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الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

أوال: مجلس الوزراء
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول اجتماعه الثاني بعد 
المائة على مستوى مندوبي معالي الوزراء بدولة الكويت بتاريخ 22 شعبان 1440 
هجرية الموافق 27 نيسان/أبريل 2019 ميالدية، برئاسة سعادة فيحان محمد الفيحاني، 
ممثل مملكة البحرين في المكتب التنفيذي، كما عقد المجلس اجتماعه الثالث بعد المائة 
بدولة الكويت بتاريخ 25 ربيع اآلخر 1441 هجرية الموافق 22 كانون األول/ديسمبر 
2019 ميالدية، برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وزير النفط 

في مملكة البحرين، التي كانت لها رئاسة الدورة لعام 2019. 

وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها المجلس لهذا العام، يمكن الرجوع إلى البيانين 
الصحفيين الصادرين عن اجتماعي المجلس الملحقين بهذا التقرير.

ثانيا: المكتب التنفيذي
اجتماعه  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  التنفيذي  المكتب  عقد   
1440 هجرية  شعبان  و21   20 بتاريخ  الكويت  بدولة  المائة  بعـد  والخمسين  الثالث 
الموافق 25 و26 نيسان/أبريل 2019 ميالدية، إلعداد جدول أعمال االجتماع الثاني 
بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة )على مستوى المندوبين(، كما عقد اجتماعه الرابع 
والخمسين بعد المائة بدولة الكويت بتاريخ 20 و21 صفر 1441 هجرية الموافق 19 
و20 تشرين األول/أكتوبر 2019 ميالدية، وذلك للنظر في ميزانيتي كل من األمانة 
إلى االجتماع  بشأنها  المناسبة  التوصيات  2020 ورفع  لعام  القضائية  العامة والهيئة 
الثالث بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة. كما عقد اجتماعه الخامس والخمسين بعد 
19 و20  الموافق  1441 هجرية  22 و23 ربيع اآلخر  بتاريخ  الكويت  المائة بدولة 
وزراء  مجلس  أعمال  جدول  إلعداد  وذلك  ميالدية،   2019 األول/ديسمبر  كانون 

المنظمة في اجتماعه الثالث بعد المائة المشار إليه أعاله.
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الفصل الثاني
األمانــــــة العامــــــــة

أوالً: الدراسات والتقارير

1- دراسات قدمت للمجلس الوزاري

1- » تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية«.
يهدف الجزء األول من الدراسة إلى تحليل اتجاهات وأنماط استهالك مصادر 
الطاقة المختلفة في دولة الكويت خالل الفترة 1980-2018، وتطور مزيج الطاقة، 
ويتناول  االستهالك.  مستويات  على  المؤثرة  الرئيسية  والعوامل  استهالكها،  وكثافة 
عام  حتى  المختلفة  الطاقة  لمصادر  االستهالك  توقعات  تقدير  منها  الثاني  الجزء 
2040في دولة الكويت من خالل بناء نماذج اقتصادية وتقدير دالة استهالك مصادر 
نوعية  ومع  الكويت  دولة  في  الطاقة  أوضاع  مع  تتالءم  منهجية  أسس  الطاقة على 
البيانات المتوفرة. كما تم في من الجزء الثاني من الدراسة، استعراض النتائج النهائية 

للتوقعات المستقبلية المتعلقة بإجمالي استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت.

وآفاقه  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  األولية  الطاقة  استهالك  »تطور   -2
المستقبلية«.

يهدف الجزء األول من الدراسة إلى تحليل اتجاهات وأنماط استهالك مصادر 
الطاقة المختلفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة  )1995 – 2019(، 
وتطور مزيج الطاقة، وكثافة استهالكها، والعوامل الرئيسية المؤثرة على مستويات 
الطاقة  لمصادر  االستهالك  توقعات  تقدير  منها  الثاني  الجزء  ويتناول  االستهالك. 
من  الثالث  الجزء  ويغطي   .2040 عام  حتى  العربية  اإلمارات  دولة  في  المختلفة 
الدراسة منهجية إعداد التوقعات المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة، كما تم التطرق 
إلى الفرضيات األساسية الخاصة بسيناريوهات التوقعات المستقبلية األربع الرئيسية، 
المنخفض،  النمو  وسيناريو  المرتفع،  النمو  وسيناريو  المرجعي  السيناريو  وهي 
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وسيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.  وأخيرا تم استعراض 
النتائج النهائية للتوقعات المستقبلية المتعلقة بإجمالي استهالك الطاقة األولية في دولة 
اإلمارات العربية، ومصادرها الرئيسية المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي والطاقات 

المتجددة والطاقة النووية بحسب السيناريوهات األربع سالفة الذكر. 

منظمة  في  األعضاء  بالدول  استخدامها  كفاءة  ورفع  الطاقة  استهالك  »ترشيد   -3
أوابك: الفرص والتحديات«.

االستخدام  كفاءة  لتحسين  المتاحة  اإلمكانات  في  النظر  إلى  الدراسة  تهدف 
من  جملة  وتقديم  جهة،  من  أوابك  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  للطاقة  النهائي 
التوصيات الكفيلة برفع كفاءة الطاقة من جهة أخرى.  وقد تم تغطية موضوع الدراسة 
استهالك  ترشيد  لمفهوم  تعريفا  األول  المحور  يقدم  رئيسية.  محاور  ستة  من خالل 
الطاقة ورفع كفاءة استخدامها والمكاسب الناجمة عنه. ويستعرض المحور الثاني أهم 
التطورات في المؤشرات االقتصادية الرئيسية بالدول األعضاء خالل الفترة )1980-
بالدول  الطاقة  استهالك  في  التطورات  إلى  الثالث  المحور  يتطرق  بينما   ،)2018
األعضاء خالل الفترة )1980-2018(. أما المحور الرابع فيتناول التوزيع القطاعي 
إلجمالي االستهالك النهائي للطاقة. وخصص المحور الخامس للتطورالحاصل في 
المؤشرات الرئيسية لكفاءة استهالك الطاقة بالدول األعضاء. ويشير المحور السادس 

إلى بيان الفرص المتاحة لتحسين كفاءة استهالك الطاقة.

4- »واقع وآفاق الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة العالمي واالنعكاسات المحتملة 
على الصناعة النفطية«.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التوقعات المتعلقة بالطلب العالمي على 
مصادر الطاقة المختلفة وبخاصة الطاقات المتجددة خالل الفترة )2017 – 2040( 
المحتملة  االنعكاسات  للتعرف على  المختلفة، وذلك  التوقعات  بحسب سيناريوهات 
على الطلب العالمي على الوقود األحفوري وعلى السوق النفطية بشكل عام، ونفط 
الدول األعضاء في منظمة أوابك بشكل خاص. وقد خصص الجزء األول من الدراسة 
للتعريف بأنواع الطاقات المتجددة، وتم خالل الجزء الثاني استعراض التطورات التي 
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شهدها الطلب العالمي على الطاقة خالل الفترة )2017 – 2040(، وكرس الجزء 
الثالث لتحليل سيناريوهات التوقعات المختلفة المتعلقة بالطلب على مصادر الطاقة 
األولية وفق المجموعات الدولية، كما تم التركيز على معرفة مزيج الوقود المتوقع 
المحتملة  االنعكاسات  الرابع  الجزء  تناول  وقد  الكهربائية.  الطاقة  توليد  قطاع  في 
لتبني سيناريو التنمية المستدامة على االمدادات النفطية وتجارة النفط الخام من الدول 
األعضاء من  بالدول  النفط  قطاع  في  واالستثمارات  أوابك من جهة،  في  األعضاء 
ناحية أخرى.وتطرق الجزء الخامس واألخير من الدراسة إلى وفرة مصادر الطاقات 

المتجددة وإستغاللها في الدول األعضاء بشكل خاص والدول العربية بشكل عام.

5- دراســـة بعنـــوان »دور االســـتثمار المحســـن للنفط فـــي تطويـــر االحتياطيات 
لهيدروكربونية« ا

تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية دور عمليات االستخالص المحسن في رفد 
اإلنتاج العالمي بكميات إضافية من النفط، وتشير ضمنيا إلى التطورات التكنولوجية 

التي ساهمت وتساهم في دفع عجلة االستخالص المحسن قدما نحو األمام. 

االستخالص  تقنيات  تستخدم  األمثلة عن حقول  من  العديد  الدراسة  تضمنت 
المحسن للنفط لتوضيح كل ما من شأنه تعزيز إنتاج النفط بعد أن تعجز القوى الطبيعية 
الفصل  تناول  الدراسة من فصلين،  تتكون  ذلك.   المكمن عن  في  الطبقي(  )الضغط 
األول، تعريف االحتياطيات والمصادر وتصنيفاتها المختلفة، كما تناول موضوع ذروة 
الثاني، فتضمن  التي وجهت لفرضية هوبرت.  أما الفصل  النفط، واالنتقادات  إنتاج 
الحديث عن تقنيات االستخالص المحسن للنفط وتقديم شرح موجز عن أكثرها شيوعا، 
وبيان دورها في تطوير االحتياطيات من خالل حاالت دراسية وأمثلة توضيحية من 

مختلف دول العالم. 

تقنيات  الدراسة بعض االستنتاجات، ومن أهمها أن  الختام استعرضت  وفي 
االستخالص البترولي المحسن قد تكون السبب في إنتاج 50% من كميات النفط التي 
تقنيات  من  العديد  أن  من  الرغم  وأنه على  القادمة،  عاما   25 العالم خالل  سيضخها 
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االستخالص المحسن باتت ناضجة فنياً واقتصادياً، إال أن الباب ال يزال مفتوحا أمام 
البحث والتطوير. 

6- دراســـة بعنـــوان »تقنيـــات معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصناعي لمشـــروعات 
البتروكيماويـــات« 

معالجة  عمليات  في  والمستخدمة  المختلفة  الطرق  تقييم  إلى  الدراسة  تهدف 
مياه الصرف الصناعي الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وإعادة استخدامها مره 

أخرى، بهدف الحد من التلوث، وتحسين البيئة.

تضمنـت الدراسـة تحديـد أنواع الملوثات المختلفة فـي مياه الصرف الصناعي 
وطـرق،  البتروكيماويـات،  فـي صناعـة  اإلنتاجيـة  الوحـدات  مختلـف  عـن  الناتجـة 
وأسـاليب، ومسـتويات، وتقنيـات المعالجـة التقليديـة والحديثـة المسـتخدمة. حيـث تعـد 
العمليـات  مـن  العديـد  وتشـمل  ومتكاملـة  معقـدة،  البتروكيماويـات صناعـة  صناعـة 
الصناعيـة، والمنتجـات، وتسـتخدم فيهـا أنـواع مختلفـة مـن المـواد األوليـة )اللقائـم(، 
والعوامـل الحفـازة، واإلضافـات، والكيماويـات، وتتـم هـذه العمليـات فـي بيئـة شـديدة 
الخطـورة. تتكـون الدراسـة مـن ثالثـة فصـول، تنـاول الفصـل األول تعريـف مفهـوم 
البتروكيماويـات، وتصنيفهـا طبقـاً  فـي صناعـة  الميـاه  واسـتخدامات  الميـاه،  جـودة 
السـتخداماتها النهائيـة، كمـا تطـرق لبعـض المفاهيـم الهامـة فيمـا يتعلـق باسـتخدامات 
الميـاه فـي العمليـات الصناعيـة. وتنـاول الفصـل الثانـي اسـتعراض أنـواع الملوثـات 
ومسـتويات،  وأسـاليب،  وطـرق،  البتروكيماويـات،  عـن صناعـة  الناتجـة  المختلفـة 
وتقنيـات معالجـة ميـاه الصـرف الصناعي التقليديـة والحديثة المسـتخدمة.  بينما تناول 
الفصـل الثالـث تسـليط الضوء على بعـض النماذج الناجحة ودراسـات حاالت اعتمدت 
فـي معالجـة ميـاه الصـرف الصناعـي بهـا علـى تطبيـق التقنيـات الحديثـة، وخاصـةً 
تقنيـات التدويـر الكامـل للميـاه والـذي أصبـح شـائعا حديثاً، وذلـك بهدف إبـراز الفوائد 
البيئيـة واالقتصاديـة الناجمـة عـن تطبيـق تلـك االسـتراتيجيات الناجحـة فـي صناعـة 

البتروكيماويـات، والصناعـات البتروليـة الالحقـة. 
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7- دراســـة بعنوان » ترشـــيد اســـتهالك الطاقة وتحســـين كفاءة اســـتخدامها في 
صناعـــة تكرير النفـــط في الـــدول العربية«  

الطاقة  استهالك  ترشيد  إجراءات  تطبيق  أهمية  إبراز  إلى  الدراسة  تهدف 
وتحسين  المصفاة  ربحية  هامش  على  ذلك  وانعكاس  استخدامها،  كفاءة  وتحسين 
الطاقة في  الدراسة واقع كفاءة  البيئية. كما تستعرض  التشريعات  التزامها بمتطلبات 
مصافي تكرير النفط في الدول العربية، مقارنة بالمعايير العالمية، مع االشارة إلى أهم 
الخطط المستقبلية لتطوير أداء هذه المصافي وترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة 
استخدامها. بينت الدراسة بعض األمثلة والتجارب العملية التي نفذتها بعض مصافي 
تكرير النفط العربية والعالمية التي تبين أهمية تطبيق إجراءات ترشيد استهالك الطاقة 

وتحسين كفاءة استخدامها. 

تضمنت الدراسة أربعة فصول حيث تطرق الفصل األول إلى أنواع ومصادر 
الطاقة المستهلكة في مصافي   تكرير النفط، والعوامل المؤثرة في كفاءة استخدامها، 
وأهمية تطبيق برامج تحسين الكفاءة في صناعة تكرير النفط.  بينما خصص الفصل 
الثاني الستعراض فرص ترشيد استهالك الطاقة في صناعة تكرير النفط.  كما تناول 
الفصل الثالث نظام إدارة الطاقة في صناعة تكرير النفط.  بينما تناول الفصل الرابع 
واقع استهالك الطاقة، وإجراءات تحسينها في مصافي النفط العربية. واختتمت الدراسة 
باستنتاج عدد من التوصيات التي تساعد مصافي النفط في الدول العربية على تنفيذ 

برامج تحسين كفاءة الطاقة بأقل التكاليف الممكنة.  

