة

 يعالقات ا الت اعلية مس الن افات ال ايمة 
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 صناعة األسمدة الكيمياوية : 
نتناج  من أهم الصناعات الكيميايية يأكترها  ييعا يتفيرا ، يي يد ذلنك نلنى التيسنس بنإ الزراعنة يا 

حدة المساحة تحتاج نلى ال ذا  بإ عالم يزداد عدد سكان  ب كل كبير ، نن الزيادة اإلنتااية بإ ي 
 و7يعناصر م دنية غير متيابرة بإ التربة متل ال س ير يالبيتا  يالنترياين  

أمنننا األسنننمدة الكيميايينننة بنننإ منف نننة الدراسنننة ب نننإ منننن  األسنننمدة النايترياينينننة ، يت تبنننر االمينينننا 
ا  الاني  مننس المكنين النريي  ل ننذه األسنمدة يتتكننين نتيانة ت اعننل الننايترياين المسننتخرج منن ال نني 

ال ينندرياين المسننتخرج مننن المننياد ال يدريكاربينيننة كننال حم يالننن ف الخننام يال نناز الفبي ننإ يالمننا  ، 
ي تبنننر ال ننناز الفبي نننإ الخينننار األبضنننل اقتصننناديا يبييينننا للحصنننيل علنننى المنننادة األيلينننة الالزمنننة 

إ تحتنني  علننى نسننبة لصنناعة االمينيننا ي علننى اليقننيد إلتمننام  عمليننة الت اعننل ، تسنن م االمينيننا التنن
مننننن النننننايترياين عننننند مزا ننننا مننننس مننننياد أخننننرى بننننإ تصنننننيس أنننننياا مت ننننددة مننننن األسننننمدة   22%

و مياقننس الصننناعات الكيمياييننة بننإ منف ننة 2يتمتننل الخارفننة ي و4يالنايترياينيننة ي أهم ننا الييريننا  
 الدراسة 

د علننى ال نناز الفبي ننإ أمننا بننإ ال ننركة ال امننة لصننناعة األسننمدة بننإ المنف ننة ال ننمالية بأن ننا ت تمنن
كمننادة أيليننة بننإ صننناعة األسننمدة النايترياينيننة حينن  تننتم عمليننة التكسننير داخننل الم مننل لنحصننل 

كمنننا ميضنننح بنننإ الم ادلنننة اآلتينننة :  NH3ي االمينينننا  CO2علنننى غننناز تنننانإ ايكسنننيد الكننناربين 
NH3 +CO2 __________ (NH2)2 CO  

و ي ير النى كمينة اسنت الك 2يالاديل ي و1ي   2 CO(NH2)نذ تمتل الييريا يأسمدة نايترياينية و
 ال از الفبي إ بإ ال ركة 
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 (1خريطة )ال

 موقع الصناعات الكيمياوية لمنطقة الدراسة

 المصدر: من عمل الباح  م تمدا على الدراسة الميدانية 
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 (2جدول )                                      
 2002-2001الغاز لطبيعي في الشركة العامة لصناعة األسمدة الشمالية لألعوام  استهالك

 3استهالك الغاز/ ألف م السنوات            ت    ت
1      1                2111            010111 
2     2            2112             041124 

    0            2110               24210 
7      7            2117               112701 

المصنندر: ال ننركة ال امننة لصننناعة األسننمدة ال ننمالية، قسننم التخفننيف يالمتاب ننة،  نن بة التخفننيف، 
 يبيانات مفبيعةو 

 
 الشركة العامة لصناعة األسمدة / المنطقة الشمالية 

 ننمال قضننا  بياننإ بننإ منف ننة هننإ أحنندى ال ننركات التاب ننة نلننى يزارة الصننناعة يالم ننادن ،ت ننس 
كنم منن مسناحة 44،4دينما يتبلنس مسناحة الم منل  141مكحيل حي  تبلس مساحة ال ركة الكلية 

 و4ييال ركة اآلن تتبس لالستتمار الذ  ي مل اإلدارة يالت  يل عدا الملكية للديلة  ال ركة الكلية ، 
ال ننركة ال يلنديننة صنناحبة حننق  ت ننيم ال ننركة بلنتنناج الييريننا يبننق مياصنن ات عالميننة يبفري ننة    

 %02فن/يننيم يالمنننتل الن ننايإ ييريننا محببننة  1441بفاقننة تصننميمية  Stamicarbonالم ربننة 
نترياين  يم مل األمينيا الذ  ي مل حسن  مياصن ات  %71و ملم ي 2.7-1كحد أدنى بحام ي

 و2يفن/ييم  1111 ركة كيليك األمريكية بفاقة تصميمية 
 

 الداخلة في العملية اإلنتاجية هي كاآلتي:المواد األولية 
 يا ز عن فريق أنابي  من  ركة غاز ال مال/ كركيك الغاز الطبيعي:    
 يستخل  من ال يا  الاي  النتروجين:    
 ينتل عن فريق يحدة الخدمات الصناعية بإ ال ركة البخار:    
لمننننرير ب مليننننات يم ننننادالت           : يننننتم الحصننننيل علننننى سننننماد الييريننننا ب نننند ا إنتاااااا سااااماد اليوريااااا  

 |كيميايية م  دة يهإ : 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

988 

 

 ا.د. محمد يوسف حامج 

 ايرس لفتة حسني

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

لة  آ دآب   دي  مج  رآهي   الف 
هيلك الصناعات الكميياوية وعالقهتا املاكنية بتصفية النفط 

 يف قضاء بيجي دراسة مقارنة يف اجلغرافية الصناعية

 ن تحييل ال از الفبي إ نلى أيل أيكسيد الكاربين يال يدرياين 1
CH4    H2O             CO + 3H2   

 ن تحييل أيل أيكسيد الكاربين نلى تانإ أيكسيد الكاربين:2
CO      H2O               CO2  +  H2   

 ت اعل النترياين مس ال يدرياين بإ م اعل األمينيا:ن 0
N2     + 3H2                       2NH3  

 ن ت اعل األمينيا مس تانإ أيكسيد الكاربين إلنتاج الييريا:7
2NH3  + CO2              NH4c      O2NH2 

   
   تأسيس الشركة وتغير عقد المشاركة في اإلنتاا   

و دينننار عراقننإ 177071111برأسننمال قنندر ي 1024بي ننر بلن ننا  مصننانس بياننإ لمسننمدة عننام 
حسنن  ع نند الم ايلننة يقنند تننم االنت ننا  مننن الم ننريا ياالسننتالم األيلننإ مننن ال ننركة الم ايلننة ي ننركة 

و نذ بل ننت  فاقتنن  ال صننيى كميننة 1،يبنظننر صننيره رقننم 1001كيلننيك األمريكيننة و بننإ بدايننة عننام 
ترااس اإلنتاج بنإ السننة التنإ تلت نا بسنب  ظنريال الحنر  بنإ ذلنك اليقنت يبنإ  و فنام 740021ي

