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في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
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اأبرمت  التي  االتفاقية  بموجب  للبترول  الم�صدرة  العربية  االأقطار  منظمة  تاأ�ص�صت 

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من المملكة العربية ال�صعودية 

ودولة الكويت ودولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(. ون�صت االتفاقية على اأن تكون مدينة 

الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�صائها في مختلف اأوجه الن�صاط االقت�صادي في �صناعة 

البترول، وتقرير الو�صائل وال�صبل للمحافظة على م�صالح اأع�صائها الم�صروعة في هذه ال�صناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�صول البترول اإلى اأ�صواق ا�صتهالكه ب�صروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

الظروف المالئمة لال�صتثمار في �صناعة البترول في االأقطار االأع�صاء. 

وقد ان�صم اإلى ع�صوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة االإمارات العربية المتحدة ودولة قطر 

ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية.  وان�صم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�صورية 

وجمهورية العراق، وان�صم اإليها في عام 1973 جمهورية م�صر العربية، وان�صمت الجمهورية التون�صية في 

عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( وتجيز االتفاقية ان�صمام اأية دولة عربية م�صدرة للبترول 

اإلى ع�صويتها �صريطة اأن يكون البترول م�صدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة اأرباع اأ�صوات الدول 

االأع�صاء على اأن يكون من بينها اأ�صوات جميع الدول االأع�صاء الموؤ�ص�صة. 
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أجهزة المنظمة • الûصرcات املæبã≥ة:
الم�صروع����ات  المنظمة  ع��ن  انبثقت 

العربي���ة  ال�ص����ركة  التالية:  الم�ص���تركة 

 1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية 

ومقرها مدينة الكويت في دولة الكويت، 

ال�صفن  واإ�صالح  لبناء  العربية  وال�صركة 

)اأ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

البحرين، وال�صركة العربية لال�صتثمارات 

 1974 ع��ام  في  )اأب��ي��ك��ورب(  البترولية 

المملكة  ف��ي  ال��خ��ب��ر  م��دي��ن��ة  وم��ق��ره��ا 

العربية  وال�صركة  ال�صعودية،  العربية 

 1975 ع��ام  ف��ي  البترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طرابل�ض في دولة ليبيا.

تمار�ض المنظمة ن�صاطاتها واخت�صا�صاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

• ù∏ée¢ الوRراء: هو ال�صلطة العليا التي تحدد �صيا�صات المنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع القواعد التي ت�صير عليها. 
• المµتÖ التØæيò… : يتكون من ممثلي الدول االأع�صاء ويقوم برفع ما يراه من تو�صيات واقتراحات اإلى المجل�ض، وينظر في الميزانية 

ال�صنوية ويرفعها للمجل�ض الوزاري ، كما يقر نظام موظفي االأمانة العامة، وت�صدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�صوات االأع�صاء جميعا.

• الأeانة العاeة : ت�صطلع بالجوانب التخطيطية واالإدارية والتنفيذية لن�صاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�ض. ويتولى اإدارة 
االأمانة العامة اأمين عام. ويعين االأمين العام بقرار من المجل�ض الوزاري للمنظمة لفترة ثالç �صنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. 

واالأمين العام هو الناطق الر�صمي با�صم المنظمة، وهو الممثل القانوني لها، وهو م�صوؤول عن مبا�صرة واجبات من�صبه اأمام المجل�ض. 

ويقوم االأمين العام باإدارة االأمانة العامة وتوجيهها، واالإ�صراف الفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجل�ض اإليه من 

مهام. يمار�ض االأمين العام وكافة موظفي االأمانة العامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح الم�صترك للدول االأع�صاء. يتمتع االأمين العام 

واالأمناء الم�صاعدون في اأقاليم الدول االأع�صاء بكافة الح�صانات واالمتيازات الدبلوما�صية.  

• ال¡يÄة ال≥†صاFية: تم التوقيع على بروتوكول اإن�صاء الهيئة الق�صائية لمنظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول في مدينة الكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�صا�ض اإلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتف�صير 

وتطبيق اتفاقية اإن�صاء المنظمة، والمنازعات التي تن�صاأ بين ع�صوين اأو اأكثر من اأع�صاء المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.
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سهيل المزروعي:
انتهاجنا سياسة االقتصاد     

الدائري يحدد وجهة
 ا�مارات في االستخدام 

المستدام  للموارد 
الطبيعية

بن سبت : منظمة أوابك حريصة على  التنسيق مع 
دولها ا�عضاء حيال مختلف القضايا المتعلقة بسير 

مفاوضات تغير المناخ

معالي وزير النفط والغاز بدولة ليبيا المهندس 
محمد إمحمد عون :  مكانة هامة لمنظمة أوابك 

في التعاون الدولي

سهيل المزروعي في حوار خاص مع «أوابك»:

انتهاجنا سياسة االقتصاد     الدائري يحدد وجهة
 اإلمارات في االستخدام المـستدام  للموارد الطبيعية



تحديات وفرص احتجاز ثاني أكسيد الكربون 
واستخدامه في الدول األعضاء في أوابك 

يع���د تحقيق هدف الو�صول اإل���ى �صفر انبعاثات 

كربوني���ة تحدياً كبي���راً للدول على م�ص���توى العالم، 

ويحت���اج اإلى مزي���د من الجه���ود االبتكاري���ة، حيث 

حظيت تقني���ات احتجاز غاز ثاني اأك�ص���يد الكربون 

اهتمام���اً دولياً كبيراً، كونها اأح���د الحلول الواعدة، 

والتي �صت�صهم في خف����ض انبعاثات الكربون بن�صب 

تتراوح م���ا بين 15-%55 بحلول عام 2100.  كما 

�ص���تعمل ب�صكل كبير على م�ص���اعدة عدد من الدول 

الت���ي تمتل���ك احتياطات �ص���خمة م���ن الفحم على 

اال�صتفادة منه بطرق اَمنة ونظيفة، خا�صة مع تعديل 

المفه���وم ال�ص���ابق والخا�ض باحتج���از وتخزين غاز 

ثان���ي اأك�ص���يد الكربون فقط، اإل���ى المفهوم الجديد 

وهو “احتجاز غاز ثاني اأك�صيد الكربون وا�صتخدامه 

وتخزين���ه”، ومعه بداأت ال�ص���ركات العالمية الرائدة 

في اال�ص���تفادة من مث���ل هذه الفر�ض با�ص���تخدامه 

في عمليات اال�ص���تخال�ض المع���زز للنفط، اأو كمادة 

خام اأولية لتعزيز اإنتاج بع�ض المواد الكيميائية مثل 

االأمونيا، واليوريا، باالإ�ص���افة اإل���ى اإنتاج الميثانول، 

والوقود اال�صطناعي، اأو الكحول متعدد الكربونات.  

كم���ا يمك���ن لم�ص���روعات احتج���از وا�ص���تخدام 

وتخزي���ن غاز ثاني اأك�ص���يد الكرب���ون اأن تلعب دوراً 

هاماً في تنويع اقت�ص���ادات ال���دول العربية المنتجة 

للنفط والغاز، اإذا ما نجحت في و�ص���ع ال�صيا�ص���ات 

والخطط المنا�ص���بة. وخا�صة واأن هذه الم�صروعات 

اأ�ص���بحت ترتب���ط ارتباط���ا وثيق���اً بعملي���ات اإنت���اج 

الهيدروجي���ن االأزرق المنخف����ض الكربون. كما كان 

الإ�ص���دار الت�ص���ريعات والحوافز الت�صجيعية وفر�ض 

�ص���رائب الكربون في عدد من ال���دول الدور الكبير 

في اإن�ص���اء م�ص���روعات احتجاز وا�صتخدام وتخزين 

غاز ثاني اأك�صيد الكربون، مما �صاعد تلك الدول في 

تنفيذ جزء من تعهداتها نحو خف�ض ن�صب انبعاثاتها 

طبقاً التف�اقية باري��ض. 

وم���ع وجود ع���دد م���ن التحدي���ات الت���ي تواجه 

مث���ل تل���ك الم�ص���روعات، واأهمه���ا ارتف���اع التكلفة 

اال�ص���تثمارية و�صعوبة الح�صول على التمويل الالزم 

في الوقت المنا�ص���ب. اإال اأن الدول العربية وخا�صة 

الدول االأع�صاء في منظمة اأوابك قامت باإنجاز عدد 

من الم�صروعات، وتتركز في عدد من الدول، ت�صمل 

دولة االإمارات العربي���ة المتحدة، ومملكة البحرين، 

والجمهوري���ة الجزائري���ة الديمقراطي���ة ال�ص���عبية، 

والمملكة العربية ال�صعودية، ودولة قطر.