8- دراسة بعنوان » الحقول الرقمية« 
تناولت هذه الدراسة المفهوم العام للحقول الرقمية ومدى الحاجة لها، وبينت 
أن تقنيات الحلول الذكية )الرقمية( لحقول النفط تتضمن خمسة عناصر رئيسية هي: 
في  التحتية  البنى  مع  بالعالقة  البيانات  )2(إدارة  بها،  والتحكم  البيانات  تجميع   )1(
الحقول، )3(األنظمة المتكاملة والتطبيقات البرمجية، )4(نمذجة سير العمل ككٍل، )5(

التعاون بين الطواقم الحقلية وتلك العاملة في المكاتب.
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قسمت الدراسة إلى ثالثة فصول، حيث اهتم الفصل األول بتعريف الحقول 
الرقمية وتقديم لمحة تاريخية عنها غطت مرحلة ما قبل الثمانينيات وصوالً إلى الوقت 
الراهن. ونظر الفصل الثاني في مدى الحاجة للحقول الرقمية وأهميتها من وجهة نظر 
الصناعة البترولية. كما تناول أهم التحديات التي تواجه الحقول الرقمية، وبحث في 
موضوع بيئة العمل التعاونية، والتعاون بين الشركات البترولية وشركات البرمجيات، 
وذلك للوصول إلى إيضاح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة ودورها في سلسلة القيمة، 
وخلص إلى بيان أسس التطبيق المرحلي لتقنيات الحقول الرقمية. وجرى من خالله 
إيضاح أن الحقول الرقمية ليست مجرد مفهوم بسيط، فتكاليفها توحي بأن تطبيق هذا 
المفهوم لن يكون بديالً عن الخبرة. ثم تناول الفصل الثالث عدة تجارب عربية وعالمية 
في مجال تطبيق تقنية الحقول الرقمية، في مسعى لتوضيح صورة هذه التقنية. وبين 
أن تبني تقنيات الحقول الرقمية يساهم في انخفاض تكاليف التشغيل، ووضع الحقول 
على اإلنتاج بشكل مبكر، ويساهم في رفع معدل اإلنتاج ورفع معامل االستخالص، 
عالوة على تخفيض رأس المال الالزم لعمليات التطوير، وتخفيض تكاليف عمليات 

هجر الحقول.

9- دراســـة بعنوان: » طفرة إنتـــاج الغاز الطبيعي من مصادره غيـــر التقليدية في 
الواليات المتحدة وانعكاســـاتها على الســـوق العالمي للغاز الطبيعي المسال«.

تهدف الدراســـة إلى اســـتعراض تطـــورات صناعة الغـــاز الطبيعي فـــي الواليات 
المتحـــدة األمريكية فـــي العقد األخيـــر، وتجربتها الفريدة في تطويـــر مصادر الغاز 
غير التقليدية، وباألخص مصادر الســـجيل باســـتخدام تقنيـــات الحفر األفقي الموجه، 
والتشـــقيق الهيدروليكي، وما أســـفرت عنه مـــن تداعيات، أبرزهـــا تحول الواليات 
المتحـــدة من مســـتورد صاف إلى مصدر صـــاف للغاز الطبيعي، وتدشـــينها مرحلة 
جديـــدة في تاريخها بتنفيذ مشـــاريع ضخمة لتصدير الغاز الطبيعي المســـال، وتأثير 

العالمي.  الســـوق  المشاريع على  تلك 
جاءت هذه الدراسة في ثالثة فصول، تناول الفصل األول أنواع مصادر الغاز 
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غير التقليدية، وتوزيعها عالمياً باإلضافة إلى حجم تلك المصادر القابل فنياً لالستخراج.  
كما استعرض التقنيات المستخدمة في تطوير المصادر غير التقليدية مثل الحفر األفقي 
الموجه والتشقيق الهيدروليكي. بينما تناول الفصل الثاني الطفرة غير المسبوقة التي 
التقليدية  غير  المصادر  من  الطبيعي  الغاز  إنتاج  مجال  في  المتحدة  الواليات  حققتها 
وباألخص مصادر غاز السجيل )الصخري( والعوامل التي مكنت الواليات المتحدة 
من تحقيق تلك الطفرة. أما الفصل الثالث، فتناول المشهد الراهن لمشاريع تصدير الغاز 
الجاري  والمشاريع  التشغيل  حيز  دخلت  التي  المتحدة  الواليات  في  المسال  الطبيعي 
السوق  االنعكاسات على  إلى  المقترحة. كما تطرق  المشاريع  إلى  باإلضافة  تنفيذها، 
العالمي للغاز الطبيعي المسال بعد دخول الواليات المتحدة ضمن مجموعة كبار الدول 

المصدرة له.  واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات.  

10- دراسة بعنوان: »صناعة تكرير النفط في العالم« 
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم المالمح التي مرت بها صناعة 
تكرير النفط، والصعوبات التي اعترضت مسيرتها في مناطق العالم الرئيسية. جاءت 
بها صناعة  التي مرت  المالمح  أهم  األول  الفصل  تناول  الدراسة في تسعة فصول، 
تكرير النفط على مستوى العالم، والصعوبات التي اعترضت مسيرتها منذ انطالقها. 
بينما تناول الفصل الثاني صناعة تكرير النفط في العالم: الحاضر والمستقبل والوضع 
لمصافي  المالكة  الشركات  وأهم  المصافي،  وعدد  التكريرية،  الطاقة  لتوزع  الحالي 

النفط، مع اإلشارة الى التحديات التي تواجه صناعة التكرير وانعكاساتها.   

مناطق  في  النفط  تكرير  صناعة  تطورات  الفصول  باقي  استعرضت  بينما 
العالم المختلفة، حيث تناولت تنفيذ العديد من مشاريع إنشاء المصافي الجديدة وتطوير 
بعض  على  الضوء  سلطت  كما  الماضية.  الخمس  السنوات  خالل  القائمة  المصافي 
والحلول  المناطق  تلك  في  التكرير  صناعة  تعترض  التي  والمشكالت  الصعوبات 

المتخذة لتذليلها.  
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ثانيًا: األوراق

1-  ورقة بعنوان » االتجاهات الحالية والمستقبلية لإلنتاج المستدام للغاز الطبيعي 
والغاز الطبيعي المسال في الدول العربية« 

 – المتحدة  باألمم  الغاز  لمجموعة خبراء  السادسة  الدورة  إلى  الورقة  قدمت 
اللجنة االقتصادية ألوروبا في مدينة جنيف، سويسرا في الفترة 25-27 آذار/ مارس 

  .2019

تناولت الورقة مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية، واالتجاهات 
الحالية والمستقبلية لتحقيق اإلنتاج المستدام للغاز الطبيعي )والغاز الطبيعي المسال(. 

كما استعرضت الورقة أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية كاستمرار 
تنامي الطلب على الغاز بمعدالت مرتفعة تخطت نمو اإلنتاج في السنوات األخيرة، 
األمر الذي كان له بالغ األثر في تراجع )صافي( صادرات المنطقة من الغاز، ولذا 
اتجه عدد من الدول العربية )المصدرة وغير المصدرة للغاز( نحو استغالل مصادر 
غير  الغاز  كمصادر  االهتمام«  »بؤرة  عن  بعيدة  ظلت  التي  الطبيعي  للغاز  أخرى 

التقليدية، ومكامن غاز القبعات، ومكامن الغاز الحامضي.

الطبيعي  للغاز  العالمي  للسوق  المستقبلية  التوقعات  إلى  الورقة  تطرقت  كما 
المسال، والذي يشهد طفرة في الوقت الراهن في اإلمدادات، إال أنه من المتوقع أن 
يشهد السوق العالمي بداية من عام 2023 شحاً في المعروض بسبب استمرار تنامي 
الطلب وتراجع اإلنتاج من المحطات العاملة بسبب نضوب اآلبار المغذية لها. وهو 

األمر الذي يتطلب ضرورة البدء في تنفيذ مشاريع جديدة لسد الفجوة المتوقعة.

ويتوقع أن تساهم الطاقات اإلضافية في تلبية النمو المتوقع على الغاز الطبيعي 
المسال في األسواق العالمية وباألخص السوق األوروبي الذي يعتمد في الوقت الراهن 

بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية. 
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احتياجات  تلبية  في  العربية  للمنطقة  والمستقبلي  الحالي  »الدور  بعنوان  ورقة   -2
أوروبا من الغاز«  

قدمت الورقة إلى االجتماع العلمي الدولي الـ 34 للمتخصصين في الغاز الذي 
انعقد في مدينة أوباتيا، كرواتيا خالل الفترة 8-10 أيار/مايو 2019. 

الدول  في  الطبيعي  الغاز  صناعة  تطورات  استعراض  إلى  الورقة  تهدف 
للغاز  المصدرة  العربية  الدول  به بعض  تقوم  تزال  قامت وال  الذي  العربية، والدور 
في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز. وتطرقت إلى أبرز التطورات الحالية والمتوقعة 
مستقبالً في السوق األوروبي وما لذلك من تداعيات على المنطقة، وأبرزها أمكانية 

لعب دوراً أكبر في تأمين احتياجات أوروبا المستقبلية من الغاز.

أشارت الورقة إلى أن المنطقة العربية شهدت طفرة غير مسبوقة في إنتاج 
للغاز، كما  المنتجة  المناطق  أكبر  كأحد  تبوء مكانة متقدمة عالمياً  الغاز، مكنتها من 
تشير الورقة أنه وبالرغم من تنامي الطلب على الغاز داخل المنطقة العربية، فإنها تعد 
مصدر صاف للغاز. بينما تعد أوروبا التي تشهد تراجعا حاداً في إنتاج الغاز داخليا 
مستورد صاف للغاز، وهو األمر الذي أسس لعالقة اقتصادية راسخة بين المنطقتين 

من خالل تجارة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

للغاز  مصدرين  أكبر  ثاني  تعتبران  وليبيا  الجزائر  أن  الورقة  وأوضحت 
الطبيعي  للغاز  بالنسبة  أما  روسيا.  أوروبا خلف  إلى  األنابيب  عبر خطوط  الطبيعي 
المسال، فتتصدر دولة قطر قائمة الدول المصدرة إلى األسواق األوربية وتليها الجزائر 
في المرتبة الثانية، وهما يشكال معاً نحو %60 من إجمالي واردات األسواق األوربية 

من الغاز الطبيعي المسال التي بلغت نحو 49 مليون طن.

3- ورقة بعنوان »الدور الحالي للحقول الذكية في مجال االستكشاف واإلنتاج« 
تأهيل اآلبار في الشرق األوسط  الريادة في إعادة  إلى مؤتمر  الورقة  قدمت 
وشمال أفريقيا )OWI MENA 2019(، والذي عقد في أبو ظبي- دولة اإلمارات 
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العربية المتحدة، خالل يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين األول 2019.

استعرضت الورقة الواقع البترولي حيث تشير اإلحصائيات العالمية إلى أن 
الطلب على الطاقة في تزايد مستمر منذ اكتشاف النفط والغاز، مع وجود تراجعات في 

االستهالك كانت غالباً مرتبطة بحاالت الركود االقتصادي التي شهدها العالم. 

ثم انتقلت الورقة إلى استعراض دور الحقول العمالقة في اإلنتاج العالمي من 
النفط، حيث بينت أن نحو %60 من إنتاج العالم يأتي من الحقول العمالقة، وأغلبها 

حقول ناضجة قديمة. 

النوع  الرقمية بشكل مبّسط أوضح أن هذا  كما قدمت الورقة مفهوم الحقول 
من الحقول هو عبارة عن تكامل بين اإلنسان، والتقنية، والعمل، حيث يبدأ من مراقبة 
فرق  قبل  من  ومعالجتها  تحليلها  ليتم  فوري  بشكل  نقلها  ثم  اآلبار،  وقياس مؤشرات 
الهائل إلى معلومات تسهل اتخاذ  البيانات  متعددة التخصصات تساهم في تحويل كم 
القرار المناسب في الوقت المناسب، وتتحكم باآلبار بشكل سريع، لتكتمل دورة الحقل 

الرقمي، وهو ما يسمح بتعظيم الفائدة من الممتلكات البترولية.

بعدها تناولت الورقة الفرق بين تطبيق التقنيات الرقمية على الحقول الناضجة 
والحقول الجديدة، وأوضحت أن الحقول الناضجة والقديمة تحتاج لتثمين قيمتها الفعلية 

قبل االستثمار في هذا النوع من التقنيات حتى يكون الميزان االقتصادي راجحاً.

في  يتمثل  الرقمية  للحقول  الحالي  الدور  أن  إلى  الورقة  أشارت  الختام  وفي 
تمهيد الطريق أمام الصناعة البترولية للعمل على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة 
من خالل تطوير الحقول الناضجة أو الحقول الجديدة، ذلك أن األدوات المطلوبة لهذه 

العمليات باتت متوفرة مما يعني أن المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً.  
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ثالثا: الندوات واالجتماعات

 - بيروت  واالجتماعية،  االقتصادية  التنموية:  العربية  للقمة  الرابعة  الدورة   -1
الجمهورية اللبنانية، 20 كانون الثاني/ يناير 2019.

للقمة  الرابعة  الدورة  ألعمال  االفتتاحية  الجلسة  في  العامة  األمانة  شاركت 
العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية، التي عقدت في بيروت، الجمهورية اللبنانية 

بتاريخ 20 يناير 2019. 

2- الدورة العادية )103( للمجلس االقتصادي واالجتماعي على مستوى المندوبين 
-  جمهورية مصر  القاهرة  الوزاري،  المستوى  وعلى  المسئولين  وكبار  الدائمين 

العربية، 3 – 7 شباط/ فبراير 2019.

في  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  اجتماعات  في  العامة  األمانة  شاركت 
العربية  الدول  جامعة  بمقر  القاهرة  في  عقدت  التي  المائة  بعد  الثالثة  العادية  دورته 
خالل الفترة من 3 – 7 شباط/ فبراير 2019. وحضر االجتماع وفود من جميع الدول 

العربية، كما حضره ممثلون عن عدد من المنظمات والمؤسسات العربية.