و فننام ب ندها بندأ اإلنتناج بنالترااس حين  بلنس اإلنتناج بنإ عنام 022412بلنس اإلنتناج ي 1002عام 
يبإ ن اينة عنام  C111و فنام سب  يايد م كلة بإ مراال استخال  الحرارة 14141ي 1001
 ننناملة أدت نلنننى ارت ننناا اإلنتننناج تننندريايا خنننالل السننننيات  خضننن ت ال نننركة نلنننى صنننيانة 1004

و فنن تراانس اإلنتناج 002211يبكمينة ي 2112الالح ة حي  بلس اإلنتاج أعلى م دالت  بإ عنام 
مرة أخرى ب د هذه السننة بسنب  ظنريال الحنر  الم ريبنة يالم ناكل التنإ ظ نرت الح نا المرتبفنة 

ة الك رباييننننة يت ننننرض الخننننف الناقننننل لل نننناز نلننننى بننننالحر  يمن ننننا االن فاعننننات المتكننننررة بننننإ الفاقنننن
التخري  مرات متكررة يهإ من األسبا  الرييسة التإ أدت نلى تلكؤ ال ملية اإلنتااية خنالل هنذه 

يمرانل  HPCCال ترة ينتياة للتيق ات الفارية ظ رت م اكل بنية اسيمة بإ مكتال الكاربمينت 
  و0ي ة أعبا  مالية كبيرةينتياة لذلك تحملت ال رك C111استخال  الحرارة  
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 (1الصورة )
 معمل األسمدة في بيجي

 
 21/12/2112الت فت بتاريخ 

ينتياة لليضس ال نإ يالمالإ لل ركة يعدم قندرة ال نركة بنإ ال نيدة نلنى اإلنتناج منرة أخنرى ب ند تنم 
تيقيس ع د م اركة بإ اإلنتاج مس ال ركة ال المية األيلى لمسمدة بت اسم اإلنتاج بحي  ستحصل 

بيمنننا تحصنننل ال نننركة ال المينننة علنننى  %02،4يزارة الصنننناعة يالم نننادن بمياننن  هنننذا ال  ننند علنننى 
من كمية اإلنتاج ييسر  هذا ال  د لمدة خمسة ع ر عاما يينتم بميابن  تأهينل ال نركة  % 11،4

يبتحدي  يتفيير خفيف اإلنتاج يالمكناين ياالا نزة ب نكل النذ  يضنمن تح ينق الفاقنة اإلنتااينة 
التصميمية خالل مندة ال تتانايز تمانينة ع نر  ن را منن تناريخ تسنليم الم منل يلنتال  مراحنل تبندأ 

 %11لننى ب نند سننتة أ نن ر مننن تنناريخ التسننليم يننتم تأهيننل الم مننل خالل ننا يي مننل ب نندها بفاقننة األي 
خنالل المرحلننة التانيننة الممتندة ل  ننرة أ نن ر ييتيقنال ب نندها لمنندة  ن رين إلدخننال الم نندات الادينندة 

فن يهناك نية  424111يي يد لل مل ب دها بإ المرحلة التالتة بفاقة ال مل التصميمية يالبال ة 
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على الفاقة التصميمية  %21بس الفاقة اإلنتااية ب د هذه المرحلة نلى الفاقة ال صيى يبزيادة لر 
 من ا ،   % 14تحصل اليزارة على نسبة 

نن تح يق الفاقات ال صيى بإ اإلنتاج سي م ال ايدة لكال الفنربين المت اقندين أيال يلمنيظ إ      
تن ننيف ال مننل بصننيرة عامننة بننإ المنف ننة األمننر هننذه ال ننركة يكننذلك  ال فنناا الزراعننإ بننإ البلنند ي 

 الذ  يستدعإ تكاتال كل الا يد من قبل اإلدارة يال املين لما هي أبضل   
 

 أهم معامل الشركة 
وفننننا بننإ الينننيم تنننل الييرينننا علننى  نننكل حبيبننات بليرينننة 1441م مننل الييرينننا : المخفننفي .4

 و   24، 1و ، الرفيبة ي7، 2 – 1،1بيضا  اللين بحام ي
فن بإ الينيم / يننتل االمينينا بالمياصن ات التالينة : 111االمينيا اإلنتاج المخفف  م مل .4

//الرفيبنننة :  %00-02درانننة مييينننة //الن ننناية  00،7//درانننة ال لينننان  14،10النننيزن الازيينننإ 
 و11ي از  بالمليين4//نسبة الزيت  1،2%

التنإ ينتم بي نا ننتناج و لتح يق تصير نظر  لمنظيمنة التصننيس 2و يي1ييمكن مالحظة اال كال ي
 الييريا ياالمينيا يما يراب  ا من يحدات م الا  للمياه الصناعية المليتة يمسارات ا   
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 (1شكل رقم )
 مخطط اليوريا
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 مخطط األمونيا
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 صناعة المنظفات 
اصنننبحت المنظ ننننات الصنننناعية مننننن المركبنننات الكيمياييننننة التننننإ تحتنننل مكانننننا حييينننا بننننإ علننننم    

الكيميا  الحدي  خاصة ب د التفير ال ايل بإ صناعة البتريكيمياييات يالتإ اصبحت تمد ال الم 
      و11ي االن بالمياد االساسية لصناعة المنظ ات

المنظ نات حين  ظ نرت عملينة  و م تفنير بنإ صنناعة1001-1021حد  خنالل ال تنرة منن ي   
سننل نة الكحننيالت ذات السلسننلة الفييلننة عننند م ادلت ننا بالصننيدا الكاييننة لتكننيين الملننح الصننيدييمإ 

يلم يضال نلي ا  يئ آخر غير كبريتات الصيدييم كمادة مخ  ة  يظ رت بإ امريكا سنة    و12ي ل ا
مننادة المتننل أرسننل كبريتننات ذات السلسننلة الفييلننة المرتبفنن  بحل ننة البنننزين االريماتيننة و م 1001ي

يهننذه ايضننا كانننت علننى صننيرة ملننح صننيدييمإ ب نند م ادلت ننا، تننم يضنناال نلي ننا ب نند ذلننك كبريتننات 
الصننيدييم كمننادة ن يننة يعننندما تننم تصنننيس مننادة الكيننل البنننزين مننن مننادة البننريبلين ربنناعإ مرتبفننة 

و ب نند انت ننا  الحننر  ال الميننة التانيننة Propylene tetramer benzene ن    يبحل ننة البنننزي
حننازت هننذه المننادة علننى نانناا عظننيم يانت ننرت انت ننارا ياسنن ا حتننى اصننبح مننا ي ننار  مننن نصننال 

، ياند   و10ي   يصننس منن هنذه المنادة 1011-1041ننتاج ال الم من المنظ ات خنالل ال تنرة منن 
كل عدينندة قنند ترتبننت علننى اسننتخدام هننذه المننادة بننإ صننناعة و مننن أن هننناك م ننا1011بننإ سنننة ي

المنظ ننات الصننناعية حينن  اتضننح ان هننناك تزاينندام كبيننرام بننإ كميننة يالرغننيةو المياننيدة بننإ االن ننار 
ال يتحلنننل بياسنننفة  (Propylene alkyl benzene sulphonate)يالسنننب  يرانننس النننى أن 

ن سنب  عندم قندرت ا علنى تحليلن  يرانس الن و اللكينل Branch chainى ت نرا السلسنلة يالبكترينا، يا 
 و17ي البنزين