وكان���ت الجمهورية الجزائرية م���ن اأوائل الدول 

العربي���ة التي  ب���داأت م�ص���روعات احتجاز وتخزين 

الكربون ، باإن�ص���اء وتنفيذ م�ص���روع “ عين �صالح”، 

وال���ذي يع���د م���ن اأ�ص���خم الم�ص���روعات البحثي���ة 

النموذجي���ة عل���ى م�ص���توى العال���م عل���ى النط���اق 

التج���اري، وكان تنفيذه كاأ�ص���ا�ض لتقييم تكنولوجيا 

التخزي���ن الجيولوج���ي لغ���از ثاني اأك�ص���يد الكربون 

والتحق���ق من فاعلي���ة عمليات التخزي���ن االَمن له، 

والتاأكيد على اأن التو�صع في م�صروعات تخزين غاز 

افتتاحية العدد
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ثان���ي اأك�ص���يد الكربون على النطاق ال�ص���ناعي، هو 

اأحد الخي���ارات الهامة لزيادة االإنتاجية، والربحية، 

وم�ص���اعدة ال���دول ف���ي خف����ض ن�ص���ب انبعاثاته���ا 

م���ن الغ���ازات الملوث���ة للبيئ���ة.  كما عمل���ت مملكة 

البحرين مبكراً على اال�ص���تفادة م���ن انبعاثات غاز 

ثاني اأك�ص���يد الكربون، وا�ص���تغالله في تعزيز اإنتاج 

اليوري���ا والميثانول، وكانت م���ن الدول الرائدة على 

م�ص���توى دول منطق���ة ال�ص���رق االأو�ص���ط ف���ي هذا 

المجال. ثم توالت الم�صروعات العربية تباعاً، وكان 

اأخرها نجاح المملكة العربية ال�ص���عودية من خالل 

جه���ود اأن�ص���طة البح���ث والتطوير في ع���ام 2020 

ل�ص���ركة “�ص���ابك”، وبم�ص���اركة معهد اقت�ص���اديات 

الطاقة الياباني، في تنفيذ م�ص���روع تجريبي الإنتاج 

اأول �ص���حنة ف���ي العالم م���ن االأمونيا الزرق���اء تبلغ 

كميته���ا 40 طن، وت�ص���ديرها اإلى الياب���ان اعتمادا 

على مفهوم اقت�ص���اد الكربون الدائري. باالإ�ص���افة 

اإلى خطط دولة االأم���ارات العربية المتحدة لتنفيذ 

عدد من م�ص���روعات وبرام���ج المرحلة الثانية حتى 

عام 2025، الحتجاز كميات اإ�ص���افية من غاز ثاني 

اأك�ص���يد الكربون ت�ص���ل اإلى 2.3مليون طن، والناتج 

من عملي���ات معالجة الغاز الطبيعي، وا�ص���تخدامه 

لتعزيز عمليات اإنتاج النفط، باالإ�صافة اإلى م�صروع 

اإنتاج االأمونيا “الزرقاء” في مجمع الروي�ض، ف�صاًل 

ع���ن المبادرات وخط���ط التنمية المعلنة في كل من 

دولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية م�صر العربية.

واإدراكاً من االأمانة العامة لمنظمة اأوابك باأهمية 

تقنيات احتجاز غاز ثاني اأك�صيد الكربون، وما يمكن 

ان تحققه في تنمية ال�ص���ناعات البترولية الالحقة 

النظيف���ة« ال�ص���ديقة للبيئة«، فقد اأ�ص���درت حديثاً 

درا�ص���ة بعنوان »احتجاز غاز ثاني اأك�ص���يد الكربون 

وا�صتخدامه في �صناعة البتروكيماويات: االإمكانات 

والتحديات«.

وترى االأمانة العام���ة لمنظمة اأوابك باأنه يمكن 

التو�ص���ع في اإنجاز م�ص���روعات احتجاز وا�صتخدام 

وتخزي���ن غاز ثاني اأك�ص���يد الكربون ف���ي عدد من 

ال���دول العربية على النطاق االإقليمي، خا�ص���ة مع 

وجود الت�ص���كيالت الجيولوجية المالئمة والمتاحة 

عل���ى نط���اق وا�ص���ع كمواق���ع �ص���الحة للتخزي���ن 

الم�ص���تدام االآمن لعدة عقود، كحقول النفط والغاز 

الم�صتنفدة والمهجورة، وتوفر اال�صتثمارات المالية 

الالزم���ة لتطوير مثل ه���ذه الم�ص���روعات، ووجود 

االإرادة ال�صيا�ص���ية الناجزة. وهو ما ي�ص���تلزم اأي�صاً 

اإق���رار وت�ص���ميم وتنفي���ذ ال�صيا�ص���ات المنا�ص���بة، 

واالأط���ر التنظيمي���ة، مع اال�ص���تفادة م���ن الخبرات 

الدولية المكت�صبة من تنفيذ مثل تلك الم�صروعات 

الم�ص���ت���ركة بي���ن ال�����دول ف���ي النط���اق االإقليمي. 

وهو ما يوؤهل الدول العربية، وخا�ص���ة دول مجل�ض 

التعاون لدول الخليج العربية لت�ص���بح اأحد المراكز 

العالمية لتجميع وتخزين وتداول غاز ثاني اأك�ص���يد 

الكربون. 
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• تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، من اأوائل 	

ال�������دول الت�������ي ان�ضم�������ت لمنظمة اأواب�������ك في عام 

1970 قب�������ل قيام التحاد، وتمتلك �ضجاًل مميزا 
ف�������ي ا�ضت�ضافة ودع�������م اأن�ضط�������ة المنظمة، فكيف 

تقيم�������ون تلك الم�ضيرة، وما ه�������ي روؤيتكم لالآفاق 

الم�ضتقبلية للتعاون بين الإمارات واأوابك؟  

ان�ص���مت االمارات لع�ص���وية المنظمة في عام 1970 

اإيمانا وحر�ص���ا منها باأهمية تن�صيق ال�صيا�صات البترولية 

بي���ن ال���دول العربية، وفي خ���الل تلك الفترة )خم�ص���ون 

عاما( �ص���اهمت دولة  االمارات في الم�ص���اركة في اإن�صاء 

العديد من ال�صركات والم�ص���اريع المنبثقة عن المنظمة، 

وح�ص���ب توجهات القيادة الر�ص���يدة �ص���وف ت�ص���تمر دولة 

االمارات في تقديم الدعم الأ�ص���واق النفط �صواء العربية  

اأو العالمية،  كما  اأنها تقوم بم�صاركة وتبادل الخبرات مع 

اال�صقاء العرب كافة، وكذلك زيادة اال�صتثمارات النفطية 

في الدول العربية ال�صقيقة. 

• �ضاهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون 	

مع بقية ال�������دول الأع�ضاء بالمنظمة في تاأ�ضي�س 

ال�ض�������ركات العربية المنبثقة ع�������ن منظمة اأوابك، 

ما هو تقييم معاليكم لتجربة منظمة اأوابك في 

اإن�ضاء تلك ال�ضركات؟  

�ص���اهمت دول���ة االم���ارات ف���ي ان�ص���اء العدي���د م���ن 

ال�ص���ركات والم�ص���اريع  المنبثقة  من المنظمة،  واأهمها: 

ال�ص���ركة العربية البحرية لنقل البترول، وال�صركة العربية 

لبناء واإ�ص���الح ال�ص���فن،  وال�ص���ركة العربية لال�صتثمارات 

البترولية، وال�ص���ركة العربية للخدمات البترولية، ومعهد 

اأك�������د معالي المهند�س �ضهيل محم�������د المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ف�������ي دولة الإمارات العربية 

المتح�������دة، على ا�ضتمرار دولة المارات في تقديم الدعم لأ�ض�������واق النفط �ضواء العربية  اأو العالمية، كما اأنها 

تقوم بم�ضاركة وتبادل الخبرات مع ال�ضقاء العرب كافة، وكذلك زيادة ال�ضتثمارات النفطية في الدول العربية 

ال�ضقيقة. 

واأ�ض�������اف المزروعي في مقابلة �ضحفية مع الن�ضرة ال�ضهري�������ة لمنظمة اأوابك، ان م�ضاهمة بالده في ان�ضاء 

العدي�������د م�������ن ال�ضركات والم�ضاريع  المنبثقة  عن منظمة اأوابك ، ياتي ف�������ي اإطار حر�ضها على انجاح م�ضاريع 

المنظمة.

