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"  كاآن –طايف " .م.م.شلمحة عامة حول 

ات و واحدة من أكبر و أكثر المؤسس" طايف"عضوا في مجموعة شركات " كاآن –طايف " تعتبر الشركة المساهمة المفتوحة 

.واالتحاد الروسيتتارستاناستقرارا و نمواً في صناعة تكرير النفط في جمهورية 

"كاآن -طايف . "م.م.أنشطة ش

تكرير النفط•

تسويق المنتجات النفطية ومشتقاتها ؛•

.بناء وتشغيل المنشآت الصناعية•

ديد من التي توفر البتروكيماويات الخامة للعتتارستانهي واحدة من المراكز الرئيسية في جمهورية " كاآن -طايف . "م.م.ش

."كازانأورغسينتز"و " نيجنيكامنسكنيفطخيم: "الشركات في الجمهورية، بصفة أساسية لشركتي

.مليون طن من المكثفات الغازية١،٠مليون طن من النفط و ٧،٣مليون طن سنوياً ، بما في ذلك ٨،٣وتبلغ طاقة تكرير المواد الخام 

.٪٩٨،٠–٢٠١٧بلغ استغالل القدرات في عام 

.نوًعا من المنتجات البترولية٢٥تنتج الشركة أكثر من 

شركة ٣٥بين أكبر ( مليون طن٨،٢)من حيث حجم التكرير ١١المرتبة " كاآن -طايف "، احتلت شركة ٢٠١٧حسب نتائج سنة 

.تكرير روسية

كاآن -طايف 
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في صناعة تكرير النفط في االتحاد الروسي " كاآن –طايف "م .م.شمكانة 

٢٠١٧حسب نتائج سنة 

ОАО «ТАИФ-НК»

، مما ( المركز الحادي عشر في القطاع)مليون طن من المواد الخام ٨،٢عالجت " كاآن -طايف"، شركة ٢٠١٧في سنة 

(.المركز الخامس في القطاع)٪ من قدراتها الخاصة ٩٨يضمن استخدام 

.٪٧٤،٩بلغ عمق معالجة النفط الخام والمواد الخام 

االسم
كاآن –طايف 

مليون طن

تاتارستانجمهورية  ةمنطقة الفولجا الفيدرالي روسيا االتحادية

االجمال،

مليون طن

حصة

، كاآن -طايف

٪

االجمال،

مليون طن

حصة

، ٪كاآن -طايف

االجمال، 

مليون طن

حصة

، ٪كاآن -طايف

المعالجة األولية ٨،٢ ١٦،٢ ٥٠،٣ ٩٩،٦ ٨،٢ ٢٨٠،٠ ٢،٩

وقود الديزل ٢،٢ ٣،٧ ٥٩،٦ ٢٩،٤ ٧،٦ ٧٦،٩ ٢،٩

وقود السيارات ٠،٥ ٠،٦ ٨٥،٣ ١٦،٠ ٣،٠ ٣٩،٢ ١،٢

التدفئةمازوط ٢،٠ ٢،٠ ١٠٠،٠ ١٦،٢ ١٢،٣ ٥١،١ ٣،٩

كاآن -طايف 
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"كاآن –طايف "م.م.شلمكونات القدرة اإلنتاجية 

كي وحدة التنظيف الهيدرولي

ين لوقود الديزل و الكيروس
وحدة توزيع الهواء

وحدة تصفية 

الزفت 
٧أفي تي آيلويوحدة 

وحدة إنتاج 

الهيدروجين 

وحدة معالجة 

الغاز المكثف

مركب معالجة 

الغازات المكثفة

مجمع تقطير النفط الكبريتي

مركب التطهير الهيدروليكي لنواتج التقطير 

منشأة 

إنتاج الهيدروجين

منظومة إفراز

المواد الخام

VSSمنظومة

مركب إنتاج البنزين

مصنع تكرير النفط
مليون طن ٧،٣٤القدرة اإلنتاجية السنوية 

مصنع البنزين
مليون طن ١القدرة اإلنتاجية السنوية 

مركب المعالجة العميقة للفضالت الثقيلة  

وحدة مزج النفط
وحدة إنتاج الكبريت 

االولي 

مصنع األسفلت
"  أ.ب.ت.م"منظومة 

"أ.م.أ.ت"و 

وحدة التكسير 

المحفز 

كاآن -طايف 
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زيت الوقود

منتجات النفط 

المستهدفة

مكثفات الغاز

نفط
٧،٤

مليون طن

٩٠،٢٪

مليون ٠،٨

طن

٩،٨٪

( /زيت الوقود-الخسائر -التكثيف . معالجة النفط والغاز= )عمق المعالجة ¹

المكثفات. معالجة النفط والغاز

٧٤،٩٪

٢٥،١٪

٨،٢
مليون 

طن

٢٠١٧لسنة " كاآن –طايف "م .نتائج نشاط شركة م

وقود الديزل

مليون طن٢،٢

(٢٧،٩٪)

نفط

مليون طن١،٥

(١٩،٢٪)

بنزين السيارات 

(٪٦،٠)طن.م٠،٥

الكيروسين و 

وقود الطائرات

مليون طن٠،٤

(٤،٩٪)