 الشركة العربية لكيمياويات المنظفات 
هننإ  ننركة عربيننة م ننتركة م رهننا ام يريننة ال ننراق /ب ننداد اسننت دال تاسنني  ال ننركة نن ننا  قفنناا  
لكيمياييات المنظ ات بإ ال الم ال ربنإ يلتح ينق هنذا ال ندال با نرت ال نركة إلنتناج تالتنإ مت ندد 

و بلن ا  م ريعين أحدهما إلنتناج االكلينل بننزين المسنت يم أنانز م نريا االكلينل LABبيس ات ي
و الصنيدييم بت ن يلة عنام STPPوالنال فنن سننييا لكنل من منا ي41بنزين المست يم يبي نر ننتناج ي

يت نس ال نركة داخنل  و14ي أما م ريا تالتإ مت دد بيس ات الصنيدييم بمنازال قيند األناناز  1024
لتصنن ية بننإ بياننإ  ننمال المدينننة علننى الضنن ة اليمنننى مننن ن ننر دالننة حينن  تمننر خفننيف مامننس ا

 و11ي انابي  ن ل الن ف من ح يل كركيك باتااه ميانئ البحر المتيسف
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أما عن اهم أهداال ال ركة ب إ تأسي  صناعات لتصننيس المنياد الكيمايينة المفليبنة إلنتناج منياد 
، ي للتانننننارة بنننننالمياد المسنننننتخدمة بنننننإ صنننننناعة  التنظينننننال أي التنننننإ تحتاا نننننا صنننننناعة المنظ نننننات

 المنظ ات ، يكذلك تسييق منتاات ال ركة  
 

 معمل إسفلت محمد الفاتح
و ، تأسنن  1كننم عننن الفريننق الننريي  رقننم ي1ي ننس هننذا الم مننل اننني  مديننن  بياننإ يبمسننابة      

ل الحصننى بنإ منف نن  تتنيبر بي ننا أغلنن  المنياد الداخلننة بنإ هننذه الصنناعة متنن 2110الم منل عننام 
يالرمل ، يضاال نلى ذلك خلي المنف ة من التام ات السكانية التإ قد تتنأتر بنإ يانيد متنل هنذه 
الم امننل ، يي فننإ الم مننل اننز ا كبيننرا مننن حااننة ال ضننا  يعمننيم المحابظننة مننن مننادة اإلسنن لت 

وعننامال ، بننإ حننين 41المسننتخدمة بننإ تبلننيف الفننرق ياكسننا  السنناحات ، يقنند بلننس عنندد ال مننال ي
و منن مامنيا مسناحة الصنناعات الكيميايينة بنإ 1،10و دينمنا بنسنبة ي12ت مساحة الم مل يبل 

منف نة الدراسننة ، ييسننتخدم الم مننل النن ف االسننيد الننذ  يننتم الحصنيل علينن  مننن مصنن ى بياننإ ،نذ 
يتم ن نل المننتل منن المصن ى يتسنيي   بياسنفة  ناحنات تاب نة للم منل كمنا مبنين بنإ الصنيرة رقنم 

 كي  الم مل لل فاا الخا  و   يت يد مل2ي
 و2الصيرة رقم ي

 م مل نس لت محمد ال اتح

 
 4/1/2112الت فت بتاريخ 
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 يف قضاء بيجي دراسة مقارنة يف اجلغرافية الصناعية

 معمل اسفلت الحضر:
كنم عنن 2ي س هذا الم مل  رق مديننة بيانإ علنى الضن ة اليمننى منن ن نر دالنة يمسنابة  

منف نة بنإ  1040، يهني تنابس لل فناا الخنا ، تأسن  الم منل عنام  1يمين الفريق الريي  رقم 
تتننيبر بي ننا أغلنن  المننياد الداخلننة بننإ هننذه الصننناعة متننل الحصننى يالرمننل، يي فننإ الم مننل اننز ا 
كسنا   كبيرا من حااة ال ضا  يعميم المحابظة من منادة األسن لت المسنتخدمة بنإ تبلنيف الفنرق يا 

ديننم 2عامال، بإ حين بل ت مساحة الم مل  72الساحات، يقد بلس عدد ال مال بإ هذا الم مل 
مننن مامننيا مسنناحات الصننناعات الكيميايننة بننإ منف ننة الدراسننة، يي تمنند  1.11هننإ ت ننكل نسننبة ي 

و  ننكل 0هننذا الم مننل علننى مصننابإ المنف ننة بننإ تزييننده بننالن ف األسننيد حي  تبننين الصننيرة رقننم ي
 الم مل  

 و0الصيرة رقم ي                               
 لحضر م مل نس لت ا                              

 
 2112/ 4/1الت فت بتاريخ 
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لة  آ دآب   دي  مج  رآهي   الف 
هيلك الصناعات الكميياوية وعالقهتا املاكنية بتصفية النفط 

 يف قضاء بيجي دراسة مقارنة يف اجلغرافية الصناعية

 معمل اسفلت الحمرة:
يتننم  1كننم عننن يسننار الفريننق الننريي  رقننم0ي ننس نلننى الاننني  مننن مدينننة بياننإ يبمسننابة  

اختيننار ميقننس الم مننل لياننيد المننياد األيليننة الداخلننة بننإ صننناعة األسنن لت يمن ننا الحصننى يالرمننل، 
التإ قد تتأتر بإ يانيد متنل هنذه الم امنل، يضاال نلى ذلك خلي المنف ة من التام ات السكانية 

نذ ت يد ملكية الم مل نلى ال فاا الخا  بحين  ي فنإ الم منل  2112يتم تأسي  الم مل عام 
اننز ا كبيننرا مننن حااننة ال ضننا  يعمننيم المحابظننة مننن مننادة االسنن لت المسننتخدمة بننإ تبلننيف الفننرق 

ديانننم أ  مننا  2سنناحة الم مننل عننامال، بننإ حننين بل ننت م 71ياكسنناا السنناحات، بلننس عنندد ال مننال 
ن الم منل يياان  ب نض  1.11ت ادل  من ماميا مسناحات الصنناعات الكيميايينة بنإ المنف نة، يا 

الم نناكل يخاصننة من ننا مننا يت لننق بالت امننل مننس المصنن ى حينن  تكننين الكميننات التننإ يا ننزهم ب ننا 
ا يننؤد  الننى المصنن ى مننن مننادة ال يننر يذات اننيدة منخ ضننة يكننذلك ان فنناا التيننار الك ربننايإ ممنن

   و14ياعتماد الم مل على الديزالت يهذا يؤد  نلى زيادة تكاليال اإلنتاج
   

 بيجي -معمل صناعة األوعية البالستيكية والبراميل 
يياند بننإ ال ننركة م منل ي ننيم بتصنننيس ال لن  البالسننتيكية يت بيت ننا يم منل لصننناعة البراميننل      

الم دنيننة يت بيت ننا حينن  يبننرت ال ننركة منتاات ننا لكابننة ال فاعننات مننن زيننيت يبننق مياصنن ات بنيننة 
 : لتر ييتم ت بيت ا بالمنتاات التالية  1لترات ي  4ايدة حي  تنتل ال ركة عل  بالستيكية بية  

