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الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

أوال: مجلس الوزراء

الثامن  اجتماعه  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  عقد 
العربية  والتسعين على مستوى مندوبي معالي الوزراء بمدينة دبي – دولة اإلمارات 
المتحدة بتاريخ 19 شعبان 1438 هجرية الموافق 15 أيار/مايو 2017 ميالدية، برئاسة 
المكتب  في  العربية  مصر  جمهورية  ممثل  فرج،  محمود  أشرف  الجيولوجي  سعادة 
22 ربيع  بتاريخ  الكويت  بدولة  التاسع والتسعين  اجتماعه  المجلس  التنفيذي، كما عقد 
األول 1439 هجرية الموافق 10 كانون األول/ديسمبر 2017 ميالدية، برئاسة معالي 
العربية،  في جمهورية مصر  المعدنية  والثروة  البترول  الُمال، وزير  المهندس طارق 

التي كانت لها رئاسة الدورة لعام 2017. 

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

ثانيا: المكتب التنفيذي

السابع  اجتماعه  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  التنفيذي  المكتب  عقد 
 18-17 بتاريخ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة    - دبي  بمدينة  المائة  بعـد  واألربعين 
شعبان 1438 هجرية الموافق 13-14 أيار/مايو 2017 ميالدية، إلعداد جدول أعمال 
االجتماع الثامن والتسعين لمجلس وزراء المنظمة )على مستوى المندوبين(، كما عقد 
اجتماعه الثامن واألربعين بعد المائة بمدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية بتاريخ 
16-17 محرم 1439 هجرية الموافق 6-7 تشرين األول/أكتوبر 2017 ميالدية، وذلك 
للنظر في ميزانيتي كل من األمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2018، ورفع التوصيات 
المناسبة بشأنها إلى االجتماع التاسع والتسعين لمجلس وزراء المنظمة. كما عقد اجتماعه 
1439هجرية  19-20 ربيع األول  بتاريخ  الكويت  بدولة  المائة  بعد  التاسع واألربعين 
الموافق 7-8 كانون األول/ديسمبر 2017 ميالدية، وذلك إلعداد جدول أعمال مجلس 

وزراء المنظمة في اجتماعه التاسع والتسعين المشار إليه أعاله.
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الفصل الثاني
األمانــــــــة العامـــــة

أوال: الدراسات واألوراق والتقارير
قامت األمانة العامة لمنظمة األوابك بتنفيذ برنامجها السنوي لعام 2017 ، والذي 
سواء  البترولية  بالصناعات  الصلة  ذات  البحثية  واألوراق  الدراسات  انجاز  يتضمن 
الفنية أو االقتصادية، وكذلك فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات واالجتماعات والندوات أو 

المشاركة فيها.

وفيما ما يلي استعراض لنشاطات األمانة العامة في هذين المجالين.

1- الدراسات:

1-1 “تطور نمو تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم”  

  تهدف الدراسة إلى التعرف على أنماط التجارة النفطية العالمية والتحوالت التي 
طرأت عليها خالل الفترة )2000-2015(، وبيان الدور الذي تلعبه الدول األعضاء في 

إطار الدول والمجموعات اإلقليمية الرئيسية. 

وتنطلق الدراسة من التعرف على العوامل الرئيسية المحددة ألنماط التجارة النفطية 
الدول  لمختلف  المتاحة  النفطية  اإلمكانيات  في  أساسية  بصورة  تتمثل  التي  العالمية 
اإلنتاجية  والقدرات  المؤكدة  النفطية  االحتياطيات  حيث  من  الرئيسية  والمجموعات 
النفطية  والواردات  الصادرات  على  شاملة  نظرة  الدراسة  وتقدم  التكرير.  وطاقات 
وخاصة   ،)2015-2000( الفترة  الرئيسية خالل  والمجموعات  الدول  العالمية حسب 
للصادرات  الرئيسية  االتجاهات  على  الضوء  الدراسة  تلقي  كما  األعضاء.  الدول  في 
النفطية للدول األعضاء والتحوالت التي شهدتها خالل الفترة )2000-2015(، وذلك 
من خالل التعرف على الشركاء الرئيسيين للدول األعضاء، وتعطي الدراسة تصورات 

عن األسواق المحتملة لصادرات الدول األعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية. 
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النفطية من  الصادرات  أن  أولهما  استنتاجين رئيسيين  إلى  الدراسة  وقد خلصت 
النفطية  التجارة  في  السائد  الرئيسي  النمط  المنظمة ستبقى هي  في  األعضاء  الدول 
العالمية لعقود قادمة. وثانيهما أن هذه الدول ستظل هي المجموعة الرئيسية في العالم 
على  النفط  في  العجز  سد  من  ستمكنها  التي  الفائضة  اإلنتاجية  الطاقة  تمتلك  التي 

المستوى العالمي.    

1-2 “تطور إمدادات النفط الخام والغاز من بحر الشمال وانعكاساتها على أمن الطاقة 
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك”.

تهدف الدراسة، بالدرجة األساس، إلى عرض وتحليل لتطور إمدادات النفط الخام 
والغاز الطبيعي من بحر الشمال وفق الدول المطلة عليه، وذلك للتعرف على انعكاسات 
تطور إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي من بحر الشمال على أمن الطاقة في أوروبا 

من جهة، وعلى إمدادات الدول األعضاء في منظمة أوابك من جهة أخرى.

تدور الدراسة حول سبعة محاور رئيسية، خصص المحور األول لتقديم لمحة عامة 
حول مصادر النفط والغاز الطبيعي في منطقة بحر الشمال، وتناول المحور الثاني تطور 
اإلمدادات النفطية في منطقة بحر الشمال، واستعرض المحور الثالث تطور إمدادات 
اآلفاق  الستشراف  الرابع  المحور  وخصص  الشمال،  بحر  منطقة  في  الطبيعي  الغاز 
المستقبلية إلمدادات منطقة بحر الشمال من النفط والغاز الطبيعي، وخصص المحور 
الخامس الستعراض انعكاسات إمدادات بحر الشمال على أمن الطاقة في أوروبا، بينما 
تناول المحور السادس انعكاسات إمدادات بحر الشمال على الدول األعضاء في منظمة 

أوابك، في حين قدم المحور السابع واألخير الخالصة واالستنتاجات. 

ومن أهم ما خلصت اليه الدراسة أن فجوة الطلب على النفط بأوروبا سوف تتراوح 
تنحسر  أن  قبل   ،)2025-2016( الفترة  خالل  يوميا  برميل  مليون   11-10 بين  ما 
إلى نحو 8.9  مليون برميل/اليوم خالل عام 2040. كما أن فجوة الطلب على الغاز 
الطبيعي بأوروبا سوف تزداد اتساعاً لتبلغ 334 مليار متر مكعب خالل عام 2040، مع 
تزايد الطلب المتزامن مع تسارع التراجع في اإلنتاج المحلي. وهذا يعني تزايد الطلب 
األوروبي على الغاز الطبيعي من مصادر اإلمداد الخارجية بمعدل 56% عن مستوياته 

في عام 2015.
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1-3  دراسة حول “ تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية: الحاضر والمستقبل”  

تكرير  بها صناعة  التي مرت  المالمح  أهم  على  الضوء  إلقاء  إلى  الدراسة  تهدف 
النفط في كل دولة من الدول العربية، والصعوبات التي اعترضت مسيرتها واإلجراءات 
الدروس  واستخالص  الصعوبات،  تلك  مع  التكيف  من  المصافي  لتمكين  اتخذت  التي 
التي تمكن القائمين على هذه الصناعة من اختيار الحلول المناسبة لتحسين األداء إلى 

المستويات العالمية.

على  مرت  التي  المالمح  أهم  األول  الفصل  يتناول  فصلين،  على  الدراسة  تشتمل 
طرأت  التي  التغيرات  وأهم  لتأسيسها،  األولى  المراحل  منذ  العربية  التكرير  صناعة 
إلى  إضافة  المصافي،  وعدد  التكريرية  الطاقة  من  كل  تطور  حيث  من  وذلك  عليها، 
تطور العمليات التحويلية، وعمليات المعالجة الهيدروجينية، وعمليات التهذيب بالعامل 
الحفاز، مع اإلشارة إلى العوامل التي ساهمت في تطويرها والصعوبات التي واجهتها 

إلى أن وصلت إلى الوضع الحالي.