واأ�ضار اإلى اأن �ضيا�ضة القت�ضاد الدائري التي اعتمدت في دولة المارات،  تعتبر اإطارًا �ضاماًل يحدد اتجاهات 

دولة المارات ف�������ي تحقيق الدارة الم�ضتدامة وال�ضتخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خالل تبني اأ�ضاليب 

وتقني�������ات ال�ضتهالك والنتاج بما ي�ضمن جودة حياة الأجيال الحالية والم�ضتقبلية، وتعزيز كفاءة ا�ضتهالك 

الموارد الطبيعية وتقليل الهدر. 

وذك�������ر ان دولة الم�������ارات تعتبر من الدول الرائدة ف�������ي ا�ضتخدام م�ضادر الطاقة الخالي�������ة من الكربون في 

المنطق�������ة، بما في ذلك الطاقة النووي�������ة ال�ضلمية،  اإذ اأ�ضبحت اأول دولة في ال�ض�������رق الأو�ضط ت�ضيف الطاقة 

النووية اإلى �ضبكتها الكهربائية عندما تم الت�ضغيل التجاري للمحطة الأولى والثانية في »براكة« خالل العام 

2020 2021-. كم�������ا تعم�������ل المارات على ا�ضتك�ض�������اف اإمكانية اإنتاج الهيدروجين الأخ�ض�������ر والأزرق، وتلتزم 
اأي�ضًا بتطوير �ضوق م�ضتدامة للهيدروجين كم�ضدر للوقود من خالل ال�ضراكات الدولية بين القطاعين العام 

والخا�س . 

وفي ما يلي ن�س الحوار: 

حاوره : نا�صر بخيت – الآء العمران

اخراج : �صالم اأحمد
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نقدم كل الدعم 
الستقرار أسعار 

النفط على 
المستوى العربي 

والعالمي  

ˮ
النفط العربي للتدريب وغيرها ، وقد لعبت تلك ال�صركات 

والمعاه���د دوراً موؤث���راً  عب���ر تقدي���م الكثير م���ن الدعم 

اللوج�صتي والفني الأ�ص���واق النفط العربية، وعمل قاعدة 

بيان���ات كبي���رة عن اأن�ص���طة اال�صتك�ص���اف واالحتياطيات 

واالأ�ص���عار وخطوط االأنابيب ومعامل التكرير والموؤ�صرات 

االقت�ص���ادية وغيره���ا من الكثير م���ن المعلومات المهمة 

التي يحتاجها المعنيو ن بمجال النفط.  

وعل���ى م���دى العق���ود الخم�ص���ة الما�ص���ية �ص���اهمت 

ال�ص���ركات العربي���ة المنبثقة عن المنظمة ب�ص���ورة فاعلة 

في تعزيز م�ص���يرة ال�ص���ناعة البترولية العربية، وذلك من 

خالل ما نفذته من م�ص���اريع بترولية م�ص���تركة اأو منفردة  

في تمويل م�ص���اريع بترولية في العديد من الدول العربية 

االأع�صاء وغير االأع�صاء على حد �صواء  

• اعتمد مجل�س ال�������وزراء في دولة الإمارات �ضيا�ضة 	

القت�ض�������اد الدائري، فما هي اأب�������رز الم�ضاريع في 

هذاالمجال؟ 

تعد هذه ال�صيا�صة اإطاراً �صاماًل يحدد اتجاهات دولة 

االم���ارات ف���ي تحقيق االدارة الم�ص���تدامة واال�ص���تخدام 

الفع���ال للم���وارد الطبيعي���ة، م���ن خ���الل تبني اأ�ص���اليب 

وتقني���ات اال�ص���تهالك واالنت���اج بما ي�ص���من ج���ودة حياة 

االأجيال الحالية والم�ص���تقبلية ، وتعزيز كفاءة ا�ص���تهالك 

الم���وارد الطبيعي���ة وتقليل الهدر. ويظه���ر اهتمام الدولة 

بهذا التحول االقت�ص���ادي والتنموي �صمن الروؤى الوطنية 

واال�صتراتيجية االقت�صادية للبالد وخا�صة اال�صتراتيجية 

الوطنية للطاقة، والتي ت�ص���تهدف زيادة م�صاهمة الطاقة 

النظيفة في مزيج الطاقة الوطني اإلى 50 % بحلول عام 
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2050، ورف���ع كفاءة اال�ص���تهالك بن�ص���بة 40 %، ف�ص���اًل 
عن م�صاريع تحويل النفايات اإلى طاقة، وتحويل مخلفات 

ال�ص���ناعة اإلى موارد في �ص���ناعات اأخرى �ص���من مفهوم 

االقت�صاد الدائري.  

من اأبرز الم�صاريع اإن�صاء اأكبر محطة لتحويل النفايات 

ال�ص���لبة اإلى طاقة والتي تعد االأكبر من نوعها في العالم 

واأحدثه���ا تقني���ة، بكلف���ة نح���و ملي���اري دره���م، ويهدف 

الم�ص���روع اإلى اأن تكون دبي اأكثر المدن ا�ص���تدامة وذكاء 

بحلول عام 2021، و�صيتم من خاللها معالجة نحو مليون 

و900 طن من النفايات المنزلية �ص���نوياً، بينما �ص���تجري 

معالج���ة االنبعاثات الناتجة عن عملية المعالجة ب�ص���كل 

اآم���ن و�ص���ديق للبيئة، وفق اأرقى المعايي���ر العالمية. ومن 

الجدي���ر بالذك���ر اأن دولة االمارات العربي���ة المتحدة من 

خالل �ص���ركة اأدن���وك قامت بتطوير وت�ص���غيل الم�ص���روع 

التج���اري االأول م���ن نوعه اللتقاط وا�ص���تخدام غاز ثاني 

اأك�صيد الكربون في تعزيز انتاج النفط، تبلغ �صعة م�صروع 

“الريادة” حوالي 800 األف طن من الكربون يتم التقاطها 
من م�صنع حديد االمارات.
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•  كيف ترون تاأثير جائحة كورونا )كوفيد 19( على 	

ال�ضوق النفطية ب�ضكل ع�������ام وعلى دولة الإمارات 

ب�ضكل خا�س، وما هي توقعاتكم للم�ضهد العالمي 

للطاقة على المدى الق�ضير؟ 

ت�ص���بب تف�ص���ي وباء كوفيد 19 في انخفا�ض حاد في 

الطلب العالمي على الوقود وم�ص���تقاته، وخا�صة في عام 

2020،  وح�ص���ب معطي���ات العر�ض والطلب  انخف�ص���ت  
االأ�ص���عار العالمي���ة للنف���ط  ب�ص���كل حاد  اإلى م�ص���تويات 

متدني���ة ل���م ت�ص���هدها االأ�ص���واق العالمي���ة م�ص���بقا. ومن 

الطبيع���ي اأن يكون هناك اأثر �ص���لبي النخفا�ض االأ�ص���عار 

خا�ص���ة على ال���دول المنتجة والم�ص���درة للنف���ط، ولكن 

بف�ص���ل اهلل وتوجه���ات القي���ادة الر�ص���يدة نجح���ت دولة 

االم���ارات في اإدارة وتوجيه دفة اقت�ص���ادها و�ص���ط تلك 

التحدي���ات العالمي���ة التي من بينها التقلب���ات الحادة في 

اأ�ص���عار النف���ط، عبر حزمة من ال�صيا�ص���ات االقت�ص���ادية 

المرن���ة التي مّكنته���ا من فك االرتب���اط بالنفط تدريجياً 

وتنويع م�ص���ادر الدخل وتهيئة اقت�ص���ادها لع�ص���ر ما بعد 

النف���ط، ما ب���دد اأي مخاوف من تراجع االأ�ص���عار.  وعلى 

المدى القريب نتوقع ثبات االأ�صعار العالمية نتيجة تح�صن 

الطلب على الوقود ب�صبب ارتفاع ن�صبة التح�صينات والتي 

اأدت بدوره���ا ال���ى انخفا�ض تف�ص���ي الوب���اء ورفع الحظر 

وعودة الحياة تدريجيا اإلى طبيعتها ماقبل الوباء . 