الخنننا  بزينننيت مت ينننر السنننرعة للسنننيارات ، زينننت  ATFزينننت محركنننات السنننيارات ، زينننت       
مكاين الخيافة ، كما ت يم ال ركة بت بية زييت صناعية خاصة للمضخات يالكابسات بإ براميل 

 و12ي خاصة 
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لة  آ دآب   دي  مج  رآهي   الف 
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 يف قضاء بيجي دراسة مقارنة يف اجلغرافية الصناعية

 المبحث الثاني
واالقسام التفاعل المكاني لمجمعات تصفية النفط والصناعات الكيمياوية في بيجي 

 المساندة لها  :
نن ندراك أهميننة تحليننل ال يكننل المكننانإ يسنناعد بننإ تح يننق صننيرة ياضننحة ل مليننة التنميننة  

ذا كنننان ال فننناا الزراعنننإ بيصننن   ن نننافا اقتصننناديا قننند تنننرك آتنننارا  بنننإ أ  بلننند منننن بلننندان ال نننالم  يا 
أيضنننا ت يينننرا عمي نننة بنننإ ال يكنننل المكنننانإ بنننلن المننننافق التنننإ يحننند  بي نننا تصننننيس كبينننر،  ننن دت 

ياضننحا بننإ عناصننر المكننان يال القننات ، ب نني مركننز اننذ  لمينند  ال املننة يالسننكان مننن خننالل 
تامنننس الن ننناف يتح ينننق اليبنننيرات االقتصنننادية يالخننندمات المختل نننة، يانت نننار تمنننار التنمينننة علنننى 

ييننة المنننافق األخننرى بسننب  ال ننية االقتصننادية للمكننان المتفننير بننإ دبننس عالننة التنميننة يبالتننالإ ت 
 و10ياألس  االقتصادية للمنافق األخرى 

ان محننير االهتمنننام بنننإ التنمينننة ال ننناملة ينفلننق منننن ح ي نننة أن األقننناليم أنظمنننة م تيحنننة    
للت اعننل بيمننا بين ننا، يمننن الضننرير  االهتمننام بال القننة المتبادلننة مننا بننين التنميننة ال نناملة ال يميننة 

نننن  األساسنننية ل نننذه ال القنننة، بحيننن  تتضنننح يتفنننير ال يكنننل المكنننانإ، يضنننريرة التميينننز بنننين الايا
أيضا  \اآلتار المرتبفة بالتنمية االقتصادية على ال يكل المكانإ يتفييره، يآتار الحالة الم اكسة 

يهإ مؤ ٌر ذي صلة بت اعل اليظي ة االقتصادية للصناعات الكيميايية  يعناصر ال يكل المكانإ 
مكانيات تفيير الماتمنس ضنمن آلينة ديناميكين ة بنإ السنيفرة يالتياين   يبنإ الح ي نة، أن التنمينة يا 

المكانينة للصننناعات الكيمياييننة بننإ منف ننة الدراسننة كحالننة دراسننية  تح ننق نيعننا مننن االنسننيابية بننإ 
عملية التفير المكانإ بإ المرحلة التإ يكين بي ا ال يكل المكانإ مست دا يب كل كاال الست بال 

 و21يي بي  الن افات التإ تح ق الدينامية يالنم
ان هننذا األمننر ينفبننق علننى م نناريس الصننناعات الكيمياييننة يعالقت ننا ب ننركات تصننن ية    

 الن ف بإ منف ة الدراسة، يبال كل األتإ :  
 

 شركة مصافي الشمال  
الم ندل  1041و لسننة 111هإ أحدى  ركات يزارة الن ف أن يت يبق قانين يزارة النن ف المنرقم ي

و باسم يي المن أة ال امة لتص ية الن ف بإ المنف ة ال نمالية، بيانإ وو 4و من المادة ي7، ال  رة ي
يبميابنننة أصنننبح اسنننم  1004و لسننننة 22صننندر قنننانين ال نننركات ال امنننة رقنننم ي 1004يبنننإ عنننام 
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 يف قضاء بيجي دراسة مقارنة يف اجلغرافية الصناعية

ال ننركة  ننركة مصننابإ ال ننمال ي ننركة عامننة و ، حينن  تبلننس مسنناحة ال ننركة بننإ منف ننة الدراسننة 
و مساحة االراضإ الم  يلة من قبنل ال نركة المسنال  2و كما يبين الاديل رقم ي 12410،21ي

 من ا يال يد االستمالك يكاالتإ:
 ( 2جدول رقم )                                        

 مساحة األراضي المشغولة من قبل شركة مصافي الشمال                

 المصدر :  ركة مصابإ ال مال ، ال سم ال انينإ ،   بة األراضإ يالتاايزات
 

ت ننس  ننركة مصننابإ ال ننمال  ننمال مدينننة بياننإ ،علننى الضنن ة اليمنننى مننن ن ننر دالننة حينن  تمننر 
يت تبننر  ننركة   و21يخفننيف انابينن  ن ننل الننن ف مننن ح ننيل كركننيك باتانناه مننيانئ البحننر المتيسننف 

ياحندة  1020بندايات عنام  1مصابإ ال مال التإ تم ت  يل ا ابتندا ام منن مصن ى صنالا الندين /

 المالحظات  المساحة /دونم  القطعة      ت
 مسالة باسم ال ركة      و دينم 2144ي     أراضإ م ر ال ركة            ا
 مسالة باسم ال ركة       ودينم2711ي     أراضإ حإ المصابإ         2
مسننالة باسننم ال ننركة يمتنننازا علي ننا             ودينم 1041ي     أراضإ حإ المصابإ               0

 قضاييا 
 مسالة باسم ال ركة        ودينم101،21ي     أراضإ حإ الن ف          7
 مسالة باسم ال ركة        ودينم 1020ي     أراضإ حمام ال ليل         4
 مسالة باسم ال ركة       و دينم 7،20ي     01أراضإ كركيك /حإ          1
 مسالة باسم ال ركة       ودينم 4ي       أراضإ محفة ما  بياإ      4
 غير مسالة / قيد االستمالك       و دينم  21ي      الخزانات  ضإ مص ى حديتة ياأر 2
 مسالة باسم ال ركة       و دينم 122ي     أراضإ مص ى الكسك           9  
 غير مسالة / قيد االستمالك        و دينم 100ي     ضإ مص ى الصينية راأ      11
 مسالة باسم ال ركة       و دينم 041ي      أراضإ مص ى ال يارة       11 
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منننن أهنننم ال نننركات الن فينننة التنننإ ي تمننند علي نننا بنننإ سننند حاانننة االسنننت الك المحلنننإ منننن الم نننت ات 
 الن فية يتصدير ال ايض نلى الخارج  

المنتاات الن فية المستلمة من ح يل كركيك أن ال دال األساسإ لل ركة ، هي تأمين تص ية     
يتحييل ننا نلننى ال دينند مننن المنتاننات األساسننية يالضننريرية بننإ حينناة المننيافن ، يباسننتخدام أحنند  
األسننالي  ال لميننة يالتكنيليايننة التننإ تننزاحم المنتاننات االانبيننة للمسننت لكين ، يننتم نيصننال منتاننات 