الدول  نفط  من مصافي  لكل مصفاة  التفصيلية  الخصائص  فيتناول  الثاني  الفصل  أما 
العربية، مع اإلشارة إلى التطورات المستقبلية المتوقعة في ضوء الخطط المرسومة لتطوير 
تكرير  تميز صناعة  التي  العامة  الخصائص  أهم  يستعرض  كما  المصافي.  هذه  وتوسيع 
النفط في الدول العربية، والتحديات التي تعترضها حالياً، واألسباب التي أدت إلى نشوء 
هذه التحديات، مع اإلشارة إلى الفرص المتاحة، وأفضل السبل الممكنة لتعظيم االستفادة 

من هذه الفرص في تحسين أداء المصافي وتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات.

تستعرض الدراسة في الختام بعض االستنتاجات والتوصيات التي يمكن أن تساعد 
تجدر  التنافسية،  قدرتها  وتحسين  العربية  الدول  في  النفط  تكرير  صناعة  تطوير  في 
قد  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  لمنظمة األقطار  العامة  األمانة  أن  إلى  اإلشارة 
الدول  التكرير في  لتأسيسها على متابعة تطور صناعة  حرصت منذ السنوات األولى 

العربية، وتحديث البيانات المتعلقة بها، وعلى فترات معينة.

1-4  دراسة حول “التشقيق الهيدروليكي وآثاره البيئية المحتملة”

تهـدف الدراسـة إلى إبـراز دور التشقيق الهيدروليكي في إنتاج الهيدروكربونات غير 
التشقيق  التقليدية وعلى رأسها زيت وغاز السجيل )الصخري(، كما تشير إلى أهمية 
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في إنتاج الهيدروكربونات التقليدية من الصخور ذات النفاذية المنخفضة. ونظرا ألن 
الواليات المتحدة األمريكية تلعب الدور األهم في استخدام هذه التقنية حاليا، فقد تم تسليط 
الضوء على أثر التشقيق الهيدروليكي على رفع احتياطيات وإنتاج الواليات المتحدة من 

النفط والغاز.

تشتمل الدراسة  علي سبعة فصول، يتضمن الفصل األول منشأ النفط والخصائص 
البتروفيزيائية لمكامن النفط والغاز، وأنواع المكامن وصخورها. ويتناول الفصل الثاني 
ويناقش  الهيدروليكي.  التشقيق  في  المستعملة  والمواد  الهيدروليكي،   التشقيق  تعريف 
الفصل الثالث دور التشقيق الهيدروليكي في تطوير المصادر غير التقليدية. ويستعرض 
الفصل الرابع اآلثار البيئية لعمليات التشقيق الهيدروليكي. بينما يتناول الفصل الخامس 
تأثير عمليات التشقيق على الطبيعة واحتمالية حدوث الزالزل. ويتناول الفصل السادس 
التشقيق  اقتصاديات  فيتناول  السابع  الفصل  أما  الصحة.  على  التشقيق  عمليات  تأثير 
التشقيق، والمواد  اآلبار، وسوائل  بالحفر، وتغليف  المرتبطة  والتكاليف  الهيدروليكي، 

الداعمة.   واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات.

1-5  دراسة حول “صناعة البتروكيماويات في الدول العربية” 

الدول  في  البتروكيماويات  صناعة  تطورات  أهم  استعراض  إلى  الدراسة  تهدف 
العربية منذ نشأتها، والمشروعات القائمة، وخطط التطوير والتوسعات المستقبلية بها، 
وتستعرض مكانة صناعة البتروكيماويات في الدول العربية على الصعيد العالمي من 

حيث إنتاج البتروكيماويات األساسية، وأهم البوليمرات الحرارية.

صناعة  مشهد  تحليل  األول،  الفصل  يتناول  فصول،  ثالثة  على  الدراسة  تشتمل 
البتروكيماويات عالمياً، وتأثير توافر المواد الخام منخفضة التكلفة، والنواحي الجغرافية 
المناطق  في  البتروكيماويات  منتجات  على  والطلب  االستهالك  ومعدالت  والسكانية، 

الرئيسية من العالم .

العربية، من  الدول  البتروكيماويات في  الثاني، تطور صناعة  يتناول الفصل  بينما 
المنتجة  الدول  العربية وخاصة  الدول  البتروكيماويات في  أهمية صناعة  ابراز  خالل 
الدخل  مصادر  لتنويع  استراتيجي  كهدف  وذلك  الطبيعي،  والغاز  للنفط  والمصدرة 
القومي، وتقليل اعتمادها شبه الكلي على صادرات النفط الخام، وذلك من خالل زيادة 

القيمة المضافة، والمردود االقتصادي الكبير لمنتجات البتروكيماويات.
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مكانة  وتحتل  تنمو  أن  العربية  الدول  في  البتروكيماويات  صناعة  استطاعت  فقد 
مهمة في األسواق العالمية خالل العقود الثالثة األخيرة، على الرغم من المنافسة القوية 
من الدول األخرى، باإلضافة إلى المتغيرات األساسية االقتصادية والسياسية العالمية 
الصناعات  من  كغيرها  البتروكيماوية  الصناعات  أسعار  في  تؤثر  والتي  المستمرة 

البترولية. 

الصعيد  على  العربية  البتروكيماويات  صناعة  مكانة  الثالث  الفصل  يتناول  بينما 
العالمي، وتشمل أهم منتجات البتروكيماويات األساسية والبوليمرات الحرارية التي تقوم 
الدول العربية بإنتاجها مثل )البولي إيثيلين بدرجاته الثالثه المختلفة، والبولي بروبيلين، 
والبولي ستيرين والبولى ستيرين القابل للتمدد، والبولي فينيل كلوريد، والبولي إيثيلين 
تيرفيثاالت(. حيث بلغ إنتاج الدول العربية في نهاية عام 2016 نحو 15% من اجمالي 
انتاج العالم من اإليثيلين، و9% من اجمالي إنتاج العالم من البروبيلين، بينما بلغ إنتاجها 
إيثيلين  والبولي   ،%10.2 نحو  بروبيلين  والبولي   ،%14.7 نحو  إيثيلين  البولي  من 
تيرفيثاالت نحو 2.1%، والبولي فينيل كلوريد نحو 1.2 %، والبولي ستيرين نحو %0.6 
من اإلنتاج العالمي، فيما يمثل إنتاجها من الميثانول، ومادة الميثيل ثالثي البيوتيل إيثر 

من اجمالي انتاج العالم نحو 10.6%، و15.9% على التوالي.

 
1-6 “ قطاع الطاقة في أمريكا الالتينية: الواقع والتحديات«.

 تهدف الدراسة إلى عرض وتحليل تطور قطاع الطاقة في أمريكا الالتينية بشكل 
عام، والتعرف على التحديات التي تواجه عالقات الدول األعضاء في منظمة األقطار 
العربية المصدرة للبترول )أوابك( مع دول أمريكا الالتينية، والفرص المتاحة لتطوير 

هذه العالقات في المستقبل.

أمريكا  دول  القتصادات  الرئيسية  المالمح  الدراسة  من  األول  الجزء  يستعرض 
أمريكا  الطاقة في  الثاني لعرض وتحليل قطاع  الجزء  الالتينية بشكل عام، وخصص 
الالتينية والمؤشرات المرتبطة به والمتمثلة في االحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز 
الطبيعي ومصادر الطاقة األخرى واإلنتاج واالستهالك وميزان النفط والغاز الطبيعي 
بشكل إجمالي وتفصيلي وذلك خالل الفترة )2000-2016(، بينما يتناول الجزء الثالث 
من الدراسة تجارة النفط والغاز الطبيعي لدول أمريكا الالتينية البينية والعالمية بشكل 
إجمالي وتفصيلي وتطوراتها خالل الفترة )2000-2016(،  في حين يستعرض الجزء 
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الرابع من الدراسة االَفاق المستقبلية لميزان النفط والغاز الطبيعي في أمريكا الالتينية، 
ثم يقدم الجزء الخامس لمحة عن عالقات الدول األعضاء في المنظمة مع دول أمريكا 
الالتينية في مجال النفط والغاز، واآلفاق المستقبلية الممكنة للتعاون بين الدول األعضاء 

ودول أمريكا الالتينية. 

ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة، أنه على الرغم من البعد الجغرافي، ومع وجود 
منافسة قوية من مصادر اإلمدادات العالمية األخرى، إال أن هنالك عوامل عديدة تقود إلى 
التفاؤل بشأن إمكانية زيادة مستوى التعامل التجاري واالقتصادي بين الدول األعضاء 
في المنظمة وبين دول أمريكا الالتينية. ففي مجال الصناعة النفطية، هناك آفاق واسعة 
لزيادة التعاون بين الدول األعضاء ودول أمريكا الالتينية وخاصة في مجال االستفادة 
من خبرات شركات البترول في دول أمريكا الالتينية في مجال االستكشاف والتنقيب 
والحفر في المياه العميقة.  ومن جانب آخر، يمكن تعزيز التعاون بين الدول األعضاء 
في منظمة أوابك والدول األعضاء في منظمة أمريكا الالتينية للطاقة )OLADE( في 

مجال تبادل المعلومات المتعلقة بإحصاءات الطاقة.

1-7 “مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على أسواق الطاقة 
العالمية”.

تهدف الدراسة إلى عرض وتحليل واقع ومستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في 
روسيا اإلتحادية، وذلك للتعرف على انعكاسات التطور في هذه الصناعة على أسواق 

الطاقة العالمية من جهة، وعلى الدول األعضاء في منظمة أوابك من جهة اَخرى. 

الستعراض  منها  األول  الجزء  خصص  رئيسية،  أجزاء  أربعة  الدراسة  تتناول 
في  والمتمثلة  بها  المرتبطة  والمؤشرات  اإلتحادية  روسيا  في  النفط  صناعة  تطور 
االحتياطيات واالنتاج والصادرات خالل الفترة )2006–2016(. أما الجزء الثاني، 
فيتناول تطور مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي في روسيا خالل ذات الفترة، وكرس 
الجزء الثالث للتعرف على االَفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا 
اإلتحادية والتحديات التي تواجهها. وفي الجزء الرابع واألخير من الدراسة تم ألقاء 
الضوء على االنعكاسات المحتملة لمستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا 
منظمة  في  األعضاء  الدول  وعلى  جهة،  من  العالمية  الطاقة  أسواق  على  اإلتحادية 

أوابك من جهة اَخرى. 
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ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة، أن االَفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز الطبيعي 
منظمة  في  األعضاء  للدول  التحديات  من  في طياتها عدد  تحمل  اإلتحادية  في روسيا 
أوابك، والتي من أهمها تعزيز القدرة علي المنافسة في أسواق البترول العالمية، بهدف 
تأمين الحصة السوقية للدول األعضاء، والسيما في أسواق دول شرق أسيا في ضوء 
ما تتمتع به روسيا اإلتحادية من أفضلية تنافسية كبيرة، تتمثل في قربها الجغرافي من 
هذه األسواق.  أما التحدي االَخر فيتمثل في أهمية التنسيق و استمرار التعاون واأللتزام 
بين الدول األعضاء في منظمة أوابك من خالل منظمة أوبك مع الدول المنتجة للنفط من 
خارجها وعلى رأسها روسيا اإلتحادية، بهدف إعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية.
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2- األوراق

2-1: ورقة بعنوان “ واقع ومستقبل صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء في 
المنظمة” 

بجمهورية  باكو،  بمدينة  عقدت  والتي  الدولية  والغاز  النفط  قمة  إلى  الورقة  قدمت 
أذربيجان يومي 16 و17 أذار / مارس 2017.

المضافة  القيمة  البتروكيماويات في زيادة  أهمية صناعة  الورقة  استعرضت  حيث 
للنفط والغاز ودورهما في  توفير اللقائم الالزمة لتطوير الصناعة، كما تناولت الورقة 
علي  األخيرة  عقود  الثالثة  األعضاء خالل  الدول  في  البتروكيماويات  تطور صناعة 
الصعيد العالمي رغم المنافسة القوية من المناطق الرئيسية لإلنتاج في العالم. كما تطرقت 
الدول  في  البتروكيماويات  صناعة  تواجه  التي  التحديات  أهم  استعراض  إلى  الورقة 
األعضاء، وأهمها اكتشاف وإنتاج غاز السجيل )الغاز الصخري( في الواليات المتحدة 
االقتصادية  القيمة  ذو  الفحم  من  مواردها  من  االستفادة  في  الصين  ونجاح  االمريكية، 
المنخفضة إلنتاج األوليفينات باستخدام تكنولوجيا جديدة. كما أشارت الورقة إلى الدور 
في  الصناعة  تحديات  كأحد  الحيوية  التكنولوجيا  وخاصة  الحديثة  للتكنولوجيات  الهام 

المستقبل القريب.

العربية والتحديات  الدول  الطبيعي في  الغاز  بعنوان “ تطورات صناعة  2-2: ورقة 
المحتملة على أوروبا”

المتحدة  األمم  بلجنة  الغاز  خبراء  لمجموعة  الرابعة  الدورة  إلى  الورقة  قدمت 
المتـحدة في مدينـة جنيـف، سويســرا  التـي عقـدت بمقـر األمـم  االقتصادية ألوروبا، 

يومي 27 و 28 آذار/مارس 2017.

تضمنت الورقة أربعة محاور رئيسية، حيث تناول المحور األول أبرز المؤشرات 
أن  الثاني  المحور  أوضح  بينما  العربية،  الدول  في  الطبيعي  الغاز  لصناعة  الرئيسية 
صادرات الدول العربية تمثل نحو 18.5% من إجمالي حجم التجارة العالمية، منها %74 

في صورة غاز طبيعي مسال.

من  والتي  والمخططة  تنفيذها  الجاري  التطويرية  المشاريع  الثالث،  المحور  تناول 
المتوقع أن تضيف 200 مليار متر مكعب غاز سنوياً باستثمارات تتجاوز 120 مليار 



انشطة المنظمة خالل عام 2017

263 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

على   %49 بنسبة  يعتمد  األوروبي  السوق  أن  أظهر  فقد  الرابع،  المحور  أما  دوالر. 
زيادة  إلى  تشير  والطلب  العرض  توقعات  وأن  احتياجاته،  تلبية  في  الغاز  واردات 
االعتماد مستقبالً على واردات الغاز في ظل تراجع اإلنتاج المحلي. وبالتالي فإن ضخ 
رفع  في  سيساهم  العربية  الدول  في  الغاز  حقول  تطوير  في  األوروبية  االستثمارات 
مستويات اإلنتاج، ومن ثم يمكن رفع صادرات الغاز إلى أوروبا باستغالل البنية التحتية 

القائمة، وهو ما يعود بالنفع على كال الجانبين العربي واألوروبي.

2-3: ورقة بعنوان “آفاق صناعة تكرير البترول في الدول األعضاء في المنظمة«  

قدمت الورقة إلى قمة أبو ظبي العالمية الثامنة عشر للصناعات البترولية الالحقة 
التي عقدت في أبو ظبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة، يومي 18 و 19 سبتمبر 

.2017

العربية، تضمنت  الدول  التكرير في  الورقة نظرة شاملة على صناعة   استعرضت 
الطاقة التكريرية الحالية في الدول العربية والتي تبـلغ حوالي 9.1 مليون ب/ي، وعدد 
المصافي 63 مصفاة، حيث تشكل 10% من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، البالغة 
في  التكريرية  الطـاقة  تبـلغ  كما  634 مصفــاة،  المصـافي  مليون ب/ي وعـدد   91.61
الدول األعضاء في أوابك 8.25 مليون ب/ي، وعدد المصافي العاملة 52 مصفاة، بحصة 
92% من إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية. أما الدول العربية غير األعضاء في 

أوابك فتمتلك 11 مصفاة بطاقة تكريرية إجمالية قدرها 0.772 مليون ب/ي. 