التدفئة مازوط

مليون طن٢

(٢٤،٩٪)

زيت الغاز المفرغ
مليون طن ١
(١٢،٢٪)

أخري

مليون طن٠،٤

(٤،٩٪)

٨،٠

.مليون طن

٢٠١٧لسنة "  كاآن –طايف "م.م.المواد الخام ش ٢٠١٧لسنة " كاآن –طايف "م.م.منتجات ش

٢٠١٧في سنة " كاآن –طايف "م.م.عمق المعالجة ش

كاآن -طايف 
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التكامل مع شركات البتروكيماويات وغيرها من

"طايف"شركات مجموعة 

مجموعة مبيعات مستقرة ومستعدة لوجستياً ل•

واسعة من المنتجات بأسعار السوق 

 (Platts )المرتبطة بأسعار التصدير 

منطقة الفولجا )وأسعار السوق المحلية

(الفيدرالية

ة ، بما الوصول إلى البنية التحتية المشترك•

اهفي ذلك توفير الحرارة والكهرباء والمي

دعم من طرف مساهمين أقوياء•

"طايف"فوائد االندماج في مجموعة 

بيانات الشركة: المصدر

"  نيجنيكامسكنفطخيم. "م.م.الطاقة الكهربائية التي تم شراؤها من خالل ش

-تي غا كا"م .م.ش
١٦"

"كاآن –طايف "م .م.ش

"أزسكاآن -طايف"م .م.ذ

"طايف"م .م.ش

الطاقة الحرارية 

1ةوالطاقة الكهربائي

و الماء

ين والكيروسالبروبانجزء 

ووقود الديزل

لةو الغازات المسيالنفتا نبنزيإيثيلجزء 

ي واحدة من أكبر مصانع البتروكيماويات ف•

أوروبا الشرقية

واحدة من الرواد العالميين في العديد من •

المنتجات البتروكيماوية

واحدة من أكبر منتجي البولي•

ةفي أوروبا الشرقيإثيلين

مازوت

ود بنزين السيارات وق

الديزل

الطاقة الحرارية 

و الهواء و 

النيتروجين و 

الماء

الف ١،٣الطاقة •

ميغاوات

٢٠٠مبيعات التجزئة ألكثر من •

محطة وقود

يمنيجنكامسكنيفطخ كازانأرغسينتز

كاآن -طايف 
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٠٩مباني المعالجة التابعة للورشة رقم 

"كاآن –طايف "م .م.شمصنع تكرير النفط 
ع، ، تم تنظيم حدث رسمي ، تم تخصيصه لإلطالق بعد إعادة اإلعمار على نطاق واس٢٠١٧يونيو ٨في 

.محطة معالجة مياه الصرف الصناعي

:هدف المشروع

٪ ، مما سيسمح بإعادة ٩٩،٩٩إنشاء دورة مياه مغلقة ، حيث تكون درجة تنقية مياه الصرف الصناعية 

.استخدام المياه في العمليات التقنية

على بقايا ساعة النفايات السائلة المختلفة ، بما في ذلك تلك التي تحتوي/ ٣م٥٠٠المحطة يمكنها معالجة 

.المنتجات النفطية

٣،٧تبلغ " كاآن -طايف"لمصنع تكرير النفط لشركة ٠٩التكلفة التقديرية لمشروع إعادة بناء الورشة رقم 

.امسكنيجنك" رنجينيرينغ-سي بيآ"ممذ-المصمم العام و مورد المعدات لهذا المشروع . مليار روبل

الوضع الحالي للمشروع

جديدتم تشغيل جميع عقد محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ال

 ساعة ، / ٣م٣٦٠تعمل الورشة بثبات و بقدرة إنتاجية في حدود

.ويقوم بمعالجة جميع المصارف الوافدة

 عد إعادة كمية مياه الصرف في المسطحات المائية برمي  تم تقليل

البيئة بناء مرافق المعالجة ، مما يقلل بشكل كبير من العبء على

.في المنطقة

كاآن -طايف 
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السياسة االجتماعية والعمل الخيري

يات واحدة من أكبر مجتمعات األعمال الروسية،  التي تشكل المسؤولية االجتماعية والجمع" طايف"تعتبر مجموعة شركات 

ورا تشارك بشكل كامل في هذا االتجاه االستراتيجي للنشاط ، وتؤدي د" كاآن –طايف . "م.م.ش. لهاالخيرية أحد العناصر ذات األولوية

ث تاريخية و الترافعاال في تنفيذ البرامج االجتماعية واالقتصادية المتكاملة للمدينة والجمهورية ، وتدعم بنشاط الحفاظ وإحياء المعالم ال

.تتارستانالوطني لجمهورية 

هو مشروع مستقر

ضمان لنوعية حياة جديدة

كاآن -طايف 
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"  كاآن –طايف " لشركةالبرنامج السكني 

خالل فترة برامج الرهن العقاري لشركة        

عائلة من ٧٤٠تمتعت "  كاآن –طايف " 

شقة تم ٦٣٥عمال الشركة بشقق، من بينها 

م  استالمها عن طريق الرهون االجتماعية، كما ت

شقة من خالل برنامج الرهن ١٠٥استالم 

.العقاري اإلضافي

كاآن -طايف 