صنالا الندين ، يالتنإ ت نيم  بنديرها بليصنال ا نلنى ال ركة نلى  ركة تيزيس المنتاات الن فية بنرا 
 منابذ التيزيس ال ايدة ل ا  

 ب ية االستمرار بإ ديميمة اإلنتاج عن فريق االدامة المستمرة لكابة اليحدات اإلنتااية    
ننانناز م نناريس اقتصننادية يحضننارية لصننناعة ن فيننة متفننيرة يمت دمننة ب نند تننأمين المننياد يالم نندات 
ياألا زة الالزمة ،كما تنيبير كنادر ن فنإ هندسنإ يبننإ يأدار  ك ني  عنن فرينق اسنت فا   كابنة 
خريانننننننإ م  ننننننند النننننننن ف /بيانننننننإ ، يخريانننننننإ الكلينننننننات ال ندسنننننننية يال لمينننننننة ياإلدارينننننننة بمختلنننننننال 

ضننال عننن االسننتمرار بلقامننة الننديرات التدريبيننة لكننيادر ال ننركة مننن خننالل نقامننة االختصاصننات ، ب
النديرات ب سنم التندري  داخننل ال نركة أي نرسنال المنيظ ين بلي ننادات  نلنى الكتينر منن ديل ال ننالم ، 
لالفنننالا  علنننى أحننند  الصنننناعات الن فينننة هنننناك ،  كمنننا  يضننناال  نلنننى  ذلنننك ع ننند الصننن  ات 

ل نننركات ال المينننة لتنننيبير أحننند  األا نننزة يالم ننندات يكنننذلك ال نننركات التاارينننة يالصنننناعية منننس ا
 المحلية داخل ال فر ، ليتسنى لل ركة تن يذ أعمال ا ضمن األيقات المحددة يالمفليبة   

ع نند النننديات الخاصننة يتيضننيح أهميننة الح نناظ علننى البييننة مننن المخل ننات الن فيننة يضننريرة      
 و22ييعدم تسريب ا نلى مياه األن ار نيااد أماكن خاصة لحرق ا أي خزن ا 

قامنننة  الح ننناظ علنننى ارياا ال ننناملين بنننإ ال نننركة منننن خنننالل تنننيبير كابنننة مسنننتلزمات السنننالمة ، يا 
الننديرات المتفننيرة بننإ هننذا الماننال لتالبننإ الحننياد  التننإ تحصننل بننإ ال ننركة ، هننذا يقنند بلننس عنندد 

 1020عننننام  1لنننندين المصننننابإ التاب ننننة لل ننننركة ع ننننرة مصننننابإ أذ تننننم ت نننن يل مصنننن ى صننننالا ا
أمننا مصنن ى الصننينية بكننان  1020يمصنن ى ال ننمال عننام  1027عننام  2يمصنن ى صننالا النندين 

ينظننر خريفننة رقننم يو التننإ تمتننل ميقننس مامننس  و20ي  1042أقنندم هننذه المصننابإ بننإ اإلن ننا  عننام 
والمصنننابإ التاب ننننة ل ننننركة مصنننابإ ال ننننمال يفاقات ننننا 0مصنننابإ بياننننإ نذ ب نننمل الاننننديل رقننننم ي

                 اإلنتااية  
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 (2جدول رقم )
 المصافي التابعة للشركة وطاقاتها اإلنتاجية

  /        الفاقة          سنة الت  يل اسم المص ى     
  /        41111        1020     1صال الدين     
  /        41111        1027     2صالا الدين    
  /        141111        1020      ال مال    
 فن / سنييا 241111        1024     الدهين    
  /       11111        1041     حديتة     
  /       01111        1040     كركيك     
  /       01111        1042     الصينية    
  /       17111        1044    ال يارة    
  /       11111        1022    الكسك    
  /       21111        1027     الازيرة    

 المصدر: من عمل الباح  باالعتماد على الدراسة الميدانية          
المصانس التاب ة ل ركة مصابإ ال مال :  مصنس ننتاج ال ل  البالستيكية، مصنس ننتاج البراميل 

 ، مصنس ننتاج الزايلينات الم دنية ، مصنس اسيد الكاربين
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 ( 3الخريطة )                                
 موقع مجمع الصناعات النفطية في بيجي                   
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 األقسام الفنية ووحداتها اإلنتاجية لشركة مصافي الشمال 
و الذ  ييضح تلك المصنابإ يالم امنل بند ا 0من خالل مخفف ال يكل التنظيمإ رقم ي   

  بتيصيال هيية اإلنتاج يأقسام ا ال املة يكما يأتإ:
 
 هيئة اإلنتاا  

تتكنننين ال يينننة منننن ماميعنننة منننن المصنننابإ الكبينننرة يالمصنننابإ الصننن يرة لتكرينننر النننن ف الخنننام      
و، 11إلنتنناج الم ننت ات الن فيننة بكابننة أنياع ننا يب ننض المننياد البتريكيمياييننة ،ينظننر ال ننكل رقننم ي
حديد يت د ال يية الخفف اإلنتااية ال  رية يالسنيية لمصابإ ال ركة بالتنسيق مس مركز اليزارة يت

مدة الصيانة ال امة للمصابإ ، ينست رض بيما يلإ المصابإ التاب ة لل يية يفاقات نا التصنميمية 
 يالت ريال باليحدات الت  يلية الم مة بي ا   

 
 في بيجي  1مصفى صالح الدين / 

منس  11/1042/ 22ي س ضمن تص ية صالا الين / بياإ ، يقد تم تيقيس ع د نن اي  بإ      
 1022اكسبيرت الايكية علنى أسنا  الم نريا الاناهز يبي نر بت ن يل  بنإ نيسنان /  ركة تكني 

يهي م ريا متكامل يضم يحدات اإلنتاج يخدمات الفاقة يح يل الخزانات يمرابق الضخ يالخزن 
، يمسننننارات االنابينننن  الخارايننننة يالمنظيمننننات الخدميننننة ياألبنيننننة يالمرابننننق المدنيننننة ، يالم امننننل ، 

و ألنال برمينل /ينيم منن 41نلنى المسنتيدا يتبلنس الفاقنة التكريرينة التصنميمية ييالمخازن ، نضنابة 
 الن ف الخام ييتكين المص ى من اليحدات اإلنتااية التالية : 

 و ألال برميل /ييم من الن ف الخام  41يحدة التكرير / الفاقة التصميمية = ي .4
 وألال برميل /ييم  20يحدة هدراة الم فر الخ يال / الفاقة التصميمية = ي .4
 وألال برميل /ييم   12يحدة هدراة زيت ال از الخ يال / الفاقة التصميمية = ي .4
 و برميل /ييم   2111يحدة تحسين البنزين / الفاقة التصميمية = ي .9
 و فن / ييم   471يحدة ال از السايل / الفاقة التصميمية = ي .4
 و27يو فن / ييم  41يحدة ننتاج الكبريت السايل / الفاقة التصميمية = ي .6
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 و 0 كل رقم ي
 مخطط الهيكل التنظيمي لشركة مصافي الشمال 
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   2مصفى صالح الدين /
تنننم تيقيننننس ع ننند نن ننننا   1021/  12/  7، يبتننناريخ  1ي نننس باانننن  مصنننن ى صنننالا النننندين /    