إنتاج  يمكنها  التي  المصافي  بعض  تمتلك  العربية  الدول  أن  على  الورقة  وأكدت 
مشتقات ذات جودة عالية، وفقاً ألحدث المعايير العالمية، وخاصة المصافي المخصصة 
للتصدير إلى األسواق العالمية، كمصفاة الرويس في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ومصفاة سترة في مملكة البحرين، ومصافي ينبع وسامرف وساسرف، وساتورب في 
المملكة العربية السعودية، ومصفاة راس لفان في دولة قطر، ومصفاة الشرق األوسط 

)ميدور( في جمهورية مصر، ومصفاة صحار في سلطنة عمان.

2-4: ورقة بعنوان “ التغيرات الديناميكية للغاز الطبيعي المسال في الدول العربية، 
ودوره الحالي والمستقبلي في تلبية الطلب اإلقليمي والعالمي على الغاز” 

قدمت الورقة إلى القمة العالمية حول الحلول المتاحة لموضوع الغاز الطبيعي المسال 
» التي عقدت في مدينة نيس بفرنسا، يومي 24 و25 تشرين األول/ أكتوبر 2017.
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وأبرز  العربية،  الدول  في  المسال  الطبيعي  الغاز  صناعة  تطور  الورقة  تناولت   
التي تواجه الدول العربية المصدرة، وأبرزها  التحديات  الديناميكية، وكذلك  التغيرات 
أستراليا  في  الجديدة  المشاريع  تشغيل  بعد  المنافسة  واحتدام  المحلي،  الطلب  تنامي 
والواليات المتحدة، كما استعرضت الورقة الفرص التي تمتلكها الدول العربية وأبرزها 
توافر احتياطيات كبيرة من الغاز غير مستغلة، وبنية تحتية للتصدير، والموقع الفريد 

الذي يتوسط األسواق العالمية.

2-5: ورقة إلى االجتماع السابع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال 
استثمار الغاز الطبيعي   

قدمت األمانة العامة ورقة خالل االجتماع السابع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات 
في  عقد  الذي  األعضاء،  الدول  في  الطبيــعي  الغــاز  استثمــار  مجــال  في  التعــاون 

القاهــرة يومـي 9 و10 تشرين األول/أكتوبر 2017.

االجتماع  بين  الفترة  خالل  العامة  األمانة  بها  قامت  التي  األنشطة  الورقة  تناولت 
السادس عشر والسابع عشر في متابعة مواضيع الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، باإلضافة 
إلى أهم التطورات التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في منظمة 
األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، وأحدث الدراسات والتقارير التي أنجزتها 

األمانة العامة في مجال الغاز الطبيعي. 
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ثانياً: االجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها األمانة العامة

2-1 الملتقى الرابع والعشرون ألساسيات صناعة النفط والغاز 

تنفـيذا لخطـة عملـها المعتـمدة لعام 2017، عقـدت األمانـة العامـة في مقـرها في دولة 
الكويــت، الملتقــى الرابــع والعشريــن ألساسيات صناعة النفط والغاز، وذلك خالل 
الفترة 9-13نيسان/أبريل 2017. وعلى مدى خمسة أيام قدم نخبة من المحاضرين من 
داخل األمانة العامة للمنظمة وخارجها مجموعة من المحاضرات شملت موضوعات 
فنية واقتصادية وإعالمية وبيئية، أعد مختصون من خارج األمانة العامة خمس منها، 

وقدم المختصون من األمانة العامة المحاضرات األخرى. 

فيها  رحب  بكلمة  النقي  علي  عباس  األستاذ  للمنظمة  العام  األمين  الملتقى  افتتح 
بالمشاركين، وأعرب عن امتنانه للدول األعضاء التي استجابت لدعوة المشاركة في 
واقتصادية  فنية  محاور،  أربعة  يتناول  الملتقى  برنامج  بأن  بين  ثم  الملتقى.   فعاليات 
المشاركون  يحتاجه  ما  تلبية  اختـيار مواضـيعه  قـد روعي في  وأنه  وبيئية.  وإعالمية 
من زيادة في المعرفة في مجاالت عملهم، سواء كانوا فنيين أم اقتصاديين أم إعالميين 
العربية  األقطار  منظمة  عن  تعريفية  نبذة  العام  األمين  قدم  ذلك  وبعد  إداريين.   أم 
المصدرة للبترول والشركات المنبثقة عنها.  شارك في الملتقى )56( منتسبا من الدول 
األعضاء. أتيح للمشاركين زيارة مركز بحوث البترول التابع لمعهد الكويت لألبحاث 
والتعرف  والوحدات،  المختبرات  بعض  داخل  اشتملت على جولة  باألحمدي،  العلمية 
على اإلمكانات والكوادر البحثية، والخدمات واالستشارات التي يقدمها المركز، وذلك 
الشهادات  تسليم  تم  الملتقى،  ختام  في  العملي.  بجانبها  النظرية  المعرفة  توثيق  بهدف 
المتميزة  مشاركتهم  على  فيها  شكرهم  كلمة  العام  األمين  قبلها  ألقى  المشاركين،  إلى 
المحاضرين  للسادة  تقديره وامتنانه  بالمواعيد. كما أعرب عن  والتزامهم  وحضورهم 
على مساهماتهم القيمة ومشاركتهم البناءة، وأشاد بدور القائمين في األمانة العامة على 

حسن التنظيم واإلعداد الجيد لهذا الملتقى.

2-2 االجتماع التنسيقي األول لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول األعضاء 

االجتماع  الكويت،  دولة  في  مقرها  في  العامة  األمانة  عقدت  عملها،  لخطة  تنفيذا 
يومي  األعضاء  الدول  في  البترول  بحوث  ومراكز  معاهد  لمسؤولى  األول  التنسيقي 
24 و 25 نيسان/ أبريل 2017، وشارك فيه )20( مختصاً من الدول األعضاء، من 
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الجمهورية الجزائرية، المملكة العربيـة السـعـودية، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية 
مصر العربية، عـالوة على مشاركي األمانة العامـة. 

رحب  حيث  النقي،  علي  عباس  األستاذ  للمنظمة  العام  األمين  االجتماع  افتتح 
بين  الممكنة  التعاون  أطر  بحث  إلى  يهدف  االجتماع  أن  إلى  وأشار  بالمشاركين، 
المنظمة، وتعظيم االستفادة  الدول األعضاء في  البترول في  معاهد ومراكز بحوث 
لمواجهة  العلمي  البحث  الخبرات في مجال  وتبادل  والتنسيق  المتاحة،  القدرات  من 
إلى  أشار  كما  األعضاء.  الدول  في  والغاز  النفط  صناعة  تعترض  التي  التحديات 
أهمية دور البحث العلمي في مواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض الصناعة 
البترولية في الدول األعضاء، والناتجة عن تراجع أسعار النفط، والمنافسة الشديدة 

في األسواق العالمية.

أوابك  في  األعضاء  الدول  شهدتها  التي  التطورات  أهم  كلمته  في  استعرض  كما 
في مجال دعم أنشطة البحث العلمي، وأكد على ضرورة تضافر جهود كافة الهيئات، 
والمنظمات، والمؤسسات البحثية، الحكومية منها، أو التي تتبع للقطاع الخاص، لمواجهة 
في  األعضاء  الدول  في  البترول  بحوث  ومراكز  معاهد  رأسها  وعلى  التحديات،  تلك 
الخبرات في  المتاحة، والتنسيق وتبادل  القدرات  المنظمة، بهدف تعظيم االستفادة من 

مجال البحث العلمي.

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر إلى معالي وزراء النفط والطاقة في الدول األعضاء على 
ما قدموه من دعم لعقد هذا االجتماع، من خالل ترشيح نخبة من المشاركين، من ذوي 
الخبرات المتميزة. كما تقدم بالشكر الخاص إلى القائمين على معهد الكويت لألبحاث 

العلمية على تفضلهم بتنظيم الزيارة الميدانية لمركز أبحاث البترول في األحمدي. 

