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 وروبي االالروسي في السوق  Uralsخام نفط بدائل 

الذي كان   الروسي المتوسط الحامضي  Uralsخام    على  بشكل اساسي  المصافي في أوروبا والبحر األبيض المتوسط    اعتمدت   

من هذا النوع البحرية  اذ بلغت اإلمدادات الروسية   قبل بدء الحرب الروسية االوكرانية في العام الماضيها  يمثل أكبر واردات

مليون    1.8و  2021في عام    مليون برميل في اليوم  1.4  مقارنة مع  2022في عام    برميل في اليوم  الف  900من الخام بحدود  

الحرب ادى الى انتهاج  ، اال ان شحة امدادات النفط الروسي الى القارة االوروبية بعد   Covid-19قبل جائحة    برميل في اليوم

 يلي:   بمايمكن ايجازها  و ،  وحداتها االنتاجية  لالمصافي االوروبية طريقتين لتوفير تلك االنواع من النفوط التي تالئم طبيعة عم

 - نفوط مشابهة : /اوالً 

الف برميل    400بحدود    الى المصافي االوروبية  والذي بلغت معدل صادراته  المتوسط الحامضي  Johan Sverdrupخام    - 

  دخول  شملت النفطي ، والتي    Johan Sverdrupحقل  خطة تطوير انتاج  بدأت المرحلة الثانية من    ،اذ   2022لعام    في اليوم

 بمقدار  االنتاجيةالطاقة  ، مما أدى إلى زيادة    2022، في منتصف شهر كانون االول  للعمل  بئر جديدة    28منصة جديدة و  

 . 2023في شهر اذار  لف برميل في اليوما 750أن تبلغ الصادرات بحدود  المتوقع، ومن  الف برميل في اليوم 185

 .ميناء جيهان بتركيا من هحميلالذي يتم تكركوك  خام -

  الشحن وتذبذب اسعار    كمياته   محدودية  لكن  للخام الروسي،  أقرب بديل  الذي يعد   امضيمتوسط الح الاالمريكي    Marsخام    - 

ومع ذلك ارتفعت الواردات األوروبية بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب في    ،تعرقل من امكانية توفره  عبر المحيط األطلسي

، العام الماضي إلى هولندا وألمانيا وإيطاليا فيشحنات  10 و 2021شحنة واحدة فقط إلى أوروبا في عام   بيعت  ، اذ أوكرانيا

، مما أدى 2022االستراتيجي في    النفطمن احتياطي    يمن الخام الحامض   مليون برميل  180أطلقت الواليات المتحدة    كما

 للتصدير. المعدة Mars شحنات  ، بما في ذلكالفورية الشحنات  كميات كبيرة من توفرإلى 

 ً  -خلط النفوط : / ثانيا

  Uralsالحامضي إلنتاج بديل لخام  خام البصرة المتوسط  الكازاخستاني الخفيف الحامضي مع    CPCمزيج  أصبح خلط    -

  CPCمزيج    شحنات منتأخذ المصافي في دول مثل اليونان  باالضافة الى ذلك،    للمصافي االوروبية شائعاً وبشكل متزايد.

قيام شركة النوع  شحنتينبشراء    Helleniq Energy  بعد  هذا  قيام    ،Vitolوشركة    Eniمن شركة    من    ائتالف وكذلك 

Chevron, ExxonMobil, KazMunayGas and LukArco   المسوق الرئيسي لـ    و، وهCPC Blend  العديد   ببيع

   .في بعض البلدان االوروبية البصرة المتوسط خام من الشحنات إلى مشتري

قيام بعض مصافي التكرير األوروبية باالستفادة من زيادة واردات الواليات المتحدة من الخام الخفيف الحلو للمساعدة في   -

مع خام العربي المتوسط ، على الرغم من أن هذا االمر ال    WTIإيجاد مزيج بديل مناسب، كما ان البعض يقوم بخلط خام  

 يبدو شائعاً حتى اآلن. 