3- الندوة الثانية الدولية للغاز الطبيعي  

عقدت  التي  للغاز،  الثانية  الدولية  الندوة  فعاليات  في  العامة  األمانة  شاركت 
القمة  هامش  على  االستوائية  غينيا  ماالبو،  في  األفريقية،  القارة  في  األولى  للمرة 
الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 27 نوفمبر 2019، تحت عنوان “الغاز: 
تحدي الوضع الراهن، خلق مستقبل مستدام”. تناولت الجلسات الخمس للندوة العديد 
الجيوسياسي،  السياق  في  الغاز  دور  في  والمتمثلة  للنقاش  المطروحة  المواضيع  من 
مع التركيز على أهمية تطوير البنية التحتية الحالية للغاز، والقدرة التنافسية من حيث 
الغاز  ودور  العالمية.  الغاز  احتياطيات  من  االستفادة  في  اإلقليمي  والتكامل  التكلفة، 
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الطبيعي في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورقمنة الصناعة كسبيل 
للتحول في اإلنتاج والكفاءة. 

”5th GECF Gas Summit ”4- القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

وحكومات  دول  لرؤساء  الخامسة  القمة  فعاليات  في  العامة  األمانة  شاركت 
غينيا  ماالبو،  في  عقدت  التي  للغاز  المصدرة  الدول  منتدى  في  األعضاء  الدول 
االستوائية في 29 نوفمبر 2019. وقد شارك في فعاليات القمة على مستوى الوزراء 
وكبار المسؤولين وفود رسمية من الدول األعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز من 
كل من الجزائر ومصر وليبيا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو واإلمارات العربية 
المتحدة وفنزويال وأنغوال وأذربيجان والنرويج وسلطنة عمان. وقد صدر في نهاية 
أعمال القمة اعالن »ماالبو«. وأهم ما جاء فيه التأكيد على عدد من القضايا المهمة 

والتي منها: - 

الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للبلدان األعضاء في المنتدى على مواردها من 	 
الغاز الطبيعي.

الدور األساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 	 
وال سيما الهدف 7، كمورد طبيعي صديق للبيئة ومعقول التكلفة ويمكن الوصول 

إليه ومرن لضمان التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي.
 األهمية الحيوية للغاز الطبيعي في تطوير البنية التحتية ذات الصلة لضمان أمن 	 

الطاقة العالمي وأنظمة طاقة أكثر استدامة ومرونة.
المساهمة التي ال غنى عنها للغاز الطبيعي في حماية البيئة، وال سيما للتخفيف من 	 

آثار تغير المناخ والتكيف معه.
المكانة الرائدة للدول األعضاء في المنتدى، والتي تمتلك أكبر حصة من موارد 	 

الغاز الطبيعي في العالم، في إنتاج الغاز وتجارته، واستعدادها لتطوير هذه الموارد 
لصالح المنتجين والمستهلكين.
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5- منتدى مجلس التعاون الخامس الستراتيجيات الطاقة 2019
شاركت األمانة العامة في فعاليات منتدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الخامس الستراتيجيات الطاقة الذي عقد في 5 فبراير 2019 في دولة الكويت برعاية 
الرئيس  وبحضور  والماء  الكهرباء  وزير  النفط  وزير  الفاضل  خالد  الدكتور  معالي 
نيابة عن  كلمة  ألقى  الذي  السيد هاشم سيد هاشم  الكويتية  البترول  لمؤسسة  التنفيذي 
معالي الوزير. وعقد المنتدى بالتعاون بين مؤسسة البترول الكويتية ومجلة »بتروليوم 
أمين عام  ألقى سعادة  العالمية.  هذا وقد  الطاقة  المختصة في شؤون  ايكونوميست” 
المنظمة كلمة في افتتاح المنتدى لخصت دور أوابك ودولها األعضاء ومساهماتهم في 

سوق الطاقة العالمي. 

6- منتدى الشرق األوسط للتكنولوجيا- للتكرير والبتروكيماويات
شاركت األمانة العامة للمنظمة في منتدى الشرق األوسط للتكنولوجيا- للتكرير 
بدولة  ظبي-  أبو  إمارة  في   2019 فبراير   28-26 الفترة  خالل  والبتروكيماويات 
االمارات العربية المتحدة. استمرت جلسات المنتدى على مدار 3 أيام، وتضمنت حلقتان 

نقاشيتان، وأربع جلسات لصناعة التكرير، وأربع جلسات لصناعة البتروكيماويات.

العام  هو  العام  هذا  ويعد  عام،  كل  دورية  بصفة  يعقد  المنتدى  أن  يذكر   
المنتدى  للمنتدى، وضم  إستراتيجي  »أدنوك« كشريك  فيه شركة  العاشر، وشاركت 
كبار الشركات اإلقليمية، والعالمية المرخصة، وشركات التكنولوجيا، لعرض أحدث 
التطورات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، ومناقشة اتجاهات األسواق والتحديات، 

وفرص تحسين األداء في الصناعة.

7- المؤتمر الدولي الثاني والعشرين حول البترول والثروة المعدنية والتنمية
حول  والعشرين  الثاني  الدولي  المؤتمر  فعاليات  في  العامة  األمانة  شاركت 
في  المصري  البترول  بحوث  معهد  عقده  الذي  والتنمية.  المعدنية  والثروة  البترول 
القاهرة، جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 26–28 شباط/فبراير 2019، تحت 
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وبمشاركة  المعدنية،  والثروة  البترول  وزير  المال،  طارق  المهندس/  معالي  رعاية 
العام. وقد ناقش المؤتمر خالل جلساته عدداً من المواضيع واألبحاث  سعادة األمين 

العلمية في مختلف مراحل الصناعة البترولية. 

تأتي أهمية المؤتمر في الموضوعات التي نوقشت في جلساته والتي تناولت 
تنافسي متنوع،  اقتصاد  بناء  التنموية نحو  الدولة  لتحقيق خطط  الطاقة  تطوير قطاع 
وعقد شراكة مع الدول األفريقية بما تملكه من خبرات ورؤى طموحة وأدوات فاعلة 

نحو ترسيخ دور جمهورية مصر العربية في قارة أفريقيا.

 كما شاركت األمانة العامة للمنظمة بورقة فنية بعنوان »دور الشراكة بين 
شركات البترول الوطنية وشركات البترول العالمية في تحسين الصناعات البترولية 

الالحقة في الدول األعضاء في أوابك » .

8- الدورة السادسة لمجموعة خبراء الغاز باألمم المتحدة-اللجنة االقتصادية ألوروبا 
بمقر  الغاز،  السادسة لمجموعة خبراء  الدورة  فعاليات  المنظمة في  شاركت 
األمم المتحدة في مدينة جنيف، سويسرا في الفترة 25-27 آذار/مارس 2019. شارك 
وممثلون عن  األوروبية  االقتصادية  اللجنة  في  األعضاء  الدول  ممثلو  االجتماع  في 

المفوضية األوروبية وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية.

وقد شاركت األمانة العامة، بورقة عن »االتجاهات الحالية والمستقبلية لإلنتاج 
المستدام للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في الدول العربية«، وذلك في الجلسة 
فعاليات  الدولية« ضمن  والمنظمات  الهيئات  في  الغاز  بتطورات صناعة  الخاصة« 

اليوم الثاني من االجتماع. 

 27 يوم  انعقدت  التي  العمل  في ورشة  للمنظمة  العامة  األمانة  كما شاركت 
 )Gie( مارس 2019 والتي نظمتها األمم المتحدة ومؤسسة البنية التحتية في أوروبا
ومنظمة Marcogaz حول »إدارة انبعاثات الميثان في قطاع الغاز الطبيعي«، وقدمت 
ورقة بعنوان« قطاع الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية: مشروع استرجاع الغاز 
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المتبخر في دولة قطر«. تناولت الورقة تطور طاقة اإلسالة في الدول العربية، وحصة 
الدول العربية في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.  

9- االجتماع العلمي الدولي الـ 34 للمتخصصين في الغاز
شاركت األمانة العامة في فعاليات االجتماع العلمي الدولي الـ 34 للمتخصصين 
في الغاز الذي انعقد في مدينة أوباتيا، كرواتيا خالل الفترة 8-10 أيار/مايو 2019، 
البيئة والطاقة في كرواتيا بمشاركة  تحت رعاية رئاسة جمهورية كرواتيا، ووزارة 

مجموعة من خبراء الطاقة في أوروبا.  

وقدمت األمانة العامة ورقة عن » الدور الحالي والمستقبلي للمنطقة العربية 
الدول  في  الغاز  صناعة  تطورات  تناولت  الغاز«.  من  أوروبا  احتياجات  تلبية  في 

العربية، والدور الذي تقوم به في تلبية الطلب األوروبي على الغاز.  

10- مؤتمر الريادة في إعادة تأهيل اآلبار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 )OWI MENA 2019(         

الريادة في إعادة تأهيل اآلبار في الشرق  العامة في مؤتمر  شاركت األمانة 
اإلمارات  دولة  في  عقد  والذي   ،)OWI MENA 2019( أفريقيا  وشمال  األوسط 
العربية المتحدة/ أبو ظبي، خالل يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين األول 2019. وقدمت 
الذكية في مجال االستكشاف واإلنتاج –  للحقول  الحالي  الدور  ورقة حملت عنوان: 

.  Current Role of Smart Fields in the Upstream Industry

دارت حول مساعدة  تدريبية شملت ورشة عمل  المؤتمر جلسة  كما تضمن 
الشركات على مواجهة التحديات اإلقليمية الحرجة.   

11- االجتماع الربع سنوي الرابع للجنة اتجاه الصناعة
شاركت األمانة العامة بصفتها شريك معرفة في اجتماع لجنة »اتجاه الصناعة 
» في االتحاد الخليجي للتكرير والذي عقد في مقر شركة أدنوك – بمدينة أبو ظبي-دولة 
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اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 27-28 /2019/11 بمشاركة ممثلي اإلتحاد 
أدنوك،  وشركة  الكويتية،  الوطنية  البترول  وشركة  الكويتية،  البترول  مؤسسة  من 
IHS، وشركة  المعرفة من شركات  )بابكو(، وممثلي شركاء  البحرين  نفط  وشركة 

.»Startassdvisors« ومؤسسة ستارتوس أدفيزورز ،BCG شل، ومجموعة

تضمن االجتماع مناقشة أعمال اللجنة فيما يخص دراسة استقصائية عن رقمنة 
الكربون  “التعويض عن  اللجنة عن مخطط  تقرير  مناقشة  تم  كما  التكرير،  مصافي 
وخفضه في مجال الطيران الدولي« وما يعرف بمخطط » كورسيا«، ومسودة تقرير 
عن زيادة القيمة المضافة لمنتج الكبريت والذي تقوم المصافي في دول الخليج بإنتاجه، 

والمتوقع زيادة كميات إنتاجه خالل الفترة القادمة. 

12- قمة الشرق األوسط الثانية للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال
شاركت األمانة العامة في قمة الشرق األوسط الثانية للغاز الطبيعي والغاز 
الطبيعي المسال التي عقدت في مدينة مسقط – سلطنة ُعمان يومي 9 و10 كانون األول/ 
ديسمبر2019 بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء من مؤسسات 
المصدرة  الدول  منتدى  منها  دولية،  ومنظمات  وهيئات  وعالمية،  إقليمية  وشركات 
للغاز، وشركة بتروناس، ومركز الملك عبدهللا للدراسات البترولية والبحوث، وبعض 

المختصين في صناعة النفط والغاز في سلطنة ٌعمان.   

تضمنت القمة 6 جلسات ناقشت العديد من الموضوعات حول صناعة وتجارة 
الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ودور دول 
منطقة الشرق األوسط في تأمين الطلب اإلقليمي والعالمي على الطاقة، ومشروعات 
لتسويقه  التنافسية  والبيئة  المنطقة،  في  المسال  الطبيعي  للغاز  التحتية  البنية  تطوير 

وتحرير أسواقه. 

وشاركت األمانة العامة في هذه القمة بترأس الحلقة النقاشية األولى في اليوم 
األول بعنوان: أسواق الغاز الطبيعي: االتجاهات والفرص، وقد استعرض المتحدثون 
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أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الهائلة  الطبيعي  الغاز  وموارد  إمكانات 
والتحديات  المستقبلية  والتطورات  للصناعة،  المستدام  النمو  ضمان  على  وتأثيرها 

والفرص الرئيسية في السوق العالمية للغاز الطبيعي. 

13- االجتماع السنوي لضباط االتصال والخبراء المتخصصين أعضاء اللجان الفنية 
     لالتحاد الخليجي للتكرير

لضباط  السنوي  االجتماع  في  معرفة  بصفتها شريك  العامة  األمانة  شاركت 
االتصال والخبراء المتخصصين في االتحاد الخليجي للتكرير يوم 11 كانون األول/ 
ديسمبر2019 الذي عقد في المنامة – مملكة البحرين،  شارك في االجتماع  أعضاء 
المتخصصين  والخبراء  االتصال  وضباط  للتكرير،  الخليجي  االتحاد  إدارة  مجلس 
أعضاء اللجان الفنية في االتحاد الخليجي للتكرير من شركة أرامكو، وشركة بابكو، 
والمؤسسات  المنظمات  وبعض  أدنوك،  وشركة  الكويتية،  الوطنية  البترول  وشركة 
والشركات والهيئات والمراكز البحثية العربية والعالمية.  هدف االجتماع إلى  تقييم 

أداء االتحاد خالل العام المنصرم واقتراح سبل تطوير أنشطته.