قدم المشاركون عروضا شملت نبذة عن أنشطة البحث العلمي في دولهم، وحظيت 
إلى  المشاركون  توصل  االجتماع  ختام  وفي  بناءة،  واستفسارات  مستفيضة  بمناقشات 

بعض االستنتاجات والتوصيات.

2-3 االجتماع التنسيقي السابع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال 
استثمار الغاز الطبيعي في الدول األعضاء

 ،2017 أكتوبر  األول/  تشرين  و10   9 يومي  القاهرة  في  االجتـماع  هذا  عقـد   
وشـارك فيه )13( مختصا من الدول األعضـاء، عـالوة على وفـد األمـانة العامة. افتتح 
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األمانة  على حرص  وأكد  بالمشاركين،  رحـب  الذي  للمنظمة،  العام  األمين  االجتماع 
العربية  األصعدة  كافة  على  الطبيعي  الغاز  تطورات صناعة  أهم  متابعة  على  العامة 
واإلقليمية والعالمية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات اإلقليمية والدولية لرصد كل 
الطاقة، وفي تحقيق  المتنامي في مزيج  الغاز ودوره  بأهمية  منها  إيماناً  ما هو جديد، 

التنمية المستدامة في الدول العربية.

قدم المشاركون عروضا شملت لمحة عن هيكلية وتطورات صناعة الغاز الطبيعي في 
دولهم، وإلقاء الضوء على فرص التعاون في مجال الغاز الطبيعي في الدول األعضاء، 
وحظيت بمناقشات مستفيضة واستفسارات بناءة. بينما خصص اليوم الثاني للقيام بزيارة 
ميدانية إلى مقر شركة خالدة للبترول بالقاهرة، للتعرف على أنشطة الشركة في تطوير 

حقول النفط والغاز، والتحديات الراهنة، باإلضافة إلى خططها المستقبلية.

2-4 احتفالية اليوبيل الذهبي لمنظمة أوابك

الوزراء  مجلس  رئيس  الصباح،  الحمد  المبارك  جابر  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
النفط ووزير  المرزوق، وزير  السيد/ عصام  معالي  أناب عنه  والذي  الكويت،  بدولة 
الكهرباء والماء في دولة الكويت، أقامت األمانة العامة لمنظمة أوابك احتفالية اليوبيل 
الذهبي للمنظمة، وذلك في يوم 9 ديسمبر 2017، بحضور صاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس وفد 
المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس وزراء المنظمة، وأصحاب المعالي أعضاء 
مجلس وزراء المنظمة، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي، ورؤساء الشركات 
العربية المنبثقة عن المنظمة، ولفيف من الشخصيات الرسمية وموظفي األمانة العامة .

وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن المنظمة 
من اعداد إدارة االعالم والمكتبة باألمانة العامة للمنظمة، وقد تناول الفيلم فكرة انشاء 
العربية  الشركات  من  مجموعة  انشاء  أهمها  من  والتي  الرئيسية  وأهدافها  المنظمة 
الدراسات والتقارير االقتصادية والفنية، كما استعرض  المنظمة، واعداد  المنبثقة عن 
الفيلم نشاطات المنظمة على الصعيدين اإلقليمي والدولي، واختتم الفيلم بعرض الرؤية 

المستقبلية للمنظمة.

ووزير  النفط  وزير  المرزوق،  السيد/ عصام  معالي  الحفل،  راعي  ممثل  ألقى  ثم 
الكهرباء والماء في دولة الكويت، كلمة أكد من خاللها بأن منظمة أوابك، تعتبر أحد 
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األوجه الهامة والحيوية للتعاون والعمل العربي المشترك، وذلك بالنظر إلى اختصاصها 
الرئيسي في تشجيع التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في المنظمة في مختلف أوجه 
النشاط االقتصادي في صناعة النفط والغاز، وتقوية أواصر العالقات بين القائمين في 

هذا المجال الحيوي.
وأشار معاليه إلى أن المنظمة قامت ومن خالل توجيهات الدول األعضاء في المنظمة 
ممثلة في مجلس وزراء المنظمة وبقية األجهزة التنفيذية في المنظمة، بتنفيذ العديد من 
المشاريع واألنشطة الناجحة، ومن أهمها، انشاء مجموعة من الشركات العربية المنبثقة 
عن المنظمة، وذلك انطالقا من روح اتفاقية انشاء المنظمة التي أشارت إلى »اإلفادة 
المشتركة في انشاء مشروعات مشتركة في مختلف  من موارد األعضاء وامكانياتهم 
منهم  يرغب  من  أو  األعضاء  جميع  بها  يقوم  التي  البترول  في صناعة  النشاط  أوجه 
في ذلك«، إلى جانب اعداد الدراسات الفنية واالقتصادية المتخصصة التي تتناول أهم 
التطورات في صناعة النفط والغاز والطاقة وانعكاساتها على الدول العربية األعضاء 
في المنظمة، وبما يساهم في تطوير وحل المشكالت والتحديات التي تواجه الصناعة 
البترولية العربية من جهة والمساهمة في تحقيق االستقرار في األسواق العالمية من جهة 
أخرى، وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة وجوائز البحث العلمي، 
واالجتماعات التنسيقية السنوية بين المختصين في الدول األعضاء والمنظمات العربية 
والدولية المتخصصة في صناعة البترول. والمساهمة في دعم جهود الثقافة البترولية 
العربية من خالل اصداراتها اإلعالمية المتميزة، إلى جانب جهود المنظمة في المحافل 
الدولية ومراكز  المنظمات  والمثمر مع  اإليجابي  تعاونها  والدولية من خالل  اإلقليمية 

األبحاث والدراسات العالمية المتخصصة في الطاقة والنفط والغاز. 

وأكد معاليه ان احتضان دولة الكويت للمقر الرئيسي لمنظمة األوابك، وغيرها من 
منظمات العربي المشترك، يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز والنهوض 
والدعم  الالزمة  التسهيالت  أفضل  وتقديم  جوانبه،  كافة  في  المشترك  العربي  بالعمل 
المادي والمعنوي لمنظمات العمل العربي المشترك لممارسة أعمالها وبما يعود بالخير 

والفائدة على الدول العربية.

 وأعقبه معالي المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية 
مصر العربية، التي لها رئاسة الدورة الحالية للمنظمة لعام 2017،  حيث أشار في كلمته 
بأن هذه االحتفالية تؤكد مرة أخرى على إصرار الدول األعضاء على المضي قدماً في 
مواصلة  وعلى  والغاز،  والبترول  الطاقة  مجال  في  المشترك  العربي  التعاون  مسيرة 
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المساعي المشتركة لتنسيق الجهود والمواقف في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية 
المشتركة في صناعة الطاقة، السيما وإن الدول العربية متشابهة وبشكل كبير من حيث 
التحديات االقتصادية والسكانية، األمر الذي يجعل من التعاون العربي المشترك يحظى 

بأهمية قصوى في المرحلة الحالية.

جيدة  مناسبة  تعتبر  األوابك،  لمنظمة  الذهبي  اليوبيل  احتفالية  ان  معاليه  وأكد 
الستعراض مسيرة خمسين عاماً من التعاون العربي المشترك في مجال الصناعات 
البترولية، وقد كان لمنظمة األوابك وعلى اعتبارها اإلطار العربي األهم واألبرز 
على صعيد التعاون في مجال البترول، دوراً بارزاً وحيوياً، في الدفاع عن مصالح 
الدول األعضاء في المحافل الدولية واإلقليمية ذات الصلة بصناعة الطاقة والنفط 
والغاز والبيئة. وعملت جاهدة ومن خالل الدراسات والتقارير الفنية واالقتصادية 
التي تقوم بإعدادها، بإيضاح االنعكاسات المحتملة لمختلف التطورات في صناعة 
للصناعة  الطريق  تضئ  منارة  بحق  فكانت  والغاز،  النفط  صناعة  على  الطاقة 

البترولية العربية.  
ثم ألقى سعادة السيد/عباس علي النقي، األمين العام لمنظمة األوابك، كلمة أشار 
خاللها إلى أن انشاء المنظمة جاء انطالقا من قناعة الدول األعضاء بأهمية التعاون في 
مجال تحقيق االستغالل األمثل للثروة النفطية المتوافرة لديها وبما يساعد على النهوض 

بجهود التنمية االقتصادية واالجتماعية لديها.