ساهمنا في إنشاء العديد 
من المشاريع النفطية 

المنبثقة عن أوابك 
ˮ
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• اأعلن�������ت دول�������ة  الإم�������ارات العربي�������ة المتحدة عن 	

ا�ضت�ضافتها لموؤتمر الأطراف في اتفاقية  الأمم  

  COP28 المتحدةالإطاري�������ة ب�ضاأن تغير المناخ

في اأبو ظبي عام 2023. اأين تقف دولة الإمارات 

من الجهود المبذولة للت�ض�������دي لظاهرة التغير 

المناخي؟ 

كان���ت االمارات اأول دولة في المنطقة توقع وت�ص���ادق 

عل���ى اتفاقية باري�ض، وكذلك اأول دولة في المنطقة تلتزم 

بخف�ض االنبعاثات في جميع القطاعات االقت�صادية �صمن 

التزاماتها المحددة وطنياً ،  وقد و�ص���عت اال�صتراتيجية 

الوطني���ة للطاقة ل�ص���نة  2050  لتحقي���ق روؤية الحكومة 

لتطوي���ر الدول���ة كواحدة من اأكثر المجتمعات الخ�ص���راء 

نجحنا في مواجهة 
تأثيرات تداعيات 

فيروس كورونا على 
أسعار النفط  

تقدم���اً وا�ص���تدامة.  وت���م تحديد اأهداف اال�ص���تراتيجية 

الوطنية للطاقة 2050 وفقا لالأولويات الوطنية الرئي�صية 

للحكومة والتي ت�ص���مل اال�ص���تدامة، والنتاج االقت�صادي، 

وال�صعادة والرفاهية، وكذلك تغير المناخ، في حين �صيدعم 

البرنام���ج الوطني لدارة الطلب عل���ى الطاقة والمياه من 

خالل خف�ض وتر�ص���يد ا�ص���تهالك الطاقة والماء في اأكثر 

القطاع��ات ا�ص���ته���الكاً. ويعد متو�صط تكل��فة الكه���رباء 

)LOCE( للطاقة المتجددة وباالأخ�ض ال�صم�صية اأرخ�ض 

من تكلف���ة الكهرباء من الغاز الطبيع���ي والفحم في كثير 

من الدول، ح�صب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

)اأيرين���ا( لع���ام 2020، كان االنخفا����ض لتكلف���ة الكهرباء 

من الطاقة ال�صم�ص���ية الكهرو�صوئية المنتجة من هيئات 

الكهرب���اء عالمي���ا بن�ص���بة 7 % مقارن���ة 2019، وهناك 

توقع���ات وا�ص���حة بانخفا�ض في التكلفة ل�ص���نوات مقبلة 

نتيجة لزيادة عدد الم�ص���اريع المنف���ذة،  ودولة االمارات  

لعب���ت  دوراً كبي���راً ف���ي خف�ض تكلفة اإنت���اج الكهرباء من 

الطاقة ال�صم�ص���ية في المنطقة، على �صبيل المثال يعمل 

م�صروع الظفرة بقدرة اإنتاجية ت�صل اإلى 2 جيجاوات وهو 

ما �ص���جل كرقم قيا�ص���ي عالمي لتكلفة الطاقة ال�صم�صية 

الكهرو�ص���وئية بعد ح�ص���وله عل اأدنى �صعر على م�صتوى 

العالم بلغ 4.97 فل�صا لكل كيلوواط/ �صاعة اأي ما يعادل 

1.35�ص���نتا اأمريكيا ل���كل كيلوواط/ �ص���اعة. وفي مجال 
دعم الجه���ود الدولية المتعلقة بالحي���اد الكربوني، كانت 

دول���ة االمارات العربية المتح���دة االأولى في المنطقة في 

ه���ذا المجال حي���ث اأعلنت قيادتنا الر�ص���يدة عن اإطالق 

مبادرة االمارات اال�ص���تراتيجية للحي���اد المناخي 2050 

مما �ص���يتطلب عمل جميع القطاعات وخلق مثال يحتذى 

به على م�صتوى المنطقة والعالم. 

•  م�������ا هي المعطيات التي جعل�������ت الإمارات تتمتع 	

بريادة خا�ضة في الطاقة النظيفة؟ 

وتعتب���ر دول���ة االم���ارات كذل���ك رائدة في ا�ص���تخدام 

م�ص���ادر الطاق���ة الخالية من الكربون ف���ي المنطقة، بما 

في ذلك الطاقة النووية ال�ص���لمية،  اإذ اأ�صبحت اأول دولة 

في ال�ص���رق االأو�صط ت�ص���يف الطاقة النووية اإلى �صبكتها 

ˮ
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الكهربائية عندما تم الت�صغيل التجاري 

للمحط���ة االأول���ى والثانية ف���ي »براكة« 

خ���الل العام 2020-2021. كما  تعمل 

اإمكاني���ة  ا�صتك�ص���اف  االم���ارات عل���ى 

اإنت���اج الهيدروجين االأخ�ص���ر  واالأزرق، 

وتلتزم اأي�ص���اً بتطوير �ص���وق م�ص���تدامة 

للهيدروجين كم�ص���در للوقود من خالل 

ال�صراكات الدولية بين القطاعين العام 

والخا�ض . 

• تحت�������ل دولة الإم�������ارات العربية 	

المتح�������دة مكان�������ة هام�������ة على 

المنتج�������ة  ال�������دول  �ضعي�������د 

والم�ضدرة للنفط، فما هي اأبرز 

لتحقيق  الحالي�������ة  الم�ضاري�������ع 

للث�������روة  الأمث�������ل  ال�ضتغ�������الل 

النفطية في دولة الإمارات؟  

تعمل دولة االمارات على تطوير عدة 

م�ص���روعات �ص���خمة في مجال النفط 

حي���ث تقوم اأدنوك حالًيا باإطالق العنان 

لم�ص���ادر الغاز غير التقليدية المحتملة 

كج���زء م���ن ا�ص���تراتيجيتها المتكامل���ة 

للغ���از بحيث ت�ص���بح االم���ارات العربية 

المتح���دة مكتفية ذاتيا من الغاز بحلول 

عام 2030. ففي نوفمبر 2019، اأعلن 

المجل����ض االأعلى للبت���رول )SPC( عن 

اكت�ص���اف 160 تريلي���ون ق���دم مكع���ب 

قيا�ص���ي من موارد الغاز غير التقليدية 

القابلة لال�صترداد.  

 وتلع���ب اأدن���وك دورا اأ�صا�ص���يا ف���ي 

تلبي���ة احتياجات الغ���از الطبيعي لدولة 

االم���ارات العربية المتح���دة. من خالل 

اإ�صافة الغاز غير التقليدي اإلى محفظة 

العربي���ة  االم���ارات  دول���ة  ف���ي  الغ���از 

المتحدة، حيث �صيتم ا�صافة مليار قدم 
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مكعب اإ�ص���افي يومًيا من امتي���از الروي�ض ذياب قبل عام 

2030، مما قد ي�صهم في طموح اأدنوك باأن ت�صبح ُم�صدرا 
�صافيا للغاز في الوقت الذي تعمل فيه على تزويد الدولة 

بالطاقة الأجيال قادمة.  

• ته�������دف ا�ضتراتيجي�������ة دول�������ة الإم�������ارات العربي�������ة 	

المتح�������دة لتحقيق الكتف�������اء الذاتي م�������ن الغاز 

بحلول عام 2030. ما هي اأبرز الم�ضاريع القائمة 

لتحقيق تلك ال�ضتراتيجية؟ 

يتم العمل على م�ص���روع »غ�ص���ا« ال�صخم وهو اأكبر 

م�ص���روع ف���ي العال���م لتطوير الغ���از الحم�ص���ي. حيث 

�صيلعب الم�ص���روع الذي تبلغ كلفته مليارات الدوالرات 

دوراً حيوي���اً ف���ي تحقي���ق ه���دف االكتف���اء الذاتي من 

الغ���از لدولة االم���ارات العربية المتحدة، تما�ص���ياً مع 

ا�ص���تراتيجية اأدنوك المتكاملة للغاز. والتي تهدف اإلى 

تحرير وزي���ادة القيمة من احتياطي���ات الغاز الطبيعي 

الكبي���رة ف���ي اأبو ظب���ي، وتوفي���ر امدادات اقت�ص���ادية 

وم�ص���تدامة من الغاز عبر تطبيق خطة متكاملة لتوفير 

الغاز تقوم عل���ى زيادة النتاج واالرتقاء باالأداء وتحقيق 

النتائ���ج مع االلتزام باأف�ص���ل معايير االمن وال�ص���المة  

واال�ص���تغالل االأمثل للموارد وتح�ص���ين كف���اءة الطاقة 

واإدارة جانب الطلب.  