مننننس  ننننركة تكنياكسننننبيرت الايكيننننة أيضننننا ، يم ننننريا التيسننننيس ي نننندال  2مصنننن ى صننننالا النننندين /
لمضاع ة الفاقة اإلنتااية ، يهي م ريا متكامل أيضا بالنسبة ليحدات اإلنتاج يالفاقة ، نال أنن  

ق المياننيدة بيمننا يخنن  الضننخ يالخننزن يالمنظيمننات يالمسننتيدا مننس نضننابات يسننت يد مننن المرابنن
و ألنال 41يبفاقنة تصنميمية تبلنس ي 1027م ينة علي ا ، يقد بي ر بت  يل المص ى بإ تمنيز / 

 برميل / ييم من الن ف الخام   
 ييتكين المص ى من اليحدات اإلنتااية التالية :       

 و ألال برميل / ييم   41يحدة التكرير/الفاقة التصميمية = ي .4
 والال برميل / ييم  20يحدة هدراة الم فر الخ يال / الفاقة التصميمية = ي .4
 و ألال برميل / ييم   12يحدة هدراة زيت ال از الخ يال / الفاقة التصميمية = ي  .4
 يم   و ألال برميل / ي11يحدة تحسين البنزين / الفاقة التصميمية = ي .9
 وألال برميل / ييم   21يحدة االزمرة  قيد اإلن ا  /الفاقة التصميمية = ي .4
 و24ييخزن يضخ منتياات ما   2ي 1يحدات الضخ يالخزن / لت ذية مصابإ صالا الدين / .4

نلننى نسنننبة دمننار مت ايتننة خنننالل ال تننرة الممتنندة منننن  2ي 1ت رضننت مصننابإ صنننالا النندين /     
 %1، حينن  كانننت نسننبة النندمار لليحنندات الت نن يلية مننن ي 22/2/1001يل ايننة  1001/ 14/1
ويبننإ  ننبكات %44و أمننا نسننبة النندمار بننإ  ننبكة أنابينن  حننديد اليحنندات ب نند بل ننت ي%21نلننى 

و %41وبضننالم عننن نسننبة ي%44و يبننإ الخزانننات بل ننت ي %21األنابينن  الخارايننة ب نند بل ننتي 
 و21يل  لخزانات المستيدا ي بكات أنابي  المستيدا ي أذرا التحمي

 
 مصفى الشمال 

و ألنننال 141ي تبننر أكبننر المصننابإ بننإ ال نننراق بننإ اليقننت الحاضننر تبلنننس الفاقننة التصننميمية لنن  ي
برميل / ييم من الن ف الخام يي نس ضنمن مامنس تصن ية صنالا الندين /بيانإ يقند بي نر بت ن يل  

 ييتضمن اليحدات التالية :  1020بإ  باف عام 
 و ألال برميل / ييم من الن ف الخام   141ميمية = ييتبلس الفاقة التص 1يحدة تكرير / .4
 و ألال برميل من الن ف الخام المختزل   14يحدة الت فير ال راغإ / الفاقة التصميمية = ي .4
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 و ألال برميل / ييم   71يحدة هدراة الن تا / الفاقة التصميمية = ي .4
 و ألال برميل / ييم   22يحدة هدراة الكيريسين / الفاقة التصميمية = ي .9
 و ألال برميل / ييم   01يحدة هدراة زيت ال از الخ يال / الفاقة التصميمية = ي .4
 و ألال برميل / ييم   22يحدة تحسين البنزين / الفاقة التصميمية = ي .4
برميل / ييم من مادة زيت ال ناز  و ألال02يحدة التكسير بال درياين / الفاقة التصميمية = ي .7

و المننننتل مننن يحننندة الت فيننر ال راغنننإ ، يهننإ اليحننندة اليحينندة بنننإ ال ننراق يت نننيم  VGOال راغننإ ي
بتحييننل زيننت ال نناز ال راغننإ نلننى منتاننات خ ي ننة يت يلننة عاليننة الاننيدة متننل ال نناز السننايل ، يالن تننا 

 و24يد غير األسيد  يالديزلو يزيت اليقي الخ ي ة ، يالكيريسين ، يزيت ال از 
          يل ننننند ت رضنننننت هنننننذه اليحننننندة ي اليحننننندات المكملنننننة ل نننننا نلنننننى أضنننننرار بلي نننننة خنننننالل ال تنننننرة مننننننن 

يتننننم  2112-2111و يتننننم تأهيل ننننا ي أعننننادة ت نننن يل ا عننننام  1001/  2/ 22يل ايننننة  1/  14ي
 نن يل ا متننل ني اب ننا ألاننرا  اعمننال التأهيننل للمرحلننة التانيننة ل نندم تننيبير ب ننض متفلبننات اسننتمرار ت

 و22يالخزانات يالكادر  
فنننن / ينننيم منننن ال يننندرياين عنننالإ  144الفاقنننة التصنننميمية = / يحننندة ننتننناج ال يننندرياين  .8

 الن اية لت ذية يحدة التكسير بال يدرياين الالزم لت  يل ا  
          فبي نننننننننإ / سننننننننناعة إلنتننننننننناج 0م02111يحننننننننندة تحلينننننننننة ال نننننننننازات / الفاقنننننننننة التصنننننننننميمية  .9

 الذ  ي ذ  يحدة ننتاج الكبريت السايل    S2Hفن / ساعة من غاز  12،4
 و فن /ييم   141يحدة ال از السايل / الفاقة التصميمية = ي .01
 و فن / ييم   221يحدة ننتاج الكبريت / الفاقة التصميمية = ي .00
          /سننننننناعة إلنتنننننننناج  0و م117يحننننننندة تحلينننننننة الميننننننناه الحامضنننننننية / الفاقنننننننة التصنننننننميمية =ي .44
 الذ  ي ذ  يحدة ننتاج الكبريت السايل   S2Hفن / ساعة من غاز  1،0
يحنندات الضننخ يالخننزن لت ذيننة اليحنندات الت نن يلية يخننزن منتاننات اليحنندات يضننخ ا عبننر  .44

 االنابي  نلى المستيدعات يأذرا التحميل  
         يحننننننندة نعنننننننادة ن ننننننناف ال امنننننننل المسننننننناعد ليحننننننندة تحسنننننننين البننننننننزين / الفاقنننننننة التصنننننننميمية = 17
 وك م / ساعة  741ي

و آالال برميننل /يننيم ن ننف 11الفاقننة التصننميمية لكننل ياحنندة من ننا تبلننس ي 0ي2  يحنندتإ التكريننر14
 خام   
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 مصفى الدهون 
و ألننال فننن / سنننة مننن زيننيت األسننا  بمختلننال 241بفاقننة ي  1024بي ننر بت نن يل  عننام      

 أنياع ا ييتكين من خفين ، يكل خف يتكين من اليحدات الت  يلية ياإلنتااية التالية : 
و برمينل / ينيم ن نف خنام مختنزل إلنتناج 14270يحدة الت فير ال راغنإ /الفاقنة التصنميمية = ي .4