وتابع قائالً » لذلك، فقد رأت هذه الدول أن تؤسس كيانا اقتصاديا عربيا مستقال يقوم 
بطرح مجاالت التعاون الممكنة بين الدول االعضاء في مختلف الصناعات البترولية، 
ويتمتع برؤية واقعية وموضوعية في تحليل التطورات والتحديات التي قد تواجه هذه 

الصناعة حاضرا ومستقبالً«.

وأردف قائالً » إذا ما نظرنا إلى األهداف الرئيسية للمنظمة نجد انها تنحصر بشكل 
عام ضمن اتجاهين:

الخبرات  وتبادل  التنسيق  في  األعضاء  الدول  تشجيع  على  العمل  األول:  االتجاه 
فيما بينها في مجال الصناعات واألبحاث البترولية وإتاحة فرص التدريب وحل ما قد 

يعترضها من مشكالت في الصناعة البترولية.

المشروعات  وإنشاء  والتنسيق  التعاون  جوانب  تقوية  على  العمل  الثاني:  االتجاه 
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تحقيق  من  المنظمة  تمكنت  وقد  األعضاء،  الدول  بين  المشتركة  العربية  البترولية 
والمشروعات  الشركات  من  مجموعة  أنشأت  حيث  المجال،  هذا  في  باهرة  نجاحات 
العربية المشتركة الناجحة والمنبثقة عنها ولكنها مستقلة تماما في إدارتها وأعمالها وهذه 
الشركات هي الشركة العربية البحرية لنقل البترول ، والشركة العربية لبناء وإصالح 
السفن )أسري(، والشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( ، والشركة العربية 
للخدمات البترولية ، باإلضافة إلى معهد النفط العربي للتدريب، األمر الذي ساهم في 
تحقيق االنتشار الجغرافي للمشروعات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة في معظم 

الدول العربية”.

واختتم النقي كلمته معرباً عن شكره وتقديره لدولة الكويت على احتضانها للمقر 
الرئيسي للمنظمة، ولجمهورية مصر العربية على احتضانها لمكتب المنظمة في مدينة 
القاهرة، ولكافة الدول األعضاء على رعايتهم ودعمهم المتواصل للمنظمة، كما أعرب 
األمانة  وموظفي  السابقين  العامين  األمناء  السعادة  أصحاب  لجميع  وشكره  ثناؤه  عن 
المنظمة  أداء  في  ساهمت  كبيرة  جهود  من  قدموه  ما  على  والحاليين  السابقين  العامة 

لرسالتها.

النفط  وزير  المرزوق،  عصام   / السيد  معالي  الحفل،  راعي  ممثل  قام  ذلك  وبعد 
وزير  المال  طارق  المهندس  معالي  ويرافقه  الكويت،  بدولة  والماء  الكهرباء  ووزير 
علي  /عباس  السيد  وسعادة  العربية،  مصر  جمهورية  في  المعدنية  والثروة  البترول 
النقي، األمين العام لمنظمة األوابك، بتوزيع الدروع والهدايا التذكارية على أصحاب 
بفقرة  الحفل  اختتم  ثم  التنفيذي.  المكتب  أعضاء  السعادة  وأصحاب  الوزراء  المعالي 

موسيقية وحفل العشاء.
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ثالثا: المؤتمرات واالجتماعات التي شاركت فيها األمانة العامة 

3-1 محاضرة معهد سعود الناصر الدبلوماسي

  ألقى سعادة األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، السيد/
عباس علي النقي، محاضرة في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، التابع لوزارة 
الخارجية بدولة الكويت، بتاريخ 2 فبراير 2017، وذلك ضمن فعاليات الدورة التكميلية 
لدورة الثقافة االقتصادية للدبلوماسيين. وقد تضمنت المحاضرة تقديم لمحة عامة عن 
المنظمة وأهدافها والدول األعضاء وأجهزتها الرئيسية، وأهم األعمال واالختصاصات 

المناطة بها. 

3-2 المنتدى الثالث حول استراتيجية الطاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

شاركت األمانة العامة للمنظمة في فعاليات المنتدى الثالث حول استراتيجية الطاقة 
العربية، تحت شعار »إصالح وإعادة هيكلة وطفرة  الخليج  لدول  التعاون  في مجلس 
مستقبل الهيدروكربونات في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية«. الذي عقد في 
دولة الكويت يوم 25 يناير 2017، بحضور معالي السيد/عصام المرزوق، وزير النفط 
ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت، وعدد كبير من الخبراء والمختصين في صناعة 
الحالية  التطورات  المنتدى  ناقش  الخليجي، وقد  التعاون  النفط والغاز في دول مجلس 
واآلفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

3-3 مؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثاني للصحة والسالمة والبيئة

شاركت األمانة في فعاليات مؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثاني للصحة والسالمة 
والبيئة الذي عقد في دولة الكويت يومي  15– 16 فبراير 2017، برعاية وحضور معالي 
السيد/عصام المرزوق، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت، وبحضور 
معالي الدكتور/ محمد الرمحي، وزير النفط بسلطنة عمان.  ويهدف المؤتمر إلى تعزيز 
الرائدة  المكانة  وترسيخ  والبيئة،  والسالمة  الصحة  معايير  بأعلى  الكويت  دولة  التزام 
والسالمة  الصحة  التوعية  زيادة  جانب  إلى  المجاالت،  هذه  في  ودوليا  إقليميا  للكويت 
والبيئة في قطاع البترول وجميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية في الكويت، وترسيخ 
ثقافة االلتزام بمجتمع صديق للبيئة تراعى فيه معايير الصحة والسالمة والبيئة والتنمية 

المستدامة. 
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البيئة  المحافظة على شروط  تحديات  لمواجهه  الممكنة  الحلول  المؤتمر  ناقش  وقد 
والصحة والسالمة وسط استمرار أجواء ضعف أسعار النفط والتوجه العام للصناعة 
والسالمة  الصحة  بعض حاالت  ناقش  كما  التكاليف،  وتقليل  االنفاق  لترشيد  البترولية 
والبيئة على المستوى الدولي وامكان تطبيق الدروس المستفادة منها على قطاع النفط 

الكويتي.

3-4 المؤتمر الدولي العشرون عن البترول والثروة المعدنية والتنمية

شاركت األمانة العامة في فعاليات »المؤتمر الدولي العشرون عن البترول والثروة 
فبراير   22 إلى   20 الفترة من  القاهرة خالل  الذي عقد في مدينة  والتنمية«،  المعدنية 
2017 ، والذي نظمه معهد بحوث البترول، برعاية وحضور أصحاب المعالي المهندس 
التعليم  وزير  الغفار  عبد  خالد  الدكتور  المعدنية،  والثروة  البترول  وزير  المال  طارق 
العالي والبحث العلمي، وبمشاركة من المتخصصين في الصناعة البترولية، وقد ناقش 
في  الجارية  بالتطورات  الصلة  ذات  المواضيع  من  مجموعة  جلساته  خالل  المؤتمر 
الصناعة البترولية في مختلف مراحل الصناعة. وقد ألقى سعادة األمين العام لمنظمة 
واآلفاق  الحالية  التطورات  خاللها  من  استعرض  المؤتمر،  افتتاح  خالل  كلمة  أوابك 

المستقبلية لصناعة النفط والغاز في الدول العربية.

3-5 القمة الدولية ومعرض النفط والغاز بجمهورية أذربيجان 

 تلبية لدعوة من الجهة المنظمة شاركت األمانة العامة للمنظمة في قمة النفط والغاز 
الدولية والتي عقدت في مدينة باكو، بجمهورية أذربيجان يومي 16و17 أذار/مارس 
2017، وبمشاركة ممثلي حوالي 150 شركة عالمية رائدة في مجال صناعات النفط 

والغاز من 22 دولة ومنظمة.

»واقع  بعنوان  للقمة  االفتتاحية  الجلسة  في  الرئيسية  الورقة  العامة  األمانة  قدمت 
ومستقبل صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء في منظمة أوابك. 