• اأ�ض�������ارت درا�ض�������ة لمنظم�������ة اأوابك بعن�������وان )تطور 	

ا�ضته�������الك الطاق�������ة الأولية ف�������ي دول�������ة الإمارات 

العربي�������ة المتح�������دة واآفاق�������ه الم�ضتقبلي�������ة(، اإلى 

العتم�������اد �ضبه الكام�������ل على النف�������ط والغاز في 

مزي��������ج الطاق�������ة الم�ضتهلك��������ة في دول��������ة الإمارات  

خالل الفت�������رة 1995 – 2019، مع بروز م�ضادر 

الطاق�������ات المتج�������ددة كم�ضدر واع�������د من م�ضادر 

الطاق�������ة بتحقيقه�������ا اأ�ضرع  مع�������دلت النمو. نود 

التع�������رف على م�ضتقبل �ضناع�������ة الطاقة في دولة 

الإمارات.  

ت�صتهدف اال�صتراتيجية الوطنية للطاقة 2050، التي 

اأطلقته���ا الدولة في ع���ام 2017، رفع م�ص���اهمة الطاقة 

النظيفة في اإجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة اإلى 

50 % بحلول عام 2050،  وتر�صيد ال�صلوك اال�صتهالكي 
الفردي والموؤ�ص�ص���ي بن�ص���بة  40 %.  واإن دولة االمارات  

تتب���ع  نهج���اً طويل االأم���د  للتخطيط لم�ص���تقبل الطاقة 

وخف����ض االنبعاثات ال�ص���ادرة من قط���اع الطاقة. وتتنوع 

م�ص���ادر الطاق���ة ف���ي الدولة بجان���ب تن���وع التكنولوجيا 

الم�ص���تخدمة حيث ت�ص���مل الطاقة النظيفة الم�ص���تدامة 

كالطاقة ال�صم�صية، وتحويل النفايات اإلى طاقة، والطاقة 

النووي���ة، والهيدروجي���ن، والطاق���ة الكهرومائية، والوقود 

الحيوي/ الغاز الحيوي.  

• وا�ضل�������ت وزارة الطاق�������ة والبنية التحتي�������ة اأدائها 	

المتمي�������ز خلل ع�������ام 2021، وتمكن�������ت من الفوز 

بمجموع�������ة م�������ن الجوائ�������ز العالمي�������ة المرموقة 

ف�������ي الربع الأول من الع�������ام الحالي، كيف يمكننا 

التعرف على العوامل الرئي�ضية التي �ضاهمت في 

تحقيق هذه النجاحات؟ 

ح�ص���دت وزارة الطاق���ة والبني���ة التحتي���ة العدي���د من 

الجوائز العالمية المرموقة في مختلف القطاعات في العام 

الحالي 2021 وتتمثل هذه النجاحات بكون لديها فرق عمل 

متجان�ص���ة ومتميزة، ومن الطبيعي ح�صد مثل هذه الجوائز 

المرموق���ة الن ال���وزارة احتلت المراتب االأول���ى في تقارير 

التناف�ص���ية العالمي���ة.  وتعمل ال���وزارة على تطبيق اأف�ص���ل 

الممار�ص���ات العالمي���ة عبر االعتماد عل���ى منظومة البحث 

والتطوير واالبتكار والذكاء اال�ص���طناعي اإلى جانب تعاونها 

مع �صركائها اال�صتراتيجيين، كما تحر�ض على مواكبة تطلعا 

ت الحكومة للخم�صين عاماً المقبلة، من خالل و�صع خطط 

عمل مرنة ت�صهم بفعالية في تحقيق روؤى مئوية 2071، اإلى 

جانب دعمها لمنظومة االقت�صاد الوطني، وتحقيق ال�صعادة 

وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين. 

 وت�ص���تهدف وزارة الطاق���ة والبنية التحتية موا�ص���لة 

م�ص���يرة التنمي���ة الم�ص���تدامة بت�ص���خير جمي���ع الم���وارد 

والمكانات واال�ص���تثمار في الخبرات والعقول والكفاءات 

اال�ص���تثنائية لتطوي���ر قطاع���ات الطاقة والبني���ة التحتية 

وال�ص���كان والنق���ل بما يحّق���ق تطلع���ات الحكومة ويخدم 

م�صالحها الحيوّية. 
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دور فاعل لدولة االمارات العربية المتحدة 
في دعم نشاطات منظمة أوابك

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ان�ضمامها للمنظمة في عام 1970 بدور فاعل في دعم ن�ضاطات 

المنظم�������ة، وذلك بالتزام�������ن مع الدعم الكبير الذي تح�ضل عليه المنظمة من ال�������دول الأع�ضاء في المنظمة. 

وتعتب�������ر دولة الإمارات العربية المتح�������دة من اأوائل الدول العربية التي ان�ضمت اإل�������ى منظمة اأوابك وذلك بعد 

توقي�������ع اتفاقية ان�ضاء المنظمة في 9 يناير ع�������ام 1968 بين كل من المملكة العربية ال�ضعودية – دولة الكويت 

– دولة ليبيا )المملكة الليبية اآنذاك(.

وقد �صاهمت دولة االإمارات العربية المتحدة مع بقية 

الدول االع�ص���اء بالمنظمة في تاأ�صي�ض ال�صركات العربية 

المنبثق���ة عن المنظم���ة، وهي ال�ص���ركة العربية البحرية 

لنق���ل البترول في ع���ام 1972 ومقرها في دولة الكويت، 

ال�ص���ركة العربية لبناء واإ�صالح ال�ص���فن )اأ�صري( في عام 

1973 ومقره���ا ف���ي مملك���ة البحرين، ال�ص���ركة العربية 
لال�ص���تثمارات البترولي���ة )اأبيك���ورب( ومقره���ا ف���ي عام 

1974 ومقرها في  المملكة العربية ال�ص���عودية، ال�ص���ركة 
العربي���ة للخدم���ات البترولية و�ص���ركاتها التابعة في عام 

1975 ومقرها في دولة ليبيا. وتقوم بدور فاعل ون�ص���ط 

ا�صتقبال ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه لوزراء النفط الم�صاركين

في موؤتمر الطاقة العربي االأول الذي عقد في مدينة اأبو ظبي1979



17
السنة 47 - العدد 11

في ممار�ص���ة تلك ال�صركات لن�صاطاتها وم�صروعاتها 

البترولية على اأ�ص����ض تجارية ربحية وذلك من خالل 

ع�صويتها في مجال�ض االإدارت والجمعيات العمومية 

لجميع تلك ال�صركات.

وتق���دم دولة االإمارات العربية المتحدة ومنذ 

�ص���نوات طويل���ة دعم كبي���ر الأن�ص���طة المنظمة، 

ولعلنا نذكر في ال�ص���اأن المبادرة الكريمة لمدينة 

اأبوظب���ي الإ�صت�ص���افة فعالي���ات موؤتم���ر الطاقة 

العرب���ي االأول ف���ي عام 1979، برعاية �ص���امية 

م���ن �ص���احب ال�ص���مو ال�ص���يخ زايد بن �ص���لطان 

اآل نهي���ان، طي���ب اهلل ث���راه. وقد �ص���كل انعقاد 

ال���دورة االأولى م���ن الموؤتمر في دول���ة االإمارات 

العربية المتحدة، نقط���ة انطالق قوية للموؤتمر، 

�صاهمت في ا�صتمرارية انعقاد الموؤتمر في بقية 

العوا�ص���م العربية كل 4 �صنوات اإلى يومنا هذا. 

اإل���ى جان���ب اإ�صت�ص���افة ورعاية دول���ة االإمارات 

العربية المتحدة لعدد من الموؤتمرات والندوات 

واالجتماعات التن�صيقية للمنظمة، ومن بينها موؤتمر 

الطاق���ة العربي العا�ص���ر ال���ذي ا�صت�ص���افته مدينة 

اأبوظبي في عام 2014، برعاية كريمة من �ص���احب 

ال�صمو ال�ص���يخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض دولة 

االإمارات العربية المتحدة، حفظه اهلل ورعاه.

كم���ا تق���دم دول���ة االإم���ارات العربي���ة المتح���دة 

ا�ص���هامات فكرية هامة من خالل تقييمها ومتابعتها 

الدائم���ة  لنتائ���ج وتو�ص���يات الدرا�ص���ات والتقارير 

العلمي���ة ال�ص���ادرة ع���ن االأمان���ة العام���ة للمنظمة، 

باالإ�ص���افة اإلى م�ص���اركتها الفاعلة في االجتماعات 

وكذل���ك  المنظم���ة  وزراء  مجل����ض  م�ص���توى  عل���ى 

اجتماعات المكتب التنفيذي للمنظمة واالجتماعات 

التن�ص���يقية والن���دوات التي تعقده���ا االأمانة العامة 

للمنظم���ة على م�ص���توى الخب���راء والمتخ�ص�ص���ين 

ب�صناعة النفط والغاز في الدول االأع�صاء. 