كما شاركت األمانة العامة في هذا االجتماع  في حلقة نقاشية بعنوان »دور 
اللجان الفنية المتخصصة في تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التكرير«  

14- ندوة الكويت للهيدروجين األزرق
»الهيدروجين  حول  الكويــت  نــدوة  فعاليات  في  العامة  األمانة  شاركت   
األزرق« التي عقدت في مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 12 كانون األول/ ديسمبر 
2019، ونظمت بالتعاون بين كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS، ومركز 
وبمشاركة   ،KOC الكويتية  البترول  ومؤسسة   ،JCCP للبترول  الياباني  التعاون 
وهيئات  وعالمية،  محلية  مؤسسات  من  السياسات  وصانعي  الخبراء  من  مجموعة 

حكومية، وبعض المدراء التنفيذيين من القطاع الخاص الصناعي.
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وآخر  الهيدروجين،  صناعة   حول  شاملة  نظرة  تقديم  إلى  الندوة  هدفت 
المستجدات التي تساهم في تطوير تكنولوجيا صناعة الهيدروجين، وإلقاء الضوء على 
الندوة  النفطية والغازية. كما ناقشت  الهيدروجين األزرق من المصادر  إنتاج  فرص 
التحديات التقنية واالقتصادية والتشريعية التي تواجه عمليات إنتاج الهيدروجين على 
نطاق تجاري، عالوة على تقييم الخطط المحتملة إلنتاج الهيدروجين بنوعيه األزرق 

واألخضر في دولة الكويت.

تضمنت الندوة أربع جلسات قدمت خاللها اثنا عشر ورقة فنية، إضافة إلى 
االقتراحات  أهم  ناقشت  الخبراء،  من  مجموعة  فيها  شارك  حوارية  ختامية  جلسة 
والتوصيات التي توصلت إليها الندوة والتي يمكن أن تساهم في مساعدة صانعي القرار 

في تحديد فرص ولوج دولة الكويت إلى اقتصاد الهيدروجين. 
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رابعا: البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، دور منظمة االوابك

تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، تابعت األمانة العامة تطورات اتفاقية 
واتفاق  كيوتو  )UNFCCC(، وبروتوكول  المناخ  تغيّر  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 
لخبراء  التنسيقي  واالجتماع  العربية،  التفاوضية  المجموعة  اجتماع  وكذلك  باريس، 

البيئة في الدول األعضاء.
وفيما يلي استعراض موجز لألمور المتعلقة بهذا الموضوع خالل عام 2019:

1- اجتماع الدورة الخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ )SBI( والهيئة الفرعية للمشورة 
:)SBSTA( العلمية والتكنولوجية

اجتماع الدورة الخمسين لكل من الهيئة الفرعية للتنفيذ )SBI( والهيئة الفرعية 
للمشورة العلمية والتكنولوجية )SBSTA(. وذلك بمقر األمم المتحدة بمدينة بون – 
المانيا خالل الفترة من 17 – 2019/6/27، بحضور أكثر من 4500 مشارك وقد 

شاركت األمانة العامة لمنظمة االوابك في أعمال الدورة.
المتحدة  األمم  اتفاقية  تنفيذ  لتسهيل  القضايا  من  العديد  المجتمعون  وناقش 
االطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس الذي من المقرر اكتماله في مؤتمر مدريد 
)COP-25( المزمع عقده خالل الفترة من 2-14 ديسمبر القادم 2019  ومن أهم تلك 

القضايا: 
§ والتزال 	 الكربون  بأسواق  تتعلق  والتي  باريس  اتفاق  من  السادسة  المادة 

الحساب  ازدواجية  لتجنب  االتفاق على نظام محاسبة  اختالفات وعدم  هناك 
والعناصر األخرى الالزمة لمنع مخاطر السالمة البيئة المحتملة. 

§ بالخسائر 	 المعنية  الدولية  وارسو  الية  مراجعة  اختصاصات  اعتماد  تم 
واالضرار.

§ وافقت الدول األطراف على جداول التقارير والقضايا األخرى المتعلقة بإطار 	
القادم  األطراف  مؤتمر  في  ومناقشتها  باريس  اتفاق  بموجـــب  الشفافيـــة 

COP-25 في مدريد.



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

310

§ لم يتم التوصل الى حل نهائي حول التمويل المستقبلي للميزانية إلدارة اتفاقية 	
األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ حيث توقفت المفاوضات بزيادة فقط 

5 % للفترة من 2020 – 2021.
المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  الخاص  التقرير   « يخص  وفيما 
الرأي  كان  فقد  العالمي  لالحترار  مئوية  درجة   1,5 الحرارة  درجة  بشأن   )IPCC(

السائد أن ذلك مقبول في الوقت الراهن وفي ظل ظروف عدم اليقين.
هذا وتبقى العديد من المشكالت الفنية دون حل والذي سيتعين المعالجة الكاملة في 

مؤتمر األطراف القادم ) COP-25 ( في مدريد. 

2- االجتماع التنسيقي السادس والعشرون لخبراء البيئة في الدول األعضاء
تنفيذاً لخطة عمل األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
لعام 2019، ُعقد االجتماع التنسيقي السادس والعشرون لخبراء البيئة وتغير المناخ 
في الدول األعضاء في دولة الكويت خالل الفترة من 13-14 تشرين األول/أكتوبر 

.2019
المملكة  المنظمة:  في  األعضاء  التالية  الدول  عن  ممثلون  اإلجتماع  في  شارك 
العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، باإلضافة إلى ممثل عن مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية ووفد األمانة العامة لمنظمة األوابك.
والمناقشات  االجتماع  في  المقدمة  واألوراق  الكلمات  الى  االستماع  وبعد 
المستفيضة حول المواضيع المطروحة المتعلقة بتغير المناخ، أكد المشاركون على 
العناصر المتفق عليها ضمن الموقف التفاوضي العربي والذي تمت المصادقة عليه 

في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية ومن أهمها:
· تتعلق 	 التي  التطبيقية  الموضوعات  في  العربية  التفاوضية  المجموعة  قدرات  تنمية 

بتقييم أثر التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بالدول العربية - أثار تنفيذ تدابير 
االستجابة- التنوع االقتصادي – تحديد األنشطة التي تدرج في المساهمات الوطنية.

· العمل على استدامة العمل المؤسسي الوطني واإلقليمي لخدمة قضايا تغير المناخ 	
نصوص  على  التفاوض  مرحلة  من  االنتقال  مع  خاصة  العربية،  المنطقة  في 
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تفاوضية إلى التفاوض على قضايا تطبيقية تمس المصالح العربية بصورة مباشرة 
وغير مباشرة.

· ذات 	 واإلقليمية  العربية  المنظمات  والبحثية ومع  العلمية  المؤسسات  مع  التنسيق 
العالقة دعما للجهود الوطنية في التعامل مع التغيرات المناخية.

 3 - االجتماع الثالث والعشرين للمجموعة التفاوضية العربية وورشة العمل الثالثة 
عشر للمجموعة التفاوضية لتغير المناخ:

األمانة 	  شاركت  العربية،  الدول  جامعة  من  الموجهة  الدعوة  على  بناء 
العربية وذلك  التفاوضية  للمجموعة  الثالث والعشرين  باالجتماع  العامة 
بفندق سميرا ميس بالقاهرة خالل الفترة 01-2019/11/07، شارك في 
االجتماع أعضاء الفريق التفاوضي العربي المعني بمتابعة اتفاقية باريس 

للتغير المناخي.
شارك في االجتماع ممثلون عن وزارات البيئة والطيران المدني والطاقة 	 

والنفط في الدول العربية، باإلضافة الى األمانة العامة للمنظمة.
وفيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بالتغيرات المناخية والتحرك العربي 	 

في مفاوضات تغير المناخ فقد تمت اإلشارة إلى مخرجات الدورة الخمسين 
والتكنولوجية،  العلمية  للمشورة  الفرعية  والهيئة  للتنفيذ  الفرعية  للهيئة 
وقواعد استخدام الكربون و تقرير 2019 حول ضرورة خفض االنبعاثات 
بحلول  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات  عن  الناتجة  الصافية  العالمية 
عام 2030 بنحو %45 من مستويات عام 2010 لتصل الى صفر بحلول 

عام 2050.
كما تم استعراض قمة المناخ التي عقدت بنيويورك في 2019/09/24، 	 

وقضايا التمويل وأهم األهداف التجارية حول قضايا التجارة الدولية وبعد 
في  العربية  التفاوضية  المجموعة  على خطة  االتفاق  تم  مستفيض  نقاش 
مؤتمر  خالل  المناخ  تغير  قضايا  مع  والتعامل  المناخ  تغير  مفاوضات 

األطراف القادم في مملكة اسبانيا – مدريد، في شهر ديسمبر 2019.
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خامساً: النشاط اإلعالمي

استمرت األمانة العامة خالل عام 2019 في ممارسة نشاطها اإلعالمي على الصعيدين 
العربي والدولي وذلك عن طريق إدارة اإلعالم والمكتبة، المختصة بتنفيذ المهام واألنشطة 
التي  الدورية  المطبوعات واإلصدارات  للمنظمة، وتشرف اإلدارة على جميع  اإلعالمية 
إدارة  العامة. وتقوم  المعنية في األمانة  بقية اإلدارات  بالتعاون مع  العامة  تعدها األمانة 
الطاقة  العربية والدولية وشؤون  البترولية  بمتابعة تطورات الصناعة  اإلعالم والمكتبة 
المقروءة  التطورات في وسائل االعالم  واقتصادياتها، ورصد جميع ما ينشر عن هذه 
والمرئية، كما تقوم بأعمال التوثيق والبيبليوغرافيا، واإلحاطة الجارية، وتزويد الباحثين من 

داخل األمانة العامة وخارجها بما يرغبون فيه من كتب ومراجع ودوريات.

1- التحرير والطباعة والنشر والتوزيع

استمر إصدار كافة مطبوعات المنظمة من الكتب والدوريات، واقتضى ذلك متابعة كل ما 
يتعلق بأعمال التحرير، والتدقيق، والترجمة، والتصميم واإلخراج والطباعة، والنشر، والتوزيع. 

2- النشاط الصحفي واإلعالمي

صـدر عـن األمـانـة العـامـة عـدد مـن البيـانـات الصحفيـة غطــت نشـاطـات المنظمــة 
التنفيـذي،  المكتــب  المنظمـة واجتمـاعــات  المختلفـة، كـاجتمـاعـات مجـلـس وزراء 
المحليـة والعربيـة  تناولـت بعـض الصحـف  . ومـن جهـة أخـرى  الذهبي  اليوبيل  االحتفال 
أنشطـة المنظمــة، ودورهـا فـي التنسيـق بيـن الدول األعضـاء، ومـا تقـوم بـه فـي مجـال 
دعـم العمـل العربـي المشتـرك.  كما واصلت األمانـة العامـة متابعـة مـا تنشـره الصحـف 
المحليـة والعـربيـة وبعـض الصحـف األجنبيـة ووكاالت االنباء العالمية والمنظمات اإلقليمية 
والدولية حـول شــؤون الطـاقـة، وتجميـع وأرشفــة أهــم األخـبـار والمـوضوعـات النـفطيـة 
الدول  التـي تخـص  الموضوعـات األخـرى  إلـى بعـض  االقتـصاديــة والبيئيــة، باإلضافة 

األعضـاء بصفـة عـامـة.  

3- الموقع االلكتروني 

المنظمة وأخبار  المعتاد بعرض أخبار وأنشطة  الموقع االلكتروني في نشاطه  استمر 
الصناعة النفطية في الدول األعضاء، باإلضافة إلى تقديم عرض موجز للدراسات الحديثة 
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السوق  الحديثة والتطورات في  للمنظمة والبيانات اإلحصائية  العامة  الصادرة عن األمانة 
الموقع وذلك  التعديالت االخراجية على  تم ادخال بعض  العربية والدولية، وقد  البترولية 

لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المواقع االلكترونية.

4- وسائل التواصل اإلجتماعي

حرصا من األمانة العامة على التواصل مع أكبر قطاع ممكن من الجمهور فقد استمرت 
التواصل االجتماعي )تويتر – فيسبوك(،  تقديم خدماتها اإلخبارية عن طريق واسل  في 
وتحظى حسابات المنظمة بتفاعل جيد من قبل المتابعين من المهتمين بمتابعة أخبار المنظمة 

والمتابعين للتطورات في صناعة النفط والغاز.

5- خدمات المعلومات والمكتبة

أوابك وذلك بتزويدهم بمصادر  لمنتسبي  المعلومات  تقديم خدمات  المكتبة في  تستمر 
المعلومات على اختالف أنواعها )كتب، دوريات، تقارير ...( بمختلف أشكالها سواء كانت 
مطبوعة وإلكترونية، أو الرد على االستفسارات وتقديم الخدمة المرجعية للباحثين، كما أنها 
تقدم للزائرين من خارج المنظمة خدمة االطالع داخل المكتبة، أو تصوير بعض األجزاء من 

مصادر المعلومات بشكل محدود، أو من خالل البريد اإللكتروني.

المعلومات والتوثيق

يتواصل العمل في المكتبة على استكمال إدخال بيانات فهرسة أوعية المعلومات القديمة 
المسجلة على البطاقات الورقية للفهرسة الخاصة بالمطبوعات العربية واألجنبية على قاعدة 
البيانات الببليوغرافية على نظام أوراكل، هذا باإلضافة إلى إدخال بيانات مصادر المعلومات 

الحديثة مباشرة إلى برنامج الفهرسة.

الفهرسة والتصنيف

الكتب  بيانات بطاقات فهرسة وإعادة تصنيف  المكتبة بمراجعة وتدقيق واستكمال  تقوم 
القديمة الموجودة بالتحول من نظام التصنيف العشري العالمي )الطبعة القديمة، 1985( إلى 
تصنيف ديوي العشري )الطبعة 21، الخطة الموسعة 2010( ثم يتم إدخالها على النظام اآللي 

»أوراكل« لتضاف إلى قاعدة البيانات الببليوغرافية.
ولقد ارتفع عدد مصادر المعلومات في المكتبة من 31000 كتاب إلى حوالي 31500 كتاب 

ومن 5750 إلى 5850 وثيقة.
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التزويد

تقوم أسس التزويد في المكتبة على اآلتي :-

التزويد بالمصادر الجديدة بناء على ما يتم اقتراحه من قبل مكتب سعادة األمين العام - 
ومن اإلدارات المتخصصة.

متابعة اشتراكات الدوريات والمراجع العربية واألجنبية، وعمل التجديد الالزم في - 
وقته.

إنزال اإلصدارات اإللكترونية من مواقعها أو عبر البريد اإللكتروني وحفظها في - 
الحافظات المخصصة لها في المكتبة اإللكترونية لألمانة العامة.