هذا وقد حققت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( انجازاً متميزاً 
درع  على  وحصولها  القمة  فعاليات  في  مشاركتها  خالل  من  الدولي  الصعيد  على 
وشهادة »أفضل منظمة في مجال النفط« مقدمة من رابطة دول الكومنولث المستقلة 
ويأتي هذا اإلنجاز في إطار حرص منظمة أوابك على المشاركة في المحافل الدولية 
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لعرض تطور الصناعات البترولية المختلفة في الدول األعضاء في المنظمة وتبادل 
المتاحة  الفرص  ظل  في  الصناعة  تحديات  لمواجهة  الفنية  واآلراء  النظر  وجهات 

والتنافسية العالمية.  

االقتصادية  المتحدة  األمم  للجنة  التابعة  الغاز  خبراء  لمجموعة  الرابعة  الدورة   6-3
ألوروبا

األمم  بلجنـة  المسـتدامة  الطاقة  )إدارة  المتحـدة  األمـم  من  المقـدمة  للدعـوة  تلبـية 
المتحدة االقتصادية ألوروبا(، شاركت األمانة العامة للمنظمة في فعاليات الدورة الرابعة 
لمجموعة الخبراء والمعنيين لشؤون الغاز في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 
التي عقدت بمقر األمم المتحدة في مدينة جنيف، سويسرا يومي 27 و28 أذار/مارس 
2017، وقد ترأس األمين العام للمنظمة وفد األمـانة العامة، وقد تمثلت مشاركة األمانة 
العامة للمنظمة بكلمة لألمين العام في الجلسة االفتتاحية، كما قدمت األمانة العامة ورقة 

فنية بعنوان »آخر التطورات في صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية«. 

3-7 ملتقى االعالم البترولي الثالث لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  من  سامية  برعاية 
اإلمارات العربية المتحدة، حفظه هللا، وبحضور أصحاب المعالي وزراء الطاقة والنفط 
ملتقى  فعاليات  في  المنظمة  شاركت  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في 
االعالم البترولي الخليجي الثالث، الذي عقد في مدينة أبوظبي، يومي 19 و 20 أبريل 
وقد  للطاقة«.  المستقبلية  واالتجاهات  الخليجي  البترولي  تحت شعار »االعالم   2017
ناقش الملتقى وعلى مدى يومين ومن خالل الجلسات والحلقات النقاشية وورش العمل 
مجموعة من المواضيع والقضايا ذات الصلة بموضوع االعالم البترولي، وتم التداول 
بين المشاركين حول سبل تقوية أواصر التعاون بين الدول الخليجية في قطاع االعالم 
التطورات  الصعيد في ظل  التحديات على هذا  أهم  المشاركين  البترولي، واستعرض 
المتالحقة على صعيد االعالم الدولي، خاصة في ما يتصل بتنامي دور شبكات التواصل 
االجتماعي وزيادة تأثيرها على القطاع الكبير من مستخدمي هذه الشبكات بحيث أصبحت 

على مدى قريب من ازاحة وسائل االعالم التقليدية من موقعها الحالي.
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3-8 القمة العالمية الثانية للغاز الطبيعي المسال 

 شاركت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول في القمة العالمية 
الثانية للغاز الطبيعي المسال التي عقدت في مدينة برشلونة بإسبانيا، يومي 24 و25 
شركات  من  ومتخصص  خبير   250 نحو  القمة  في  شارك  وقد   .2017 نيسان/أبريل 
وكالة  بينها  من  والدولية  األوروبية  والمنظمات  والمؤسسات  العالمية،  والغاز  النفط 
الفضاء األمريكية NASA. وقد تضمنت فعاليات القمة أربع جلسات نقاشية، تضمنت 
أربعة محاور هي االتجاهات العالمية في أسواق الغاز الطبيعي المسال، والتحديات في 
األسواق الصغيرة للغاز الطبيعي المسال، ودور التكنولوجيا واالبتكارات في نقل الغاز 
الطبيعي المسال، ودور مرافئ استقبال الغاز المسال في السوق العالمي. قدمت األمانة 
السوق  العربية في  الدول  بعنوان “دور  االفتتاحية  الجلسة  الرئيسية في  الورقة  العامة 
العالمي للغاز الطبيعي المسال: الواقع، والتحديات والفرص”، كمــا شاركــت األمانة 
الغاز  العالمية في أسواق  النقاشيـــة األولـــى بعنوان »االتجاهات  الجلســة  العامة في 

الطبيعي المسال«. 

3-9 األسبوع العربي للتنمية المستدامة

بدعوة كريمة من معالي األمين العام لجامعة الدول العربية شاركت األمانة العامة 
في فعاليات “األسبوع العربي للتنمية المستدامة” الذي عقد في القاهرة، جمهورية مصر 
العربية برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خالل 
الفترة من 14 إلى 17 أيار/ مايو 2017 تحت شعار “نحو شراكة فاعلة”.  وبتنظيم 
اإلنمائية،  المتحدة  األمم  الدولي، ومجموعة  والبنك  العربية  الدول  بين جامعة  مشترك 
ووزارة االستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية.  هدفت الفعالية إلى توحيد 
الجهود العربية لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 والتي من ضمن أهدافها ضمان 

حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة وبتكلفة ميسورة.

ورشة  قدمت خالل  عمل  بورقة  العامة  األمانة  شاركت  ذي صلة،  موضوع  وفي 
التقدم  الخبراء حول “رصد  اجتماع فريق  القاهرة على هامش  التي عقدت في  العمل 
المحرز نحو الطاقة المستدامة – آفاق التنمية المستدامة 302030 في المنطقة العربية” 
خالل الفترة من 14 إلى 15 أيار/ مايو 2017 بتنظيم لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(.
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3-10 قمة أبو ظبي للصناعات البترولية الالحقة  

الثامنة عشر للصناعات  شاركت األمانة العامة للمنظمة في قمة أبو ظبي العالمية 
يومي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة   - ظبي  أبو  في  عقدت  التي  الالحقة  البترولية 
18و19 أيلول/ سبتمبر 2017، وقد شارك في القمة نحو 350 متخصص من شركات 
النفط العربية والعالمية )أدنوك/ إينوك/ تكرير/ أرامكو/ سابك/ إيكويت/ البترول الوطنية 
في  الالحقة  البترولية  الصناعات  وقيادات وخبراء  بورياليس/ شل(،  بروج/  الكويتية/ 
مصر  وجمهورية  البحرين(،  عمان/  الكويت/  السعودية/  )اإلمارات/  الخليج  منطقة 

العربية، وبعض المنظمات والمؤسسات الدولية.

والعالمية  اإلقليمية  التحديات  لمناقشة  هاما  حدثا  سنويا  تعقد  التي  القمة  هذه  تعد 
الفرصة  وتتيح  والبتروكيماويات(  )التكرير  الالحقة  البترولية  الصناعات  تواجه  التي 
أفكار جديدة وحلول  إلى  التوصل  في  يساهم  مما  والخبرات  اآلراء  لتبادل  للمشاركين 
مبتكرة للمشاكل التي تعترض الصناعة البترولية الالحقة. تناولت جلسات القمة وحلقات 

النقاش بعض الموضوعات االستراتيجية الهامة ومنها:

واقع وآفاق صناعة التكرير والبتروكيماويات في دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى 
عام 2030، التحديات اإلقليمية والعالمية التي تواجه صناعة التكرير والبتروكيماويات، 
تكامل تقنيات البحث والتطوير لتحقيق العائدات للشركات والمؤسسات، تعزيز التعاون 
المهنية  والصحة  السالمة  الالحقة،  البترولية  الصناعات  في  المرأة  دور  اإلقليمي، 

والكفاءة والبيئة.

وقدمت األمانة العامة ورقة بعنوان “آفاق صناعة تكرير البترول في الدول األعضاء 
في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول«.