دور فاعل لدولة االمارات العربية المتحدة 
في دعم نشاطات منظمة أوابك
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تلقى االأمين العام لمنظمة االأقطار العربية الم�ص���درة للبترول )اأوابك( ال�ص���يد علي 

�ص���بت بن �ص���بت، خطاباً م���ن معالي المهند�ض محمد اإمحمد ع���ون، وزير النفط والغاز 

ف���ي دول���ة ليبيا، وقد اأعرب معاليه خالل الخطاب عن تقدي���ره للمكانة الهامة لمنظمة 

اأوابك في مجال التعاون الدولي، وتطلع دولة ليبيا اإلى العمل بفاعلية في منظمة اأوابك 

من خالل تعاونها البنَاء مع نظرائها من الدول االأع�ص���اء في المنظمة خدمة لم�ص���الح 

المنظمة والحفاظ على تما�صكها وبما يدعم م�صيرتها.  

كما اأ�صار معاليه في الخطاب اإلى ت�صمية �صعادة الم�صت�صار عادل فرج جبريل ممثاًل 

لدولة ليبيا في المكتب التنفيذي لمنظمة اأوابك.

من جانبه بعث ال�ص���يد علي �ص���بت بن �ص���بت، ببرقية جوابية اأعرب فيها عن تقديره 

الكبير لما ت�ص���منه خطاب معالي وزير النفط والغاز الليبي، من م�ص���امين مهمة توؤكد 

على رغبة دولة ليبيا في ا�صتعادة دورها في ع�صوية منظمة اأوابك والتعاون مع نظرائها 

من الدول االأع�صاء خدمة لم�صالح المنظمة والحفاظ على تما�صكها ودعم م�صيرتها.

واأع���رب االأمين العام لمنظمة اأوابك عن �ص���عادته بالتعاون مع دولة ليبيا ومع الدول 

االأع�صاء بالمنظمة فيما من �صاأنه اأن ي�صاهم في تحقيق ال�صالح العام.  

تج���در االإ�ص���ارة اإلى اأن دولة ليبي���ا تعتبر من الدول الموؤ�ص�ص���ة لمنظمة اأوابك حيث 

ا�ص���تركت مع المملكة العربية ال�ص���عودية ودولة الكويت في التوقيع على اتفاقية ان�ص���اء 

المنظمة في 9 يناير 1968 في مدينة بيروت، الجمهورية اللبنانية.

معالي وزير النفط والغاز بدولة ليبيا المهندس محمد إمحمد عون : 

مكانة هامة لمنظمة أوابك في التعاون الدولي

ال�ضيد علي �ضبت بن �ضبت

االأمين العام لمنظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(

معالي المهند�س محمد اإمحمد عون

 وزير النفط والغاز في دولة ليبيا
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بع���ث معال���ي المهند��������س/ �ضع�������د �ضريدة 

الكعبي، وزي���ر الدولة ل�ص���وؤون الطاقة بدولة 

قط���ر، برقي���ة �ص���كر جوابي���ة اإل���ى ال�ضي�������د/ 

عل�������ي �ضبت بن �ضب�������ت، االأمين الع���ام لمنظمة 

“اأوابك”، وذلك رداً عل���ى برقية االأمين العام 
المهنئ���ة بمنا�ص���بة تجدي���د الثق���ة ال�ص���امية 

لمعاليه بمن�ص���ب وزير الدولة ل�صوؤون الطاقة 

في دولة قطر.

ممث���ل  د. ميل�������ود مجل�������د،  �ضع�������ادة  بع���ث 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�ص���عبية 

في المكت���ب التنفي���ذي، برقية �ص���كر جوابية 

اإل���ى ال�ضي�������د/ عل�������ي �ضبت ب�������ن �ضب�������ت، االأمين 

الع���ام لمنظمة “اأوابك”، وذلك رداً على برقية 

االأمين العام المهنئة بمنا�صبة احتفال الجزائر 

بالذك���رى ال�ص���ابعة وال�ص���تون الن���دالع ث���ورة 

التحرير المجيدة الم�صادفة الأول نوفمبر.

بع���ث معالي الأ�ضت�������اذ/ محمد عرقاب، 

وزي���ر الطاق���ة والمناج���م ف���ي الجمهورية 

الجزائري���ة الديمقراطية ال�ص���عبية، برقية 

�ص���كر جوابية اإلى ال�ضي�������د/ علي �ضبت بن 

�ضب�������ت، االأمي���ن الع���ام لمنظم���ة “اأوابك”، 

وذل���ك رداً على برقية االأمين العام المهنئة 

بمنا�صبة احتفال الجزائر بالذكرى ال�صابعة 

وال�ص���تون الندالع ثورة التحري���ر المجيدة 

الم�صادفة الأول نوفمبر.
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بن سبت :

منظمة أوابك حريصة على  التنسيق مع دولها األعضاء حيال 
مختلف القضايا المتعلقة بسير مفاوضات تغير المناخ

ج���اء ذلك خ���الل كلم���ة األقاها االأمي���ن العام، خالل 

افتتاحه »االإجتماع التن�صيقي ال� 28 لخبراء البيئة وتغير 

المن���اخ في الدول االأع�ص���اء في منظم���ة اأوابك«، الذي 

عق���د على مدى يومي���ن 13 – 14 اأكتوبر 2021  )عبر 

تقني���ة االإت�ص���ال المرئ���ي(، بم�ص���اركة 40 م���ن الخبراء 

والمتخ�ص�صين في �صوؤون البيئة وتغير المناخ، من مملكة 

البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�ص���عبية، 

المملكة العربية ال�صعودية، الجمهورية العربية ال�صورية، 

دول���ة الكويت. كما �ص���ارك في االجتماع م�ص���وؤولين عن 

مل���ف �ص���وؤون البيئ���ة وتغي���ر المن���اخ من جامع���ة الدول 

العربي���ة، واالأمانة العامة لمجل����ض التعاون لدول الخليج 

العربية. 

وق���د تولى اإدارة االإجتماع ال�ص���يد /عبدالكريم عايد، 

مدير اإدارة ال�ص���وؤون المالي���ة واالإدارية بالمنظمة، والذي 

ذك�������ر ال�ضيد/ علي �ضبت بن �ضبت، الأمي����������ن الع����ام لمنظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول 

)اأوابك(، باأن عمليات المفاو�ضات الدولية حول الإتفاقية الإطارية ب�ضاأن تغير المناخ، قد و�ضلت 

اإلى منعطف مهم، وذلك ب�ضبب جائحة كورونا )كوفيد 19(، حيث لم تكن هناك فر�ضة للدول 

الأطراف في الإتفاقية الإطارية لعقد اجتماعات ر�ضمية واقعية منذ موؤتمر اأطراف الإتفاقية 

الإطاري�������ة ب�ض�������اأن تغير المناخ ال� 25، الذي عقد في مدينة مدري�������د، ا�ضبانيا، في �ضهر دي�ضمبر 

2019، وق�������د اأدى هذا الأمر اإلى اإرباك الم�ضهد التفاو�ض�������ي وخا�ضة بالن�ضبة للدول النامية.
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يتول���ى مل���ف البيئ���ة وتغي���ر المن���اخ. حيث ق���دم الورقة 

الرئي�ص���ية في االجتم���اع حول اآخر التط���ورات في اتفاق 

باري�ض 2015، واال�صتعداد والتح�صير لجولة المفاو�صات 

في غال�صكو، المملكة المتحدة 2021.

واأ�ص���اف بن �صبت قائاًل : “ في ظل الظروف الحالية 

ن���رى اأن���ه ينبغ���ي اأن تتمتع ال���دول النامية وت�ص���تفيد من 

مجموعة وا�ص���عة م���ن الخي���ارات منها المرون���ة وتعديل 

جداوله���ا االقت�ص���ادية لتكييفه���ا مع الظ���روف الوطنية، 

وكذل���ك ت�ص���ليط ال�ص���وء على ال���دور المهم ال�ص���تخدام 

جميع م�ص���ادر الطاقة في معالجة فقر الطاقة واالنتقال 

اإلى طاقة مي�ص���ورة التكلفة وموثوقة وم�ص���تدامة وحديثة 

للجميع بحلول عام 2030«.