متابعة اإلجراءات المالية لشراء المطبوعات الجديد وتجديد االشتراكات.- 

الصلة -  ذات   )... تقارير  مقاالت،  دوريات،  )كتب،  المعلومات  مصادر  تنزيل 
بتخصص المكتبة عبر شبكة اإلنترنت وذلك لتنمية مجموعات المكتبة.

الخدمات العامة
المكتبة  على  اإلعارة  نظام  تم وضع  وقد  المنظمة،  لمنتسبي  اإلعارة  خدمة  تقديم   -

اإللكترونية ليسير األمر على المستعيرين.

- تصوير بعض األجزاء من مصادر المعلومات بشكل محدود لزوار المكتبة.

المكتبة اإللكترونية

- تعمل المكتبة بشكل مستمر على تنمية مجموعاتها من مصادر المعلومات اإللكترونية، 
وذلك في مجال الطاقة والبترول والبتروكيماويات والبيئة والموضوعات األخرى ذات 

الصلة، لتتكامل المكتبة اإللكترونية مع المكتبة الورقية في محتوياتها.

- كما يتم تنزيل النسخ اإللكترونية لمصادر المعلومات المطبوعة التي تقتنيها المكتبة عند 
توفرها وذلك سعيا إلى التحول إلى المكتبة الرقمية مستقبال.

البرنامج  المعلومات على تطوير  تكنولوجيا  السيد مسؤول  بالتعاون مع  المكتبة  - تعمل 
اآللي )أوراكل( المستخدم في إدارة مصادر المعلومات في المكتبة من أجل تقديم خدمة 

أفضل للباحثين.
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سادسا: بنك المعلومات 

1-  تعزيز التعاون بين المنظمة والدول األعضاء

تنفيذا لخطة عمل األمانة العامة لعام 2019، ومن أجل تفعيل خدمات بنك 
المعلومات ونجاح تطبيق مشروعها اإلحصائي داخلياً وخارجيا على مستوى الدول 
األعضاء، قامت األمانة العامة بعقد االجتماع التنسيقي الثامن لضباط اتصال الدول 
األعضاء في مجال بنك المعلومات لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، خالل 
الفترة من 18 - 19 ايلول / سبتمبر 2019، بمقرها في دولة الكويت. حيث شارك 
في االجتماع سبعة ضباط اتصال من كل من دولة االمارات العربية المتحدة، مملكة 
البحرين، الجمهورية الجزائرية، دولة الكويت، وجمهورية مصر العربية.وقد هدف 
االجتماع بشكل أساسي إلى متابعة ومراجعة تنفيذ التوصيات الصادرة عناالجتماعات 
من  اإلحصائية  للبيانات  السلس  التدفق  متابعة  آلية  وتقييم  السابقة،  السبعة  التنسيقية 
مع  التواصل  عملية  نجاح  باستمرار  الكفيلة  الطرق  عن  والبحث  األعضاء،  الدول 

ضباط اتصال الدول االعضاء.

2- التقارير

قام بنك المعلومات بإعداد مطبوع بيانات الطاقة حسب المجموعات الدولية 
للفترة )1980 - 2018( اعتماداً على قاعدة بيانات شركة البترول البريطانية، ويتم 
تحديث هذا المطبوع سنويا، وقد تم وضعه على قرص مدمج، كما تم توزيعه على 
الدول األعضاء في المنظمة فقط، وذلك حسب االتفاق مع شركة البترول البريطانية. 
كما قام بنك المعلومات بالتعاون مع اإلدارات المختصة في األمانة العامة على إعداد 
التقرير اإلحصائي السنوي لعام 2019، الذي يغطي الفترة )2014 –2018(، وقد تم 

وضعه على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت.
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3- تعزيز التعاون بين المنظمة والمنظمات الدولية
 ،)JODI( المؤتمر الدولي الرابع عشر لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة

القاهرة – جمهورية مصر العربية، 20 – 21 تشرين أول – أكتوبر 2019 
تلبية لدعوه من األمين العام لمنتدى الطاقة الدولي )IEF(، وفي إطار ممارسة 
العربية  األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  شاركت  للمبادرة،  منتسب  كشريك  دورها 
المصدرة للبترول )أوابك( في “المؤتمر الدولي الرابع عشر لمبادرة بيانات المنظمات 
المشتركة” )JODI( التي عقدت في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية، خالل 
الفترة 20 – 21 تشرين أول/أكتوبر2019. قام بتنظيم المؤتمر منتدى الطاقة الدولي 
بالتعاون مع المنظمات الراعية لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة )JODI( ووزارة 
البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية. وقد تمثلت مشاركة األمانة العامة 
لمنظمة أوابك في هذا االجتماع في تقديم ورقة في الجلسة االفتتاحية تم من خاللها 
استعراض دور بنك معلومات األمانة العامة في جمع بيانات صناعة النفط والطاقة 
في الدول األعضاء والدول العربية األخرى.  كما شاركت األمانة العامة في فعاليات 
المعرض المقام على هامش االجتماع، من خالل توفير بعض المطبوعات اإلحصائية 

والتعريفية الصادرة عن المنظمة.

4- جلسة مبادرة بيانات المنظمات المشتركة حول معلومات الغاز
”JODI Information Gas Session“

عقدت جلسة مبادرة بيانات المنظمات المشتركة حول معلومات الغاز على 
GECF” في ماالبو، غينيا  للغاز »  المصدرة  الدول  لمنتدى  الخامسة  القمة  هامش 
الشركاء  بعض  عن  ممثلين  الجلسة  في  شارك   .2019 نوفمبر   26 في  االستوائية 
عضو  بصفتها  أوابك  منظمة  ومشاركة   ،JODI مبادرة  على  القائمين  الرئيسيين 
منتسب للمبادرة »JODI Associate”. وقد تمثلت مشاركة األمانة العامة في تقديم 
السيد عبدالفتاح دندي، مدير اإلدارة االقتصادية كلمة في الجلسة االفتتاحية التي تحدث 
فيها وزير المناجم والمواد الهيدروكربونية في غينيا االستوائية، واألمين العام لمنتدى 
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 ،”GECF« واألمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز ،”IEF « الطاقة العالمي
األمانة  ممثل  قام  كما  أوبك.  منظمة  األبحاث،  وقسم  البيانات  خدمات  قسم  ورئيس 
العامة بتقديم ورقة فنية أخرى تطرق فيها إلى أهمية شفافية بيانات الطاقة وجودتها 

لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
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1-  تطور الهيكل اإلداري

بنهاية عام 2019 بلغ عدد العاملين في األمانة العامة )37( موظفا، منهم )19( في 
الكادر المهني و)18( في الكادر العام.  

2-  تطور االنفاق الفعلي

بـلـغ اإلنـفـــاق فــي عــام 2019 مبلـغـا وقــدره 1,733,005 دينـارا كويتيـا. 

سابعاً:  النشاط اإلداري والمالي
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الفصل الثالث
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

استمرت الشركات العربية المنبثقة  في نشاطها خالل عام 2018 والنصف األول 
انعكاساً  الشركات  خالل  واجهتها  التي  التحديات  من  الرغم  على    ،2019 عام  من 
في  البترولية  المشروعات  على  وانعكاساتها  النفطية  السوق  في  الجارية  للتطورات 
عن  المنبثقة  العربية  الشركات  تواجه  كما  للنفط،  والمصدرة  المنتجة  العربية  الدول 
المنظمة ومنذ سنوات طويلة منافسة مع شركات الطاقة الدولية ذات النشاط المشابه 
من جهة التي تعمل في نفس مناطق العمل، إلى جانب صعوبة دخول الشركات العربية 

المنبثقة عن المنظمة بعض األسواق العربية بسلل اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية.

 وعلى الرغم من تلك التحديات فإن الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة تواصل 
الذاتية ومستندة على رصيد  جهودها الحثيثة لزيادة نشاطها باالعتماد على امكانيتها 
في  األعضاء  الدول  من  وبدعم  والغاز،  النفط  صناعة  قطاع  في  الطويلة  خبراتها 
عن  المنبثقة  العربية  الشركات  بعض  تحقيق  عن  الجهود  تلك  أثمرت  وقد  المنظمة، 

المنظمة نتائج مالية جيدة. 

كاملة،  ومالية  إدارية  باستقاللية  المنظمة  عن  المنبثقة  العربية  الشركات  وتتمتع 
المنظمة  في  األعضاء  الدول  من  مالكها  من  المكونة  العمومية  جمعياتها  وتختص 
قرارات  من  مناسباً  تراه  ما  واتخاذ  االستراتيجية  خططها  برسم  إداراتها  ومجالس 

لتسييرها ووضع الخطط االستراتيجية لتطوير أعمالها.

من جانبها تقوم األمانة العامة للمنظمة، بدور تنسيقي بين الشركات العربية المنبثقة 
عن المنظمة، حيث تنظم اجتماع سنوي بين مسؤولي الشركات يتم من خالله بحث 
سبل تعزيز التعاون، واستعراض التحديات المشتركة في ظل التطورات التي تشهدها 

صناعة النفط والغاز على الصعيدين العربي والدولي.
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مزيدا  القادمة  المرحلة  تشهد  بأن  المنظمة  المنبثقة عن  العربية  الشركات  وتتطلع 
من الدعم والمساندة من الدول األعضاء بالمنظمة، وأن تتاح لها المزيد من الفرص 

االستثمارية في السوق العربية على أسس تنافسية ما لم يكن على أساس األفضلية. 

وفي ما يلي عرض موجز ألعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

)AMPTC( أ - الشركة العربية البحرية لنقل البترول

البترول بتاريخ 6 أيار/مايو 1972، ويبلغ  تأسست الشركة العربية البحرية لنقل 
رأس المال المصرح به 500 مليون دوالر أمريكي، ورأس المال المدفوع 500 مليون 
دوالر أمريكي، وُحدد مقر الشركة في دولة الكويت، وتساهم في هذه الشركة جميع 

الدول األعضاء بالمنظمة باستثناء الجمهورية العربية السورية. 

موجز النشاط التجاري للشركة عن عام 2018 والنصف األول من عام 2019

العربية  الشركة  أسطول  وتنويع وحدات  تحديث  اكتملت خطة  خالل عام 2018 
البحرية لنقل البترول ببناء 6 ناقالت جديدة للمنتجات البترولية النظيفة حمولة 157 
ألف طن لكل ناقلة، ولإلحاطة فإن جميع ناقالت الشركة تحظى بقبول جميع الشركات 
العالمية وتم تأجيرها بنظام الرحالت الفردية )Spot Voyage( في أسواق  النفطية 
النقل البحري للبترول لكبرى الشركات النفطية العالمية مثل »شل، بي بي، توتال« 

وغيرها. 

أسعار  في  ملحوظ  تحسن  حدث   2019 الحالي  العام  من  األول  النصف  وخالل 
التأجير للناقالت، األمر الذي انعكس ايجاباً على نتائج تشغيل أسطول الشركة الذي 
يعمل بنظام الرحالت الفردية في أسواق النقل البحري للبترول وتم تحيق أرباح من 

التشغيل على عكس ما كان عليه الوضع في العام الذي سبقه 2018. 
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وبالنسبة لنشاط تجارة الغاز المسال، فقد حققت الشركة من هذا النشاط أرباحاً جيدة 
على مدار السنوات الماضية تعدت األرباح المحققة من النشاط األساسي في تشغيل 
الناقالت، إال أنه خالل عام 2018 لم تحقق الشركة النتائج المستهدفة من هذا النشاط 
نتيجة انخفاض الكميات التي كانت تستوردها بعض الهيئات والمؤسسات البترولية في 

المنطقة العربية.

واستمراراً لسياسة الشركة في التعاون مع الشركات العربية الشقيقة وخاصة في 
النفط  ناقالت  شركة  مع  التجارية  المشاركة  تنفيذ  استمر  بالشركة،  المساهمة  الدول 
وتم  العراقية  الناقالت  شركة  أعمار  إعادة  بمقتضاها  يتم  والتي   )IOTC( العراقية 
أسم  تحت  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  في  تسجيلها  تم  مشتركة  شركة  تكوين 
 Al-Iraqia Shipping Services« .»النفطية والتجارة  النقل  لخدمات  »العراقية 

»& Oil Trading

النتائج المالية للشركة عن النصف األول من عام 2019

بلغت  حين  فى  دوالر،  مليون   87.138 حوالى  الناقالت  تشغيل  إيرادات  بلغت 
مصاريف التشغيل حوالى 57.504 مليون دوالر، فيما بلغ االستهالك الدفترى للناقالت 
حوالى 15.239 مليون دوالر. هذا وباحتساب المصاريف اإلدارية والعمومية وكذا 
فوائد التمويل للبنوك ونشاط الغاز، تكون النتيجة النهائية لنشاط الشركة عن النصف 
لما  وفقاً  دوالر،  مليون   26.308 حوالى  ربح  تحقيق صافي   2019 عام  من  األول 

تظهره البيانات المالية للنصف األول من عام 2019.

نشاط التدريب

انتداب  تم  وقد  التدريب،  موظفيها عن طريق  بأداء  لالرتقاء  الشركة  تسعى   
اثنين من موظفي الشركة في دورات تدريبية خالل العام 2018، وواحد خالل النصف 
عام  القاهرة خالل  في  تدريبية  فعاليات  تنظيم  أيضاً  تم  كما   ،2019 العام  من  األول 

2018 والنصف األول من عام 2019.
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القوى العاملة

الشركة )82(  العاملين في مقرات  الموظفين  بلغ عدد  نهاية عام 2018  في   
موظفاً منهم )47( موظفاً عربياً، كما بلغ إجمالي عدد العاملين في األسطول البحري 

)300( ضابط ومهندس من مختلف الجنسيات منهم 198 عربياً. 

وفي منتصف العام 2019 بلغ عدد العاملين )82( موظفاً منهم )48( موظفاً عربياً، 
مختلف  من  ومهندس  ضابط   )302( البحري  األسطول  في  العاملين  عدد  بلغ  كما 

الجنسيات منهم )198( عربياً.