 و    V.Rع ا باإلضابة نلى مخلال الت فير ال راغإ يالزييت الخام بأنيا 
و برميل / ينيم منن مخلنال الت فينر ال راغنإ 4022يحدة أزال  اإلس لت / الفاقة التصميمية = ي .4
و إلنتنناج الزينننت الخننالإ منننن اإلسننن لت يخننام براينننت سنننتيك و ياإلسنن لت االسنننا  ، يت تبنننر  V.Rي

 يحدة مكملة ليحدة الت فير ال راغإ   
 امل بنال ربيرال / الفاقنة التصنميمية تختلنال بناختالال ننيا المنادة الم ذينة منن الزينيت يحدة الت .4

،  71،2،  11،0،  11،4يهنإ يو   Br.st , SAE – 30 ,SN – 150  ,  SN100الخنام ي
/ساعة على التيالإ ، يال اية من هذه اليحدة عنإ أزالن  المنياد ال فرينة غينر المرغني    0وم21،1

 م لتكين صالحة لت ذية يحدة أزال  ال مس   بي ا من الزيت الخا
يحدة نزالن  ال نمس / الفاقنة التصنميمية أيضنا تختلنال بنأختالال ننيا المنادة الم ذينة منن الزينيت  .9

                           الم املنننننننننننننننة يالمنتانننننننننننننننة منننننننننننننننن يحننننننننننننننندة الت امنننننننننننننننل بنننننننننننننننال ربيرال يالزينننننننننننننننيت الم املنننننننننننننننة هنننننننننننننننإ 
إ ت نذ  يحندة نزالن  ال نمس بفاقنة تصنميمية و يهن Br.st, SAE- 30 , SN-150 , SN-100ي 
و على التيالإ ، يال اية من يحدة نزال  ال مس ننتاج زييت خالية منن 21،  24،2، 07،  04،4ي

ال مس يصالحة لالست مال كزييت أسا  هدرات ا من يحدة هدراة الزينت ألزالن  المنياد الكبريتينة 
ينننر الم نننب ة بال يننندرياين ، يتياننند يحننندات يالنايترياينينننة ي االيكسننناينية ي أ نننباا المركبنننات غ

نتنناج اإلسنن لت المؤكسنند بضنننالم عننن ننتنناج اسنن لت التبلننيف بانياعننة المختل نننة ،  ألكسنندة اإلسنن لت يا 
يكنننذلك تياننند يحننندات الضنننخ يالخنننزن ييحننندة التحمينننل التنننإ ينننتم منننن خالل نننا تصنننريال أي تا ينننز 

عنة بالسنيارات الحيضنية عنن فرينق الزييت الااهزة يزييت األسا  بأنياع ا يكنذلك اإلسن لت بأنيا 
أذرا التحميننل بننإ مسننتيدا النندهين يتيانند يحنندة المننزج إلنتنناج الزيننيت الانناهزة بمختلننال أنياع ننا 
كزيننيت السننيارات يالمكنناين يالم نندات الت يلننة يزيننيت التيربننانإ يزيننت ناقننل الحركننة األيتيماتيكيننة 

الندهين حالن  حنال مصنابإ  و يزيت التالاات يزيت كابسات االمينيا يقد ت رض مص ى ATFي
أدت نلى  1001/ 22/2ل اية  1001/ 14/1كبيرة خالل ال ترة من المامس األخرى نلى أضرار 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447 

 

 ا.د. محمد يوسف حامج 

 ايرس لفتة حسني

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

لة  آ دآب   دي  مج  رآهي   الف 
هيلك الصناعات الكميياوية وعالقهتا املاكنية بتصفية النفط 

 يف قضاء بيجي دراسة مقارنة يف اجلغرافية الصناعية

تدمير ب ض اليحدات اإلنتااية يالت  يلية يالخزانات يم امل الت بية ي بكات األنابي  يتم اعنادة 
عادة ت  يل  بتاريخ   و20ي  1001/ 1/ 21تأهيل خف ياحد ب ف يا 

 
 الصينية .مصفى 
ألنال  /  بنإ ناحينة الصنينية بنال ر  منن محفنة ضنخ النن ف 21اقيم مص ى بيانإ بسن ة       

 و01ي و،على الض ة اليمنى  من ن ر دالة   مال مدينة بياإ K2ي2ك
 يأهم اياابيات ميقس المص ى هإ كاألتإ : 

 اختير إلغراض ستراتياية    -
 قربة من مامس تص ية صالا الدين    -
 قربة من مصادر الن ف الخام    -

 أما أهم سلبيات هذى المص ى ب إ كاألتإ : 
 ص ير الحام ال ي اس على أن ا  يحدات تكميلية    -
 ب ده عن المراكز االست الكية يالسكانية المبا رة    -
 عدم ك ا ة عمليات التص ية    -
  و01ي منتياات  ذات مياص ات غير عالية  -

 ياالقسام األتي  : كما يياد بإ ال ركة ال ييات
  

 هيئة الشؤون الهندسية 
تخنننت  بنننإ مانننال االعمنننال ال ندسنننية ب نننكل عنننام ألغنننراض الصنننيانة ال امنننة للمصنننابإ يتصننننيس 
المنننياد االحتيافينننة يبننندايل ا ي نانننرا  التحنننييرات الالزمنننة ي اينننة ان نننفة تت لنننق بننناألمير ال ندسنننية 

 ال امة يتتبس ل ا االقسام االتية : 
 الديارةقسم الم دات   1
 قسم الم دات التابتة  ييتضمن ال    التالية :   2
   بة الصيانة ال امة    -
   بة األبران يالمراال    -
   بة األنابي     -
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   بة الصمامات    -
   بة اللحام    -
 قسم هندسة السيفرة يالنظم  0
 قسم ال ندسة الك ربايية  7
 قسم ال ندسة المدنية   4
 

 الهيئة الفنية 
الخدمات ال ندسية يال نية ألن نفة ال نركة يت نيم ال يينة بت نديم الم نيرة  يت رال على أعمال أقسام

ال نية بإ االختصاصات المذكيرة نلى ال نركات ذات ال القنة ضنمن ت نكيالت يزارة النن ف يغيرهنا 
 يترتبف ب ا األقسام التالية :

 قسم المخازن   1
 قسم الحاسبة االلكترينية  2
 ال سم التاار   0
 قسم الدراسات يالتخفيف  7
 سم التدري  يالتفييرق  4
  و02يقسم السالمة ياإلف ا    1
 

 هيئة التفتيش والمراقبة 
 ترتبف ب يية الت تيش يالمراقبة األقسام التالية : 

 قسم البحي  يالسيفرة النيعية    -
 قسم ال ح  ال ندسإ    -
 قسم البيية    -
 قسم ال يا  يالم ايرة    -
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 هيئة الشؤون اإلدارية والمالية    
يتضمن عمل ال يية اإلدارية الايان  اإلدارية يالمالية لل ركة نضابة نلى ت ديم الخدمات لمختلال 
أقسنام ال نركة يميظ ي نا يمن نا يتسن يل دخنيل المنيظ ين ، نصندار ال يينات ، ن نل المنيظ ين منن 