واأكد بن �صبت على حر�ض منظمة اأوابك على التن�صيق 

الم�ص���تمر وتب���ادل وجه���ات النظر م���ع الدول االأع�ص���اء 

بالمنظم���ة وكذلك م���ع المنظمات العربية المتخ�ص�ص���ة 

حي���ال مختل���ف الق�ص���ايا المتعلقة ب�ص���ير المفاو�ص���ات 

الخا�ص���ة بالتغيرات المناخية، خا�صة ونحن على اأعتاب 

اأيام قليلة من انعقاد موؤتمر االأطراف ال� COP 26 الذي 

�ص���يعقد ف���ي مدينة غال�ص���كو، المملكة المتح���دة، وذلك 

الأهمية الموا�ص���يع المطروحة للنقا�ض، وكذلك ل�ص���رورة 

تن�صيق المواقف بين الدول والمنظمات العربية والدولية 

المعنية ب�صوؤون البيئة وتغير المناخ.

واأو�ص���ح بن �ص���بت، باأن االأمانة العامة لمنظمة اأوابك 

داأب���ت وجري���اً على عادته���ا عقد مثل ه���ذه االجتماعات 

التن�ص���يقية قبل انعقاد االجتماع ال�صنوي لموؤتمر اأطراف 

 COP اتفاقي���ة االأم���م المتح���دة االإطارية لتغي���ر المناخ

26 وال���ذي كان موؤجاًل ب�ص���بب جائحة كورون���ا، مبيناً ان 
هذا االجتماع وعلى غرار االجتماعات التن�صيقية االأخرى 

التي تعقده���ا جامعة الدول العربية والفريق التفاو�ص���ي 

العرب���ي المعن���ي بتغي���ر المناخ، يعتب���ر فر�ص���ة لتدار�ض 

الق�ص���ايا والمو�ص���وعات التي تتطلب التن�ص���يق الم�صبق 

وتوحيد المواقف بين الدول االأع�صاء في منظمة اأوابك، 

حتى تتمكن من الحفاظ على م�صالحها وم�صالح االأجيال 

المقبلة من �صعوبها.

 لكل من جمهورية 
ً
واختتم االأمين الع���ام كلمته مباركا 

م�ص���ر العربي���ة، ودول���ة االإم���ارات العربي���ة المتح���دة، 

 )COP 27( ال�صت�صافتهما موؤتمرات االأطراف القادمين

.)COP 28( و
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عق����دت االأمانة العامة لمنظمة االأقطار العربية الم�ص����درة 

القاه����رة، جمهوري����ة م�ص����ر  ف����ي مدين����ة  )اأواب����ك(  للبت����رول 

العربية  ي����وم ال�ص����بت المواف����ق 23 اأكتوب����ر 2021، االجتماع 

التن�صيقي ال�ص����نوي الخم�صون لل�صركات المنبثقة عن المنظمة 

برئا�ص����ة االأمين العام االأ�ص����تاذ علي بن �ص����بت وبح�صور روؤ�صاء 

مجال�����ض اإدارات والم����دراء العام����ون لل�ص����ركة العربية البحرية 

لنقل البترول، وال�صركة العربية لبناء وا�صالح ال�صفن )اأ�صري(، 

وال�ص����ركة العربي����ة للخدم����ات البترولية وال�ص����ركات المتفرعة 

عنها.

 قدم ممثلو ال�ص����ركات ملخ�ص����ا لالأن�ص����طة والعمليات التي 

قامت بها كل �ص����ركة ونتائجه����ا المالية و عدد العاملين بها من 

عرب واأجانب و�صيا�صة التدريب، باالإ�صافة اإلى ال�صعوبات التي 

واجهتها في �ص����وء جائحة كورونا خالل العام المن�صرم 2020 

والن�صف االأول من عام 2021. كما ناق�ض االجتماع التحديات 

التي تواجه عمل ال�ص����ركات والحلول الممكنة التي من �ص����اأنها 

تمكين عمل ال�صركات وتعزيز التعاون فيما بينها وبين ال�صركات 

الوطنية ذات الطبيعة المماثلة في الدول االأع�صاء بالمنظمة.

 كم����ا اأطلع االأمين العام ممثلي ال�ص����ركات العربية المنبثقة 

عل����ى الجه����ود التي بذلته����ا االأمان����ة العامة  الخا�ص����ة بتفعيل 

العالق����ة بي����ن المنظم����ة وال�ص����ركات المنبثق����ة خ����الل الفت����رة 

الما�صية ونتائجها االإيجابية والتو�صيات الخا�صة بها، ومالمح 

خط����ة العمل التي اأقرها فريق العمل الذي تم ت�ص����كيله لتعزيز 

التعاون الم�ص����ترك. وقد ثمن و اأ�صاد ممثلو ال�صركات بالجهود 

التي بذلتها االأمانة العامة في هذا ال�ص����دد والنتائج االإيجابية 

الت����ي تحقق����ت، موؤكدين على ا�ص����تمرار تقديمهم الدعم الالزم 

لتفعيل العالقة مع المنظمة.

 وقد تو�صل االجتماع اإلى مجموعة من التو�صيات المهمة 

�صيتم اإدراجها في التقرير ال�صنوي عن اأن�صطة ال�صركات الذي 

�ص���يتم رفعه اإلى مجل�ض وزراء المنظمة خالل اجتماعه القادم 

في �ص���هر دي�ص���مبر المقبل 2021 التخاذ ما يراه منا�صبه في 

هذا ال�ص���اأن. وفي خت���ام االجتماع، وجه االأمين العام ال�ص���كر 

لممثلي ال�ص���ركات على تعاونه���م البن���اء، موؤكدا على االأهمية 

الق�ص���وى لهذا الملف، كما �صدد على اأهمية موا�صلة التوا�صل 

والتن�صيق الم�صتمر وعقد مثل هذه االجتماعات التي �صت�صاهم 

ف���ي دعم وتعزيز عمل ال�ص���ركات والهدف  الذي اأن�ص���ئت من 

اأجله. 

االجتماع السنوي التنسيقي السنوي الخمسون للشركات 
العربية المنبثقة عن منظمة أوابك
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«دور التحول الرقمي في تحسين
 أداء صناعة التكرير والبتروكيماويات» أداء صناعة التكرير والبتروكيماويات»

دولة الكويت- أيلول/ سبتمرب 2021

دور التحول الرقمي في تحسين أداء 
صناعة التكرير والبتروكيماويات

اأ�ص���درت االأمان���ة العام���ة لمنظم���ة االأقطار العربية الم�ص���درة 

للبت���رول “اأوابك” درا�ص���ة بعنوان دور التحول الرقمي في تح�ص���ين 

اأداء �ص���ناعة التكري���ر والبتروكيماوي���ات، حي���ث تناول���ت تعريف���اً 

بمفاهيم تقنيات التحول الرقمي الم�ص���تخدمة في �ص���ناعة التكرير 

والبتروكيماويات، ومجاالت تطبيقها، مثل اإنترنت االأ�صياء ال�صناعي

 Digitalوالت���واأم الرقم���ي  Industrial Internet of Things
Twin ، والذكاء اال�صطناعيArtificial Intelligence ، وتعليم 
 Cloud ال�ص���حابي  والف�ص���اء   ،  Machine Learning االآل���ة 

 ،Cloud Computing ال�ص���حابية  والحو�ص���بة   ،System
وتحليالت البيانات ال�صخمة Big Data Analytics، والروبوتات 

 Augmented والواقع المعزز ،Adaptive Robotics التكيفية

.Reality
كما ا�صتعر�ص���ت الدرا�ص���ة دور التطبيقات الرقمية في تح�صين 

االأداء الت�صغيلي واالقت�صادي ل�صناعة التكرير والبتروكيماويات، من 

خالل تح�ص���ين العمليات االإنتاجية، واإدارة برامج ال�ص���يانة، و�صرعة 

اال�صتجابة لتقلبات االأ�صواق وتغيرات الطلب على المنتجات، ف�صاًل 

ع���ن دور ا�ص���تخدام الروبوت���ات في عمليات ال�ص���يانة ف���ي االأماكن 

 Artificial Intelligence الخطرة، وتطبيق الذكاء اال�ص���طناعي

ونظم المراقبة للتحكم بم�ص���كالت التاآكل وتنبيه الم�ص���غل عن وجود 

موؤ�ص���رات تنبÅ الم�ص���غل ع���ن احتمال حدوç االأعط���ال ليتمكن من 

اتخاذ االإجراءات الوقائية قبل تفاقمها، بما ي�ص���هم في رفع م�صتوى 

االلتزام با�ص���تراطات ال�صحة وال�صالمة المهنية، وخف�ض االنبعاثات 

الملوثة للبيئة. )ال�صكل -1(

من جهة اأخرى ا�صتعر�ص���ت الدرا�ص���ة دور التقنيات الرقمية مثل 

“الواق���ع المعزز” التي على مبداأ التكامل بين كل من عمليات و�ص���ف 
بيئ���ة العمل الحقيقية، وبين المعلومات المتعلق���ة بهذه البيئة، بهدف 