ب - الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

أول/ كانون   8 بتاريخ  )أسري(  السفن  وإصالح  لبناء  العربية  الشركة  تأسست 
ديسمبر 1973، وُحدد مقرها في مدينة المنامة بمملكة البحرين. ويساهم في الشركة 
جميع الدول األعضاء في المنظمة باستثناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية. 

 ويبلغ رأس المال المصرح به 170 مليون دوالر أمريكي، ورأس المال المكتتب 
العادية  غير  العمومية  الجمعية  اتخذت  وقد  أمريكي،  دوالر  مليون  والمدفوع53  به 
للشركة قراراً بتخفيض رأس مال الشركة من 170 مليون دوالر إلى 2 مليون دوالر، 
ومن ثم زيادة رأس مال الشركة إلى 53 مليون دوالر من خالل قيام شركة ممتلكات 
البحرين القابضة بضخ مبلغ 51 مليون دوالر للشركة عن طريق إصدار 1,020,000 
سهم قيمة كل سهم 50 دوالر. ويبلغ عدد األسهم الحالية للشركة بعد تخفيض وزيادة 
رأس المال 1,060,000 سهم قيمة كل سهم 50 دوالر = 53 مليون دوالر أمريكي.  

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

ان  الواضح  بالتحديات خالل 2018، وقد أصبح من  مليئاً  شهدت )أسري( عاماً 
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الشركة تواجه تحديات مالية حادة ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة منها األوضاع المتقلبة 
المقيدة  والميزانية  البترول،  أسعار  وتذبذب  الشديدة  االقليمية  والمنافسة  السوق  في 
إلى عام  الهامة  المشاريع  السيولة وتأجيل بعض  إلى نقص شديد في  للعمالء إضافة 

2019 نتيجة لكل تلك العوامل.

وعلى صعيد العمليات واإليرادات فقد حققت الشركة عام 2018 إيرادات إجمالية 
التي  2017م  الماضي  قبل  العام  بإيرادات  مقارنة  مليون دوالر،   169 بلغت حوالي 
بلغت حوالي 161 مليون دوالر وتزيد عنها بمبلغ 8 مليون دوالر، وذلك نتيجة لتحسن 

أوضاع الشركة وتطبيق خارطة الطريق الجديدة وتحسن أسعار البترول.

وجاءت اإليرادات أساساً نتيجة الخدمات التي قدمتها الشركة عام 2018 لنحو 142 
نتيجة  الواحدة، وكذلك  للسفينة  بقيمة حوالي 612,882 دوالر  سفينة بمعدل إصالح 
إصالح 14 منصة حفر أبار البترول بقيمة متوسطة بلغت 8.4 مليون دوالر للمنصة 

الواحدة.

وخالل النصف األول من عام 2019 بلغ عدد السفن التي تم إصالحها 80 سفينة 
بمعدل قيمة 486,130 دوالر للسفينة الواحدة، أما عن إصالح منصات حفر البترول 

فقد أصلحت الشركة 4 حفارات بمعدل قيمة 4,5 مليون دوالر للحفارة الواحدة.

النتائج المالية لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

وبناًء على الحسابات المالية غير المدققة للعام 2018، فقد كانت النتيجة النهائية 
للبيانات المالية للشركة وجود خسارة صافية مقدارها حوالي )27,7( مليون دوالر في 
31 ديسمبر 2018 مقارنة بخسارة بمبلغ حوالي )13.4( مليون دوالر في 31 ديسمبر 
وبنسبة  دوالر  مليون   )14,3( بمبلغ  زادت  قد  الخسائر  صافي  أن  أي   ،2017 عام 

حوالي %107 بسبب استمرار األوضاع السلبية المحيطة بالشركة.

أما بالنسبة للنتائج المالية التي حققتها الشركة في النصف األول من عام 2019، 
فقد بلغت قيمة المبيعات حوالي 89 مليون دوالر مقارنة مع حوالي 79 مليون دوالر 
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لنفس الفترة من عام 2018، وبلغت النتيجة االجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب 
دوالر  مليون   2,9 مبلغ   2019 عام  من  األول  للنصف  واالندثارات  واالستهالكات 
بالموجب مقارنة مع مبلغ )5,5( مليون دوالر بالسالب للنصف األول من عام 2018.

التدريب والقوى العاملة

تحسينات  إجراء  والتدريب  البشرية  الموارد  قسم  التدريب واصل  مجال  في   
ما  تسجيل  تم  حيث  الشركة،  في  المواهب  مجموعة  إدارة  وإجراءات  عمليات  على 

مجموعه 1,148 من موظفي )أسري( في مختلف الدورات التدريبية.

يوليو   28 حتى  )أسري(  شركة  في  والعاملين  الموظفين  عدد  مجموع  وبلغ   
2019 ما مجموعه 1942 موظف وعامل، يبلغ عدد البحرينيين والعرب منهم 508 
موظف وعامل، أما مجموع الموظفين والعاملين األجانب في الشركة ضمن هذا الرقم 

1434 عامل وموظف.

ج - الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب(

تأسست الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 
1974، وحدد مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية، ويبلغ 
رأس المال المصرح به 2.4 مليار دوالر، والمكتتب به بمبلغ 2 مليار دوالر، ورأس 

المال المدفوع 1 مليار دوالر. 

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

لقد شهد العام 2018 أداًء قوياً البيكورب، حيث نجحت الشركة في الحفاظ على 
على  ابيكورب  وبرهنت  للمساهمين.  مضافة  قيمة  وتحقيق  واألرباح  اإليرادات  نمو 
قدرتها على التغلب على التحديات التي تواجهها أسواق المنطقة، والتكيّف مع مختلف 

.AA الظروف وإدارتها، وحصلت على تصنيف
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كما شهد العام 2018 بيع أبيكورب حصتها في الشركة الوطنية للخدمات البترولية 
الوطنية  الشركة  إلى   29% والبالغة   National Petroleum Services )NPS(
NESR(، وتم  الرمز:  ناسداك تحت  الطاقة )المدرجة في بورصة  المتحدة لخدمات 
العام  بنهاية  االستثمارات  محفظة  قيمة  لتبلغ  البيع  عملية  من  جيد  مالي  عائد  تحقيق 

2018 نحو 1.0 مليار دوالر، وتحقيق دخال بلغ 173.9 مليون دوالر.

 Yellow وبنهاية 2018 استحوذت ابيكورب بنهاية 2018 على حصة في شركة
لها  المتحدة مقراً  العربية  تتخذ من دولة اإلمارات  التي   ،Door Energy )YDE(
وتعد إحدى الشركات الرائدة في تطوير محطات الطاقة الشمسية، بمشاركة مجموعة 

من المستثمرين.

كإحدى  استراتيجية  استثمارية  شراكات  وتوطيد  بناء  في  أبيكورب  واستمرت 
أولوياتها الرئيسية، حيث تمكنت من الوصول للمرة األولى إلى المستثمرين اآلسيويين 
من خالل طرح سندات في سوق الرنمينبي اآلسيوي بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي، 
وإلى المستثمرين األمريكيين من خالل طرح سندات بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي، 
كما واصلت نشاطها االستثماري مع جولدمان ساكس، وتعزيز مساهمتها في صندوق 

مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يخص نشاط تمويل الشركات، فقد شهر العام 2018 تجاوز األهداف المحددة 
الطاقة. وبلغ حجم  الصناعات بقطاع  العديد من الصفقات في عدد من  وإبرام  مسبقاً 
دوالر  مليار   2.96 مع  مقارنة  أمريكي  دوالر  مليار   3.49 حالياً  القروض  محفظة 

أمريكي إلجمالي حجم المحفظة في عام 2017. 

لنشاط  بالنسبة  انتقاليا  عاماً   2018 عام  كان  التجارة،  تمويل  نشاط  وبخصوص 
العمالء تشمل  لقاعدة عريضة من  الدعم  يقدم  الذي  بأبيكورب  المستندية  االعتمادات 
والهيئة  وبابكو  أرامكو  مثل  الوطنية  والغاز  النفط  ومؤسسات  الدوليين  السلع  تجار 
بقيمة  مستندية  اعتمادات  إصدار  تم   2018 عام  وخالل  للبترول،  العامة  المصرية 
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إجمالية تصل إلى 343 مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 291 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2017. 

أمريكي  دوالر  مليون   71.6 بلغ  دخل  الشركات صافي  تمويل  ادارة  حققت  كما 
مرتفعا عن صافي الدخل لعام 2017 والبالغ 39.4 مليون دوالر أمريكي. وزاد حجم 
لتتجاوز  أمريكي  دوالر  مليار   1.2 إلى  لتصل  العام  خالل  الجديدة  االلتزامات  قيمة 

الميزانية بواقع 300 مليون دوالر أمريكي.

واصلت أبيكورب إصداراتها من السندات المقومة بالدوالر األمريكي خالل 2018 
مواصلة لتعزيز مكانتها في األسواق الرأسمالية.

وفيما يخص الموارد البشرية، فقد شهد عام 2018 العديد من النجاحات فيما يخص 
إدارة الموارد البشرية بالشركة، حيث نجحت في استقطاب وتعيين خمسة عشر موظفا 
جديداً في إدارات الشركة المختلفة منهم اثنان في فريق اإلدارة التنفيذية. ويتألف فريق 
عمل ابيكورب من 122 موظفاً يمثلون عشرين جنسية مختلفة %72 منهم من أبناء 
الدول األعضاء والدول العربية األخرى، باإلضافة إلى دول أخرى مثل فرنسا والهند 

وباكستان والمملكة المتحدة والفلبين وجنوب أفريقيا.

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تمت مراعاة تمثيل العنصر النسائي في ابيكورب، حيث 
وصلت نسبة الموظفات بنهاية 2018 إلى %11 من إجمالي تعداد القوة العاملة في 

ابيكورب، بينهن عضوتان بفريق اإلدارة العليا. 

النتائج المالية لعام 2018

تمكنت  فقد  ديسمبر 2018،   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  المالية  للنتائج  بالنسبة 
أبيكورب من تحقيق أرباح صافية بلغت 182.27 مليون دوالر أمريكي، وبلغ صافي 

األرباح قبل خصم المخصصات 207.97 مليون دوالر أمريكي.
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النتائج المالية للنصف األول من عام 2019

تمكنت أبيكورب من تحقيق ربح صاٍف خالل الستة أشهر األولى من عام 2019 
بلغ 70.4 مليون دوالر أمريكي.

)APSCO( د - الشركة العربية للخدمات البترولية

تأسست الشركة العربية للخدمات البترولية )APSCO ( بتاريخ 1975/11/23، 
العربية  الدول  حكومات  قبل  من  توقيعها  تم  اتفاقية  بموجب  عربية  مساهمة  كشركة 
األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، وحدد مقر الشركة 
في مدينة طرابلس – دولة ليبيا. ويبلغ رأسمال الشركة المصرح بـه 100 مليون دينار 

ليبي، ورأس المـال المكتتب به 60 مليون دينار ليبي.

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 

المتخصصة على  الشركات  الشركة خالل عام 2018 على مساعدة  تركز نشاط 
تحصيل ديونها لسداد التزاماتها القائمة اتجاه االخرين ودعمها في إمكانية الحصول 
بها  التي تمر  الظروف الصعبة  المقر في ظل  على فرص عمل داخل وخارج دولة 

الشركات في هذه الفترة.

النتائج المالية للشركة في 2018/12/31

بمبلغ  البترولية  للخدمات  العربية  الشركة  مال  رأس  رفع  تم   2018 عام  خالل 
الشركة  المرحلة ليصبح رأس مال  من األرباح  ليبي خصماً  دينار   )11,000,000(
بلغت  حين  في  هذا  ليبي،  دينار   )60,000,000( وقدره  مبلغاً   2018/12/31 في 
صافي خسارة الشركة لسنة 2018 مبلغ وقدره )1,417,113( دينار ليبي، وقد ُرّحل 
صافي الخسارة لحساب األرباح المرحلـة، ليصبح إجمالي األرباح والخسائر المرحلة 

2,037,580 دينار ليبي في 2018/12/31.
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نشاط الشركة عن النصف األول من عام 2019

الثالثة  الشركات  بمتابعة ودعم  البترولية،  للخدمات  العربية  الشركة  استمر نشاط 
القائمة وإمكانية مساعدتها في ظل الظروف الراهنة وتذليل الصعاب قدر االمكان.

القوى العاملة 

بلغ عدد العاملين بالشركة في 2019/06/30 )8( ثمانية مستخدمين جميعهم من 
العرب.          

النتائج المالية للنصف األول من عام 2019:

يمكن تلخيص النتائج المالية للشركة العربية للخدمات البترولية للنصف األول الذي 
ينتهي في 2019/06/30 كاآلتي:

)ألف دينار(                                      
ً 24,000            دينار ليبي تقريبا مجموع اإليرادات      

665,000          دينار ليبي تقريباً    مجموع المصروفات     
)641,000(       دينار ليبي تقريباً خسائر الفترة              

 )ADWOC(هـ - الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار

تأسست بموجب اتفاقية دولية تم التوقيع عليها بتاريخ 1979/6/20، وتم تسجيلها 
المال  رأس  ويبلغ  ليبيا.  طرابلس  الرئيسي،  ومقرها   ،1980/2/20 بتاريخ  ليبيا  في 

المصرح به 60 مليون دينار ليبي ورأس المال المدفوع 60 مليون دينار ليبي.

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 
خالل سنة 2018 تمكنت الشركة من تشغيل عدد خمس حفارات تتكون من حفارتي 
بلغت ساعات  في حين   100% التشغيل  نسبة  وبلغت  حفارات صيانة،  وثالث  حفر 
كوقت   1.15% بنسبة  ساعة   423.5 الصيانة  ساعات  وعدد  ساعة  العمل 36,894 
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ضائع في الصيانة وهي نسبة أقل بكثير من النسبة المسموح بها والمدفوعة وهي 4%. 
وهذا يبين بقدر كبير الكفاءة العالية التي تقوم بها الشركة في تشغيل الحفارات العاملة 

األمر الذي يعطى انطباعاً جيداً على أداء الشركة للزبائن.