لى ال ركة ، نسكان الميظ ين يغيرها و يتظم ال يية اإلدارية بإ هيكليت ا  األقسام الت  الية   يا 
 قسم الميارد الب رية .1
 قسم الخدمات اإلدارية .2
  قسم ال القات ال امة ياألعالم .3
 قسم الن ليات .2
 ال سم المالإ .5
 قسم المتاب ة .6
 قسم التدقيق الداخلإ .7
  ال سم ال انينإ .8
 

 الخدمات الطبية في الشركة 
بيحنندة صننحية صنن يرة ت نندم  1020تأسسننت الخنندمات الفبيننة ل ننركة مصننابإ ال ننمال منننذ ال ننام 

الخننندمات لمنتسنننبإ ال نننركة يعنننيايل م يمنننن تنننم تيسننن ت هنننذه اليحننندة الفبينننة لت نننمل مركنننزا صنننحيا 
ص يرا بإ ال ركة يمركزا صحيا أخر بإ حإ الن ف داخل قضا  بياإ ي أستمر التفنير بتيسنيس 

ح مراكننز صننحية ادينندة بننإ حننإ الصننابإ يالحننإ السننكنإ بننإ مصنن ى ال يننارة الخنندمات الفبيننة يبننت
تحيلت هذه اليحدات نلى قسم فبنإ  2114يلكن ب درات بسيفة يخدمات صحية أيلية يبإ عام 

انننننرا  كابنننننة  يتيسننننن ت الخننننندمات بي نننننا لتكنننننين مراكنننننز صنننننحية كبينننننرة ت ننننندم ال الانننننات الالزمنننننة يا 
فبابننننات خننننابرة ت مننننل لننننيال ين ننننارا لت ننننديم أبضننننل  ال حيصننننات المختبريننننة يال نننن اعية ، ي ابتتنننناا

الخننندمات الفبينننة لمنتسنننبإ ال نننركة يعنننيايل م يابتتننناا  ننن بة الصنننحة ال امنننة التنننإ ت نننتم بمكابحنننة 
األيبية ياألمنراض االنت الينة يمتاب نة ت  نيم ميناه ال نر  ياليقاينة منن انت نار األمنراض بنين عياينل 

  و00ي منتسبإ ال ركة 
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Abstract                                                                        

 

     It became clear from this study that there is a relationship spatial 

between the chemical industries and the oil industries in Baiji as 

benefiting both activities of each of the input and output as adopted 

fertilizer industry on raw materials, primarily on natural gas as supplied 

raw materials for the production of nitrogen fertilizers , and Ammonia its 

main component , as well as a fertilizer plant , depending on the carrier's 

line of natural gas , which passes near Baiji , as it penetrates the Strait of 

aperture and provides enough space from the ground doing . As for the 

Arab Company for Chemicals detergents they rely on their presence on 

the North Refineries Company , as produces raw materials used in the 

manufacture of detergents and issue a full production out of the country , 

as well as we can deduce from the coefficient of asphalt in this area is the 

availability of raw material such as asphalt of North Refineries Company 

and proximity , as well as the presence raw material represented Balhso 

the sand, which are found in endemic areas on the right bank of the Tigris 

River . There are some sections in the North Refineries Company linked 

to other to industries including fertilizer industry and bisectors and 

asphalt plants . 
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م ابلة  خصية ااراها الباح  مس السيد قاسم حسين م اين مدير  ركة مصابإ ال مال   14
  2112/  24/11بتاريخ 

16.Mihalovie, Kosatm Regional Development experiences and prospect 

in Eastern Europe '', Belgrade, 1972m P.4. 

17.Kuklinski, Antonio,'' Regional Desegregation of National policies and 

plans'', printed in Hungary, 1975, pp. 291. 293. 

 24عام أبداا يتادد ، أصدار خا  لمرير  24الن ف ،  ركة مصابإ ال مال ،   يزارة 12
 عام على أن ا  مصابإ ال مال 

   يزارة الن ف ، ت رير لانة قفاا التصنيس حيل ستراتياية عمليات التص ية يالتيزيس بإ 10
 1020، ب داد ، 2111-1020ال فاا الن فإ لل ترة من 
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 الهوامش
                                                 

السماك، قبي  س يد ال  اد  يصن ا  ينين  صن اد ، األصنيل بنإ البحن  و محمد أزهر س يد 1ي
   0،  1021ال لمإ، اام ة الميصل، 

(1) Wilm. P. Van der Aalst, process Mining, Eindhover, university of 

techrology. Netherlands, 2011. P. 12. 
(1)Alexander Romanovsky, Industrial deployment of system Engineening 

Methods. Newcastle. Univeersty. U. K. 2013, P. 200. 

كلية االدا  يال لنيم االنسنانية ،من يرات اام ة دم ق و محمد الحماد  ، ا رابية الصناعة ، 7ي
 ،   004  
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و م ابلة أاراها الباح  مس الم ند  نايال  الرا د  مدير قسنم التخفنيف يالمتاب نة بنإ ال نركة 1ي
 21/12/2112ال امة لصناعة األسمدة ال مالية ، بتاريخ 

متاب نة  بنإ ال نركة اراها الباح  مس الم ند  ننايال الرا ند  مندير قسنم التخفنيف يالأم ابلة و 4ي
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و م ابلة أاراها الباح  مس الم ند  نايال  الرا د  مدير قسنم التخفنيف يالمتاب نة بنإ ال نركة 2ي
 21/12/2112ال امة لصناعة األسمدة ال مالية ، بتاريخ 

 امنننة لصنننناعة األسنننمدة /المنف نننة ال نننمالية ، دراسنننة ميدانينننة قنننام ب نننا الباحننن  نلنننى ال نننركة الو 0ي
  21/12/2112بتاريخ 

ال ننركة ال امننة لصننناعة األسننمدة ال ننمالية، قسننم التخفننيف يالمتاب ننة،  نن بة التخفننيف، ت ريننر  و11ي
 مفبيا بالحاسبة يغير من يرو  

، 2111و محمننيد فننارق  ننكر، صننناعة الصننابين يالمنظ ننات، دار حامنند االبراهيمننإ، ب ننداد، 11ي
 24  

و بالا س يد ابر، مسنت بل عنالم منياد النظابنة يالتامينل بنإ النيفن ال ربنإ بنإ ظنل ال يلمنة، 12ي
   2111االتحاد ال ربإ للصناعات ال ذايية، األمانة ال امة، 

   00محميد فارق  كر، مصدر سابق،   و10ي

سنتخدم بنإ ننتناج مفيس س يد محمد الاننابإ، الدراسنة الفي ينة لتراكين  الم فنس البراي يننإ الم و17ي
الكنيالت البنننزين الخفيننة يالننال و ال راقيننة، رسننالة مااسننتير يغيننر من ننيرةو، كليننة التربيننة، اام ننة 

  0،  2111تكريت، 
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(2) Mihalovie, Kosatm Regional Development experiences and prospect 

in Eastern Europe '', Belgrade, 1972m P.4. 

(1) Kuklinski, Antonio,'' Regional Desegregation of National policies and 

plans'', printed in Hungary, 1975, pp. 291. 293. 
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