تمكين الم�ص���تخدم من ت�صورها ب�صكل اأو�صح واأ�صمل. وت�صتخدم هذه 

 ال�صكل -1: ا�صتخدام الروبوت في عمليات ال�صيانة باالأماكن الخطرة

التقني���ة في مجاالت عديدة، مثل عمليات ال�ص���يانة في موقع العمل، 

حيث تظهر تعليمات افترا�ص���ية على لوحة عر�ض تبين مراحل عملية 

الفح�ض واالإ�صالح، وفي نف�ض الوقت يتم بث �صور مبا�صرة اإلى خبراء 

ال�ص���يانة تو�ص���ح االأجزاء التالفة اأو التي تحتاج اإلى اإ�ص���الح، فيقوم 

الخبراء باإر�صال ر�صائل ن�صية معززة بالمخططات التي تو�صح مراحل 

عملية اإ�ص���الح العطل. كما ت�ص���تخدم تقنية الواقع المعزز في تدريب 

الم�ص���غلين، اأثن���اء وجودهم في العمل، وذلك بتنظي���م دورات تدريبية 

ع���ن بعد من قبل خبراء مخت�ص���ين، وتظهر مواقع واأ�ص���كال المعدات 

بالت�صوير ثالثي االأبعاد بطريقة تحاكي الواقع الحقيقي.)ال�صكل -2(

كما ا�صتعر�ص���ت الدرا�ص���ة بع�ض االأمثلة العملية لتنفيذ م�صاريع 

التح���ول الرقمي المطبقة في �ص���ناعة التكرير والبتروكيماويات في 

مناط���ق مختلف���ة م���ن العالم، وفي بع����ض الدول العربي���ة، مثل دولة 

االإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية ال�صعودية، ودولة قطر، 
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ودولة الكويت، و�صلطنة عمان، مع االإ�صارة اإلى الفوائد التي تحققت 

نتيجة تنفيذها.

واأ�ص���ارت الدرا�ص���ة على اأهمية دور البيانات ف���ي تقييم الحالة 

الراهنة لمن�ص���اآت التكرير والبتروكيماويات، وتحديد الظروف التي 

يمكن اأن توؤثر في العمليات االإنتاجية، وبالتالي اختيار اأف�صل الحلول 

الممكنة لتفادي االأعطال وتح�ص���ين االأداء الت�ص���غيلي واالقت�ص���ادي 

لل�صناعة.

وف�������ي الخت�������ام تو�ضل�������ت الدرا�ض�������ة اإل�������ى بع��������س ال�ضتنتاج�������ات 

والتو�ضيات، من اأهمها:

�صت�ص���اهم تكنولوجيا التحول الرقمي في التمييز بين ال�صركات 

بمقدار نجاحها و�ص���رعة تطبيقها لهذه التكنولوجيا، وفيما يلي اأهم 

الفوائد التي يمكن الح�صول عليها من تطبيق التكنولوجيات الرقمية 

في �صناعة التكرير والبتروكيماويات النفط.

 تح�ص���ين الربحي���ة من خالل تطبيق اأنظمة التح�ص���ين في • 

الزمن الفعلي التي تدمج نظم التحكم بالعمليات االإنتاجية 

بعملية تخطيط االإنتاج.

تح�ص���ين كف���اءة عمليات االإنت���اج من خالل تطبي���ق الذكاء • 

اال�صطناعي في نظم التحكم التقليدية.

تح�ص���ين موثوقية المعدات والوح���دات االإنتاجية وبالتالي • 

خف����ض فر����ض ح���دوç االأعط���ال، بف�ص���ل تطبي���ق حلول 

ال�ص���يانة التنبوؤي���ة التي تعتم���د على الذكاء اال�ص���طناعي 

وتقنية تعليم االآلة.

تب�ص���يط اإجراءات ومعامالت تاأمي���ن التوريدات، والتخل�ض • 

م���ن الو�ص���طاء وت�ص���ريع الح�ص���ول عل���ى الم���واد واللقائم 

وبتكاليف اأدنى.

اأثبت���ت جائح���ة فيرو�ض كورونا التي اأ�ص���ابات العال���م في االآونة 

االأخيرة اأن التحول الرقمي اأ�ص���بح �ص���رورة حتمية نظراً لما يوفره 

م���ن تقنيات التحك���م والمراقبة عن بعد، والتن�ص���يق بين المن�ص���اآت 

ال�صناعية المتباعدة.

تعتم���د عملي���ة التنبوؤ بح���دوç االأعط���ال على تحلي���ل البيانات 

التاريخية، لي�ض فقط من موقع واحد، ولكن من مواقع متعددة، لهذا 

يتعين على الحكومات و�ص���ع ت�ص���ريعات يمكن من خاللها م�ص���اركة 

البيان���ات بين م�ص���افي تكري���ر النف���ط والوح���دات البتروكيميائية 

القائمة في الدول االأع�صاء في اأوابك.

م���ن الفوائ���د غير المبا�ص���رة لتطبي���ق التقني���ات الرقمية في 

�ص���ناعة التكري���ر والبتروكيماوي���ات، خف����ض االنبعاث���ات الملوثة 

للبيئ���ة نتيج���ة تح�ص���ين كفاءة عملي���ة اإدارة الطاقة ف���ي العمليات 

االإنتاجية، والك�ص���ف المبكر عن بدء حدوç م�ص���كالت التاآكل في 

المع���دات واالأنابي���ب التي تحتوي على مواد خط���رة، بحيث يمكن 

اتخ���اذ االإج���راءات الوقائي���ة قب���ل اأن ت���وؤدي اإلى ت�ص���ريب المواد 

الهيدروكربونية اإلى البيئة.

عل���ى الرغم من اأهمية التكنولوجي���ا في عملية التحول الرقمي، 

اإال اأنه ال يمكن االعتماد عليها وحدها في اإدارة اأي م�صروع يت�صمن 

تطبي���ق تكنولوجيا المعلومات. فاال�ص���تثمار في التكنولوجيا وحدها 

اأم���ر باهß التكلف���ة، وال يحقق النتائج المرج���وة، اإذا لم يترافق مع 

تحديد دقيق ووا�ص���ح الأهداف الم�ص���روع اأو العائد على اال�ص���تثمار 

ROI بحيث يتمكن الم�ص���تثمر من تحديد الجدوى االقت�صادية من 
الم�صروع اأو الح�صول على التمويل الالزم.

ل�ص���مان نج���اح النتائ���ج وتحقيق االأه���داف المرج���وة يجب اأن 

تك���ون خطة تنفيذ م�ص���روع التح���ول الرقمي على ج���داول االأعمال 

االإ�صتراتيجية ل�صركات التكرير والبتروكيماويات.

يحت���اج التح���ول الرقم���ي، مث���ل اأي تغيير مهم اآخ���ر، اإلى رعاية 

واهتمام االإدارة العليا لل�ص���ركات. وهذا ي�ص���مل و�صع روؤية وا�صحة، 

وتخ�ص���ي�ض التموي���ل والم���وارد الالزمة، والعمل على ن�ص���ر الثقافة 

الرقمي���ة، ودعم ثقافة االبت���كار والرغبة في التغيي���ر لدى العاملين 

في ال�صركة.

تعزي���ز التعاون والتن�ص���يق بين الدول االأع�ص���اء ف���ي اأوابك، من 

خالل عقد االجتماعات التن�ص���يقية والن���دوات لبحث فر�ض تطبيق 

التقني���ات الرقمي���ة، وتب���ادل االآراء والخبرات حول تنفيذ م�ص���اريع 

م�ص���تركة لتخفي�ض اأعباء التكاليف اال�صتثمارية المرتفعة التي يمكن 

اأن تتحملها كل م�صفاة منفردة.

اإن االفتق���ار اإل���ى المواه���ب والك���وادر الموؤهل���ة يع���وق تطبي���ق 

المب���ادرات الجدي���دة، وعل���ى ال�ص���ركات اأن ت���درك احتياجاتها من 

الخب���رات والمهارات من خ���الل تقييم ق���درات الموظفين الحالية، 

وبناء خطة ا�ص���تراتيجية لمعالجة اأي نق�ض في الكوادر بما يتنا�صب 

مع الم�صاريع الم�صتقبلية التي �صتنفذها.

ال�صكل 2-:تطبيق الواقع المعزز في تدريب الم�صغلين على مواقع المعدات في الوحدات االإنتاجية
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التطورات البرتولية يف الأ�صواق العاملية

خالل الربع الثالث من عام 2021
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