موقع  على  المتكررة  االعتداءات  فيها  ناقش  اجتماعات  أربع  اإلدارة  مجلس  عقد 
الشركة الرئيسي بمنطقة وادي الربيع، ورفع توصيته إلى الجمعية العمومية ببيع مقر 
فيها داخل مدينة طرابلس،  للشركة والعاملين  بديل وآمن  الشركة والبحث على مقر 
ووافقت الجمعية العمومية على بيع المقر بمبلغ 25 مليون دينار ليبي وشراء مقر بديل 

بمبلغ 19 مليون دينار ليبي.

النتائج المالية للشركة لعام 2018

بلغ صافي الخسائر للشركة في سنة 2018 مبلغ وقدره 12,162,363 دينار ليبي 
األرباح  وبلغت   .2017 سنة  عن  ليبي  دينار   12,987,740 قدرها  بخسائر  مقارنة 
وقدره 8,474,729 دينار  المالية لسنة 2018 مبلغاُ  السنة  نتائج  الناجمة عن  النقدية 
ليبي أو ما يعادل 6,096,927 دوالر أمريكي، في حين بلغت أرباح الشركة والنتائج 
المالية عن الحفارات العاملة فقط خالل سنة 2018 مبلغ وقدره 6,517,076 دينار 

ليبي أو ما يعادل 4,488,544   دوالر أمريكي.

موجز عن نشاط الشركة خالل الربع األول من سنة 2019

مقر  وقع  طرابلس  مدينة  تخوم  على  المسلح  والصراع  الجارية  لألحداث  نتيجة 
الشركة بمنطقة وادي الربيع في مرمى النيران وتم طرد جميع الموظفين وإخالء مقر 
الشركة بالكامل ولم تستطع الشركة من دخول المقر مما سبب تأخر اإلدارة المالية في 

إقفال الحسابات عن الربع الثاني من سنة 2019. 

وخالل الربع األول من سنة 2019 نتج عن عمليات الشركة أرباح بلغت 328,163 
دينار ليبي مقارنة بخسائر عن نفس الفترة من سنة 2018 والتي بلغت 3,632,630   
يعادل  ما  أو  ليبي  دينار   5,078,905 للشركة  النقدية  األرباح  وبلغت  ليبي.  دينار 
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3,658,626   دوالر أمريكي وبالتالي انتقلت الشركة من مرحلة تكبد الخسائر التي 
بدأت في سنة 2014 إلى مرحلة تحقيق األرباح خالل سنة 2019.

القوى العاملة

الزالت الشركة تعاني نقصاً شديداً في العمالة المؤهلة وغير المؤهلة. لقد تم استيعاب 
 .2018 سنة  خالل  لهم  الشركة  تحتاج  والتي  المؤهلة  وغير  المؤهلة  العمالة  جميع 
والزالت الشركة تنتظر رفع الحظر على العمالة المصرية والفلبينية للدخول إلى ليبيا. 

)AWLCO( و– الشركة العربية لجس اآلبار

وهي إحدى الشركات المتخصصة التابعة للشركة العربية للخدمات البترولية،   
دوالر  مليون   35 به  المصرح  المال  رأس  ويبلغ   ،1983/3/24 بتاريخ  وتأسست 
أمريكي ورأس المال المدفوع 35 مليون دوالر أمريكي، وحدد مقر الشركة في مدينة 
بغداد – جمهورية العراق. وتساهم في هذه الشركة جميع الدول األعضاء في منظمة 
األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( بنسب متساوية لنسب مساهمة هذه الدول 
وتثقيب  عمليات جس  في  متخصصة  وهي  البترولية،  للخدمات  العربية  الشركة  في 

اآلبار.

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 والنصف األول من عام 2019
معـدات الشركــة:

       استمر العمل في مركز عمليات الشمال باستخدام أجهزة جس اآلبار المفتوحة 
اآلصرة  لقياس  الحديثة  األجهزة  وكذلك  لآلبار  االنتاجية  قياس  وأجهزة  المركز  في 
إلى مركز عمليات  المعدات  نقل بعض هذه  الجس وتم  السمنتية والمثقبات وعربات 
الوسط الستخدامها في عمليات جس وتثقيب اآلبار في حقول شرق بغداد وحقول وسط 

العراق وذلك لمحدودية األعمال في مواقع شركة نفط الشمال.
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المفتوحة  العمل باستخدام أجهزة جس اآلبار  وفي مركز عمليات الجنوب استمر 
والعربات المتوفرة مع أنظمة تشغيل مختلفة للمعدات وتم استخدامها في جس اآلبار 
المفتوحة والمبطنة، وكذلك التثقيب في حقول البصرة وميسان وقامت الشركة وبعد 
العمل مع شركة  التراخيص وكذلك  تأهيل وقبول لدى شركات عقود  حصولها على 

كوسل الصينية حيث تم تثقيب عدد من اآلبار لصالحها. 

أما في مركز عمليات الوسط فقد تم استخدام عمليات جس وتثقيب اآلبار المفتوحة 
باستخدام  اآلبار  إكمال  وخدمات  االخرى  والخدمات  اآلبار  تثقيب  وكذلك  والمبطنة 
معدة االنبوب الملفوف، كما قامت الشركة باستخدام مضخة سوائل إلكمال متطلبات 

مشروع تنظيف وإكمال اآلبار.

خدمات الشركـــــة:

استمرت الشركة بتقديم خدمات جس وتثقيب اآلبار في مختلف الحقول في العراق 
بالسالمة  بمعداتها وشهادات  بتجديد شهادات  وقامت  الثالثة  العمل  من خالل مراكز 
الصناعية من الجمعيات ذات العالقة وتحديث مجلد عن السالمة الصناعية ومتطلباتها 
عن  خاصة  جداول  بإعداد  الشركة  استمرت  كما  اإلصابات،  من  الوقاية  وكيفية 
االصابات وحجم العمل ليتم تقديمها الى شركات عقود التراخيص شهرياً للوقوف على 
نوع السالمة الصناعية، وقامت الشركة بإشراك منتسبيها بدورات عن السالمة وكيفية 

تجنب مخاطر المواد الخطرة بالشركة. 

للعناصر  واستيراد  ونقل  وحيازة  شهادات خزن  تجديد  من  الشركة  تمكنت  كذلك 
المشعة بعد حصولها على شهادات حيازة في مخازنها في الشمال والجنوب التي يتم 

خزنها فيه.

الوضع المالي لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

قدرهـا  إيـرادات  تحقيـق  إلـى  أدت  التـي  الخدمـات  بتقديـم  الشـركة  اسـتمرت 
.2018 لعـام  دوالر   )434,392.00( قدرهـا  وأربـاح  دوالر   )4,935,335.00(
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قدرها  إيرادات  تحقيق  تم  فقد   2019 لعام  األول  النصف  يخص  فيما  أما 
)2,504,441.00( دوالر وأرباح قدرها )256,323.00( دوالر.

وبذلك تكون االيرادات الكلية واألرباح للشركة خالل الفترة من 2018/1/1 لغاية 
2019/6/30 هو )7,439,576.00( دوالر و)690,715.00( دوالر على التوالي. 

القوى العاملة والتدريب

بلغ عدد منتسبي الشركة )72( منتسب قاموا بإنجاز أعمال الشركة في األقسام   
المهندسين  من  عدد  بتدريب  الشركة  قامت  التدريب  مجال  وفي  والفنية.   اإلدارية 

والعاملين في مختلف االختصاصات.

)AGESCO( ز – الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي

تأسست الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي في 1984/09/30   
كشركة مساهمة مشتركة، ويبلغ رأس المال المصرح به 35 مليون دينار ليبي، ورأس 
للخدمات  العربية  الشركة  من  كل  بمساهمة  ليبي،  دينار  مليون   35 المدفوع  المال 
البترولية بنسبة %66.66، والشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بنسبة 
%16.67، والمؤسسة الوطنية للنفط، دولة ليبيا بنسبة %16.67، وُحدد مقر الشركة 

بمدينة طرابلس – دولة ليبيا. 

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

ال توجد أية نشاطات للفرق السيزمية خالل سنة 2018، وفيما يخص الفرقة الثانية 
فإن إدارة الشركة التزال على تواصل مع إدارة شركة الخليج العربي للنفط والتي ال 
تزال تقوم بدراسة العروض الفنية والمالية للقيام بعمليات لمسح األلغام لتجهيزها للبدء 

بعمليات المسح السايزمي في المنطقة A57 وبانتظار فض العروض. 

الخليج  شركة  إدارة  مع  المبدئي  االتفاق  تم   ،2018 سنة  من  الثالث  الربع  وفي 
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وتم  الفرقة  موقع  ممثليهم  وزار   NC8A االمتياز  في  مشروع  لتنفيذ  للنفط  العربي 
اجتياز االختبارات المطلوبة بنجاح، إال أن األحداث األمنية في مدينة طرابلس حالت 
دون البدء بالعمل. وفي الربع الرابع من سنة 2018 تم االتفاق النهائي مع شركة الخليج 

العربي للنفط لتنفيذ المشروع لمسح ما مجموعه 500 كم مربع.

أما بالنسبة للنصف األول لعام 2019 ال توجد أية نشاطات للفرقة السيزمية الثانية 
خالل الربع األول لسنة 2019 ولكن توجد مفاوضات جارية مع شركة OMV لمسح 
 OMV بحوض سرت والتي تنوي شركة C102 ما مجموعه 350 كم مربع بالقطعة

تنفيذه مع نهاية سنة 2019.

أما بالنسبة للفرقة الثالثة، فقد بدأت أعمال المسح السيزمي باالمتياز NC8A التابع 
لشركة الخليج العربي للنفط بتاريخ 15 يناير 2019 وتم مسح ما مجموعه 500 كم 

مربع وتم االنتهاء من هذا المشروع بتاريخ الرابع من شهر مايو 2019.

النتائج المالية لعام 2018 

بلغت اإليرادات المالية للشركة 364,485 دوالر أمريكي، بينما بلغت المصروفات 
5,926,223 دوالر أمريكي، وبهذا تكون الشركة قد تكبدت خسائر قدرها 5,561,723 

دوالر أمريكي.

النتائج المالية خالل النصف األول من عام 2019

بلغت  بينما  أمريكي،  دوالر   6,205,985 للشركة  المالية  اإليرادات  بلغت 
بتسجيل  نجحت  قد  الشركة  تكون  وبهذا  أمريكي،  دوالر   4,813,941 المصروفات 

أرباح في النصف األول لسنة 2019 قدرها 1,392,043 دوالر أمريكي.

القوى العاملة

بلغ عدد المستخدمين بنهاية سنة 2018 فقط )76( وهم أعضاء لجنة اإلدارة   
وبعض المستخدمين، بينما بلغ العدد بنهاية النصف األول من سنة 2019 فقط )68(، 
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وهم أعضاء لجنة اإلدارة وبعض المستخدمين الذين ستكون الشركة في حاجة إليهم 
لبداية أي عمل.

)ARADET( ح – الشركة العربية لكيمياويات المنظفات

تأسست الشركة العربية لكيمياويات المنظفات، في 12 مارس 1981، وحدد مقر 
الشركة في جمهورية العراق، ويبلغ رأس المال المصرح به 72 مليون دينار عراقي، 

ورأس المال المكتتب به والمدفوع 36 مليون دينار عراقي.

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

شهدت الشركة منذ بداية الربع األخير من عام 2018 انطالق حملة إعمار   
واسعة في مرافق الوحدات االنتاجية لمعمل الشركة بعدما أطلقت التخصيصات المالية 
من مجلس االدارة في المرحلة األولى للفترة من 2018/10/1 ولغاية 2018/12/31 
وبحدود )800( ألف دوالر، وبمرحلة ثانية بمقدار )6.5( مليون دوالر للصرف على 
التمهيدية  الفعاليات  إنجاز  العمل من  2019 وتمكنت فرق  التأهيل خالل عام  أعمال 
التي شملت إعمار منشآت الخدمات والبنى التحتية فيما تتزايد معدالت ونسب اإلنجاز 

لتأهيل المعدات الرئيسية لخطوط االنتاج ووحدات خدمات االنتاج.

وتعمل الشركة حالياً على توفير بقية المتطلبات األساسية من مضخات وكابسات 
وأدوات احتياطية وخطوط نقل الطاقة من أفضل المجهزين المعتمدين ويتوقع أن تتم 
كافة األعمال المناطة بالكادر إلصالح األضرار وبالتزامن مع تنصيب معدات مشروع 

الشركة لتأهيل خط العطريات وبدء مرحلة التشغيل واالنتاج منتصف العام 2020.

النتائج المالية للشركة نهاية السنة المالية 2018

الستمرار حالة التوقف في االنتاج والمبيعات من منتصف عام 2014 فما زالت 
نتائج الشركة ضمن منطقة الخسارة، حيث بلغت الخسارة النهائية خالل عام 2018 
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مبلغ وقدره )14,379,000( دوالر، مقارنة بمبلغ )4,927,000( دوالر خالل عام 
 .2017

نتائج األعمال خالل النصف األول لعام 2019: 

تظهر قائمة الدخل )نتائج األعمال( للفترة من 2019/1/1 لغاية 2019/6/30   
تحقيق خسائر تشغيلية قدرهــا )48,000( دوالر وخسارة نهائية بعد إضافة مصروف 

االندثار )1,763,000( دوالر )الستمرار حالة توقف االنتاج والتسويق(.

علماً بأن نفقات التأهيل خالل النصف األول لعام 2019 بلغت بحدود 952,000 
في  المستخدمين  العمالة  وأجور  والعدد  واألصول  المعدات  لمشتريات  شاملة  دوالر 

أعمال االصالح والتأهيل.

الكادر الوظيفي للشركة

يتكون المالك الدائم والمؤقت في الشركة خالل عام 2018 من: موظف مالك دائم 
عدد )22(، موظف عقد عدد )2(، وظيفة وقتية عدد )5(، وظائف وقتية وخدمية/

بيجي عدد )45(.

وقد ازداد عدد المستخدمين الوقتيين في موقع العمل في بيجي خالل النصف األول 
يزيد عن )80( عامل وقتي من مختلف االختصاصات ساهموا  لما   2019 من عام 

بشكل فّعال في إعمار وحدات المجمع الصناعي للشركة.

ح – معهد النفط العربي للتدريب

للتدريب بموجب قرار مجلس وزراء منظمة األقطار  العربي  النفط  تأسس معهد 
بمدينة  مقره  وحدد   .1978/5/9 في   20/1 رقم  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية 
تكوين  إنشائه  قرار  في  التي جاءت  المعهد  أهداف  ومن  العراق.  بغداد – جمهورية 
والمالية  واإلدارية  الفنية  القطاعات  كافة  في  القيادية  والمستويات  المدربين  وإعداد 
وتنمية القدرات المتوفرة منها وتمكينها من أحدث األساليب التعليمية. والقيام بالبحوث 
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والدراسات المتعلقة باألساليب الحديثة في التنظيم الصناعي والمهني ومنهجية وأساليب 
التعليم والتدريب ومشاكل القوى العاملة والكفاية اإلنتاجية للعناصر البشرية الالزمة 
والدراسات  األبحاث  لخدمة  وتوثيق  معلومات  نظام  وإحداث  العربية.  للمشروعات 
كافة  في  التكنولوجية  والمعرفة  المعلومات  وتطوير  العربية  العاملة  بالقوى  الخاصة 

مجاالت التعليم والتدريب واإلدارة الصناعية. 

الموازنة  وحسب  سنوياً  تمويله  يتم  حيث  ثابت،  مال  رأس  للمعهد  يوجد  وال 
التخطيطية )وبموجب نسب مساهمات الدول األعضاء في المنظمة( التي تقر للمعهد 
سنوياً ويصادق عليها مجلس األمناء وحسب عدد دورات المعهد التي ستنفذ خالل تلك 

السنة. ويساهم في المعهد جميع الدول األعضاء بالمنظمة.

موجز عن نشاط المعهد لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

شهد المعهد منذ تأسيسه تطوراً نوعياً ملحوظاً وانعكس ذلك من خالل أدائه المتنامي 
برغم الظروف التي تعرضت لها دولة المقر، ويستعرض التقرير تطور معدل إنجازات 
المعهد وكيف ارتفع معدل اإلنجازات خالل السنوات )2007-2014( مقارنة باألعوام 
ما  وتدريب  برنامج   )60( التدريبية  للبرامج  تنفيذه  معدل  بلغ  حيث  لتأسيسه  األولى 
معدله )1200( متدرب سنوياً مقارنة بـ )16( برنامج تدريبي و)187( متدرب سنوياً 

لألعوام التي سبقتها.

وخالل السنوات )2015 – 2019( انخفض معدل نشاط التدريب حيث بلغ معدل 
عدد الدورات السنوية )24( دورة بعدد مشاركين )313( متدرب/أسبوع/سنة. 

خالل  من  العمل  وآلية  المعهد  في  التدريب  لسياسة  توضيحاً  التقرير  ويتضمن 
بيان مجمل النشاطات التي يقوم بها وهي التدريب، إعداد الدراسات والبحوث، تقديم 
الدراسات واالستشارات في جميع المجاالت، إعارة خدمات الخبراء، المشاركة في 

الندوات والمؤتمرات النفطية. 
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الوضع المالي للمعهد لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

االحتياجات  وتغطية  العاملين  أجور  دفع  في  الذاتي  التمويل  حالياً  المعهد  يعتمد 
الداخلي  التدقيق  بإجراء  يقوم  المعهد  أن  كما  المعهد،  بناية  وإدامة  التشغيلية وصيانة 
لمصادقة  حساباته  وتخضع  داخلية  تدقيق  دائرة  خالل  من  الصرف  قبل  المستندي 

محاسب قانوني خارجي.

قدره )599,550( دوالر  للمعهد في عام 2018 مبلغاً  الكلي  العجز  بلغ  هذا وقد 
قدره )251,343( دوالر  2019 مبلغاً  النصف األول من عام  أمريكي، وبلغ خالل 

أمريكي، علماً بأن معامل التحويل )1190( دينار/دوالر. 

نشاطات التدريب لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

قام المعهد بترويج خطته التدريبية السنوية لعام )2018( والتي تتضمن أكثر من 
)200( برنامج تدريبي في مختلف االختصاصات الهندسية والفنية واالدارية والمالية 

والصحة والسالمة وغيرها داخل وخارج القطر ولجهات عراقية وعربية.

النفطية  الشركات  من  عدد  مع  االتفاق  تم   2019 عام  من  األول  النصف  وخالل 
العراقية على تنفيذ برامج تدريبية وتمت المباشرة فعالً بتنفيذ البعض منها في مطلع 
تنفذ بعض الدورات والبرامج األخرى قيد استحصال الموافقات  العام الحالي وحالياً 

عليها.

الهيكل التنظيمي للمعهد

العراقيين  من  جميعاً  وهم  منتسب   )33( حالياً  المعهد  في  العاملين  مجموع  يبلغ 
المتعاقدين مباشرة مع المعهد بضمنهم )عمال الخدمات والصيانة(. ولدى المعهد شبكة 
وبمختلف  متعددة  واجنبية  عربية  جنسيات  من  خبير   )250( من  أكثر  الخبراء  من 
برامجه  تنفيذ  في  بهم  االستعانة  وتتم  واالقتصادية  واالدارية  الفنية  االختصاصات 

التدريبية ويتم التعاقد معهم في حينه ولفترة انجاز المهمة.
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الفصل الثا�

التطورات العامليةوالعربية
� استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادرالطاقة

املالحق
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البيان الصحفي 

الصادر عن االجتماع الثاني بعد المائة لمجلس وزراء 
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

)على مستوى المندوبين(

اجتماعه  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  عقد 
المعالي الوزراء بتاريخ 22 شعبان  المائة على مستوى مندوبي أصحاب  الثاني بعد 
برئاسة  الكويت،  دولة  في  ميالدية   2019 نيسان/أبريل   27 الموافق  هجرية   1440

سعادة فيحان محمد الفيحاني، ممثل مملكة البحرين في المكتب التنفيذي للمنظمة.

ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول األعمال ومن ثم أقر البنود التالية: 

والهيئة 	  العامة  )األمانة  للمنظمة  الختامية  الحسابات  على  المجلس  صادق 
القضائية( لعام 2018.

استعرض المجلس تقريراً حول »األوضاع البترولية العالمية«. 	 

اطلع المجلس على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة خالل النصف األول 	 
من عام 2019 واعتمد توصيات المكتب التنفيذي ومنها متابعة موضوع شؤون 
البيئة وتغيّر المناخ، والفعاليات التي قامت األمانة العامة بتنظيمها أو المشاركة 

فيها، وكذلك سير العمل في بنك المعلومات.

األمانة 	  أنجزتها  التي  والفنية  االقتصادية  الدراسات  على  المجلس  اطلع  كما 
العامة خالل النصف األول من عام 2019. 

سبق وأن اتفق أصحاب المعالي الوزراء على عقد االجتماع الثالث بعد المائة 	 
القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 2019/12/22. 
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واختتم المجلس اجتماعه معرباً عن تقديره وشكره إلى دولة الكويت الستضافتها 
هذا االجتماع، كما أعرب عن تقديره وشكره لمعالي الدكتور خالد علي محمد الفاضل، 
ناصر  الشيخ طالل  الكويت، ولسعادة  دولة  في  والماء  الكهرباء  النفط ووزير  وزير 
العذبي الصباح، وكيل وزارة النفط بالوكالة وممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي 
للمنظمة، ولكافة اإلخوة واألخوات في الوزارة، على حسن االستقبال والتنظيم وكرم 

الضيافة والوفادة.

الكويت: 22 شعبان 1440 هجرية الموافق 27 نيسان/أبريل 2019 ميالدية.
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البيان الصحفي 
الصادر عن االجتماع الثالث بعد المائة لمجلس وزراء 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

اجتماعه  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  عقد 
الثالث بعد المائة في دولة الكويت، بتاريخ 25 ربيع اآلخر 1441 هجرية الموافق 22 
كانون األول/ديسمبر 2019 ميالدية، برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل 

خليفة، وزير النفط في مملكة البحرين، التي لها رئاسة الدورة لعام 2019. 
افتتح معالي الرئيس االجتماع مرحباً بأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، 
أعمال  جدول  على  والمدرجة  المطروحة  المواضيع  تداول  في  التوفيق  لهم  متمنياً 
االجتماع، مؤكداً على أهمية التعاون بين الدول األعضاء في ما يحقق أهداف المنظمة.  
كما رحب بمعالي الدكتور خالد علي الفاضل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء 
في دولة الكويت، الذي يشارك في أعمال مجلس وزراء المنظمة للمرة األولى متمنياً له 
دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، كما أعرب عن الشكر والتقدير لدولة الكويت 
على كرم الضيافة وحسن االستقبال، متمنياً التوفيق والنجاح ألعمال االجتماع، مؤكداً 
على أن هدف المنظمة األسمى هو تعاون الدول األعضاء في مختلف أوجه النشاطات 

المتعلقة بالصناعة البترولية لما في ذلك مصلحتها وتطلعات شعوبها. 
وأعقبه سعادة األستاذ/ عباس علي النقي، األمين العام للمنظمة، حيث رحب بأصحاب 
المعالي الوزراء ورؤساء الوفود وهنأهم على سالمة الوصول ومتطلعاً إلى مواصلة 
الفاضل،  علي  خالد  الدكتور  بمعالي  رحب  كما  المنظمة،  لنشاط  ومساندتهم  دعمهم 
وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في دولة الكويت، الذي يشارك في أعمال مجلس 
وزراء المنظمة للمرة األولى متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، كما 
أعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت، التي تحتضن اجتماعات المنظمة، على كرم 
الوفادة وحسن االستقبال، متمنياً لدولة الكويت مزيداً من التقدم والرخاء واالستقرار، 
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ثم تطرق إلى مسيرة المنظمة خالل السنوات العشر األخيرة واإلنجازات التي قامت 
بها، واختتم كلمته متمنياً ألعمال االجتماع كل التوفيق والنجاح.

وبعد إقرار جدول األعمال قام المجلس بتداول ومناقشة المواضيع المدرجة أدناه 
وبالتالي إقرارها: 

المصادقة على محضر االجتماع الثاني بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي  —
ُعقد على مستوى المندوبين في دولة الكويت بتاريخ 22 شعبان 1440 هجرية 

الموافق 27 نيسان / أبريل 2019.
المصدرة  — العربية  األقطار  لمنظمة  العلمية  الجائزة  تحكيم  نتيجة  على  اطلع 

العالقة  ذات  االقتصادية  )البحوث  لعام 2018 وموضوعها  )اوابك(  للبترول 
واالستهالك  االمدادات  ضمنها  ومن  والطاقة  للبترول  المختلفة  بالجوانب 

واألسعار(، وقرر ما يلي:
حجب الجائزة األولى.  )1

منح الجائزة الثانية وقدرها خمسة آالف دينار كويتي للبحث المعنون »أثر   )2
أسعار النفط على العالقة ما بين التنويع االقتصادي والنمو االقتصادي: 
دراسة تطبيقية في الدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة 

للبترول« للسيدة /أمينة محمد علي، من مملكة البحرين. 
اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة )األمانة العامة والهيئة القضائية(  —

لعام 2020.
والهيئة  — العامة  )األمانة  المنظمة  لحسابات  مدققاً  البسام وشركاه  مكتب  تعيين 

القضائية( لعام 2020.
يتم  — المنظمة  دور  وتطوير  لتفعيل  خطة  بتقديم  التنفيذي  المكتب  تكليف  قرر 

الدعم  بتقديم  العامة  األمانة  وقيام  الوزراء،  مجلس  اجتماع  على  عرضها 
المطلوب للمكتب التنفيذي للقيام بمهامه خالل عام 2020.
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معهد  — على  باإلشراف  العراق  لجمهورية  التي عهد خاللها  الفترة  تمديد  قرر 
النفط العربي للتدريب لمدة سنتين اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2020.

اطلع على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة في المجاالت التالية: —
الدراسات التي أنجزتها األمانة العامة خالل عام 2019 حيث تم انجاز 10 	 

دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة.
البترولية 	  »األوضاع  حول  للمنظمة  العامة  األمانة  تقرير  على  اطلع 

العالمية«. 
مؤتمر 	  مخرجات  أهمها  من  والتي  المناخ،  وتغيّر  البيئة  شؤون  متابعة 

 )COP-25( المناخ  لتغيّر  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 
 13 إلى   2 الفترة من  أسبانيا، خالل  مدينة مدريد، مملكة  في  ُعقد  والذي 

ديسمبر 2019.
سير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته.	 
النصف 	  خالل  العامة  األمانة  فيها  شاركت  والتي  نظمتها  التي  الفعاليات 

الثاني من عام 2019، وقد بلغت 23 فعالية.
المنبثقة  — العربية  الشركات  نشاط  استعرض  الذي  السنوي  التقرير  على  اطلع 

عن المنظمة خالل عام 2018 والنصف األول من عام 2019، وأحيط علماً 
بنتائج االجتماع التنسيقي السنوي الثامن واألربعون لتلك الشركات الذي ُعقد 
في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، بتاريخ 2018/10/28 والتي جاء 
فيها االستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجاالت المتعلقة 

بنشاطاتها.
العربية  — األقطار  لمنظمة  عاماً  أميناً  سبت،  بن  سبت  علي  السيد/  تعيين  قرر 

 / آذار  أول شهر  من  اعتباراً  لمدة ثالث سنوات  )اوابك(،  للبترول  المصدرة 
مارس 2020.

القادمة  — الدورة  رئاسة  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  ستتولى 
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لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول 
شهر كانون الثاني/ يناير 2020.

الشيخ صباح األحمد  — السمو  المجلس ببرقية إلى حضرة صاحب  بعث رئيس 
نيابة عن  فيها  أعرب  الكويت حفظه هللا ورعاه،  دولة  أمير  الصباح،  الجابر 
معالي الوزراء، عن أسمى آيات التقدير واالمتنان وجزيل الشكر والتقدير على 

ما أحيطوا به من حسن استقبال وكرم الوفادة. 
اتفق على عقد االجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ  —

13 ديسمبر 2020.

الكويت: 25 ربيع اآلخر 1441 هجرية الموافق 22 كانون األول/ديسمبر 2019 ميالدية.
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