بعنوان  المجاني  التدريبي  البرنامج  في  للمشاركة  األعضاء  الدول  دعوة   11-3
 Technical Progress and Trends in Oil and Gas Field“

   ”Development Planning

العربية  األقطار  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  بين  التعاون  تعزيز  إطار  في 
الشعبية  الصين  العربية وجمهورية  الدول  وبين  )أوابك( من جهة،  للبترول  المصدرة 
بها مهام  المناط  الجهة  أوابك هي  لمنظمة  العامة  أن األمانة  ناحية أخرى، وحيث  من 
متابعة الموضوعات المتعلقة بمجال النفط والغاز في إطار التعاون العربي الصيني في 
للمشاركة  المنظمة  في  الدول األعضاء  بدعوة  العامة  األمانة  قامت  فقد  الطاقة،  مجال 
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 Technical Progress and Trends in“ بعنوان المجاني  التدريبي  البرنامج  في 
Oil and Gas Field Development Planning”  ، الذي تنظمه جامعة الصين 
للبترول العاصمة بكين – الصين خالل الفترة من 24 أغسطس – 13 سبتمبر 2017، 
لعدد من المشاركين من الدول العربية من ذوي االختصاص في مجال النفط والغاز، 
ويغطي البرنامج عدداً من المحاور المتعلقة بمجال الحفر والمكامن وإدارة اإلنتاج من 

حقول النفط والتكنولوجيا الجديدة في مجال اإلنتاج عالوة على تقييم المشروعات. 

3-12 القمة العالمية حول الحلول المتاحة لموضوع الغاز الطبيعي المسال 

  شاركت األمانة العامة للمنظمة في القمة العالمية حول الحلول المتاحة لموضوع 
الغاز الطبيعي المسال التي عقدت في مدينة نيس، الجمهورية الفرنسية يومي 24 و25 
تشرين األول/ أكتوبر2017. وقد شارك في القمة إلى جانب منظمة أوابك عدد كبير 
من ممثلي شركات البترول العالمية المتخصصة بالغاز. قدمت األمانة العامة ورقة في 
فعاليات القمة بعنوان »التطورات الديناميكية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية، 
ودوره الحالي والمستقبلي في تلبية الطلب اإلقليمي والعالمي على الغاز«. كما شاركت 
في جلسة نقاشية بعنوان »أحدث التطورات في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال«.

3-13 اجتماع المائدة المستديرة السابع لوزراء النفط والطاقة في الدول اآلسيوية.

     بدعوة كريمة من معالي وزير الطاقة في مملكة تايلند شاركت األمانة العامة في 
اجتماع الطاولة المستديرة اآلسيوي السابع على مستوى الوزراء تحت عنوان »التحول 
في أسواق الطاقة العالمية: من الرؤية إلى العمل الفعلي«، و وذلك في العاصمة التايلندية 
الطاقة  بين وزارة  وبتنظيم مشترك   .2017 نوفمبر   3 1إلى  من  الفترة  بانكوك خالل 

التايلندية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومنتدى الطاقة الدولي، 

شارك في االجتماع وزراء وممثلون من 24 دولة آسيوية منتجة ومصدرة ومستهلكة 
للنفط والطاقة، و11 مسؤوالً من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة. وكان 
من ضمن المشاركين والمتحدثين الرئيسيين في الجلسات الرئيسـية الثالث من الدول 
األعضاء في المنظمة: معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة 
والصناعة في دولة االمارات العربية المتحدة، معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد 
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آل خليفة، وزير النفـط في مملكة البحرين، معالي المهنـدس خالد بن عبدالعزيزالفالح، 
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، معـالي الدكتور 
محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، معالي األسـتاذ عصـام 

عبد المحسن حمد المرزوق، وزير النفط وزير الكهرباء والماء في دولة الكويت.

تركزت أعمال الدورة السابعة على ثالثة محاور رئيسية هي: 
أسواق النفط: االستثمارات، التحديات األمنية في عالم متحول.	 
الغاز الطبيعي: وضع السوق، والعقبات السياسية التي تواجه العصر الذهبي للغاز.	 
التكنولوجيا ومستقبل الطاقة: االنعكاسات، التحديات واالستعدادات. 	 

وفي ختام أعمال االجتماع رحب معالي الوزراء بالحوار الذي يدعمه منتدى الطاقة 
الطاقة من خالل أسواق  انتقال  العالمي على طول مسارات  الطاقة  أمن  الدولي بشأن 
التعاون والتجارة  باالنفتاح والفعالية والشفافية، وتعزيز  طاقة تعمل بشكل جيد وتتسم 

واالستثمار في جميع أنحاء القارة اآلسيوية من أجل:
تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل االنبعاثات والملوثات على امتداد سلسلة القيمة للطاقة. 	 
تحقيق النمو االقتصادي المستدام وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.	 
اتخاذ اإلجراءات الضرورية والمناسبة بشأن تغير المناخ وفقا لما تم التوصل إليه 	 

في اتفاق باريس.
الطاقة  المزروعي، وزير  المهندس سهيل بن محمد فرج  الختام أعلن معالي  وفي 
المستديرة  الطاولة  المتحدة الجتماع  العربية  والصناعة، عن استضافة دولة اإلمارات 
الثامن لوزراء النفط والطاقة في الدول اآلسيوية والذي سيعقد بمشيئة هللا تعالى في مدينة 

أبو ظبي عام 2019.

3-14 الدورة العاشرة من المنتدى الدولي ميدايز

لمنتدى  العاشــــرة  الدورة  فعاليــــات  في  للمنظمـــة  العامــــة  األمانــــة  شارك 
ميدايز»MEDays» ، الذي عقد في مدينة طنجه بالمملكة المغربية في الفترة من 8 إلى 
11 نوفمبر 2017، برعاية سامية من العاهل المغربي جاللة الملك محمد السادس، تحت 
شعار » من انعدام الثقة إلى التحديات : عصر االضطرابات الكبرى«، وقد شارك في 
المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومجموعة من المفكرين ورجال 
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األعمال وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وقد شارك سعادة 
جلسة  في  رئيسي  كمتحدث  النقي،  علي  األستاذ/عباس  األوابك،  لمنظمة  العام  األمين 
»نظرة عامة على آفاق الطاقة العالمية: كيفية تمكين االنتقال الفعال من أجل نظام طاقة 

سهل الولوج وأكثر استدامة وبأسعار معقولة ».  

وقد تناول سعادة األستاذ/عباس علي النقي، في كلمته مجموعة من القضايا الراهنة 
في صناعة النفط والغاز والطاقة، ومن أهمها:

أوالً: الدور المتزايد للطاقات المتجددة في مزيج الطاقة األولية بشكل عام، والطاقة 
المتجددة في الدول األعضاء في منظمة أوابك والدول العربية األخرى بشكل 

خاص.
 ثانياً: التطورات األخيرة في أسواق الطاقة والوصول الى الطاقة المستدامة.

وقد تناولت المحاور الرئيسية للمنتدى عدد من المواضيع ذات الصلة بقضايا الطاقة 
والبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة والتطورات االقتصادية والجيوسياسية في 

منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا.
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رابعاً: البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، دور منظمة األوابك

تحرص األمانة العامة لمنظمة األوابك على متابعة التطورات الدولية الجارية على 
صعيد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC وبروتوكول كيوتو، 
وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس وزراء منظمة االوابك الموقر بهذا الشأن، وذلك بهدف 
المجموعة  المستمر مع  القضايا وبالتنسيق  الدول األعضاء حيال تلك  توضيح مواقف 
التفاوضية العربية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(، حيث يتم  عقد اجتماعات 
تنسيقية مع تلك الجهات لمناقشة مسودة القرارات  التي يتم التفاوض بشأنها والحرص 
على صدور قرارات من مؤتمرات األطراف تؤثر سلباً على اقتصادات الدول األعضاء.

وفيما يلي استعراض موجز لألمور المتعلقة بهذا الموضوع خالل عام 2017:

أوال: اجتماع الهيئات الفرعية المنبثقة عن اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغيّر 
المناخ  في مدينة بون – ألمانيا – مقر األمم المتحدة خالل الفترة من 18-8 

مايو 2017:

ثالثة مسارات رئيسية  الجديدة وهي على  المفاوضات  العامة جولة  األمانة  تابعت 
موزعة كاآلتي:

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس 
(AD Hoc Working Group on the Paris Agreement - APA)
ناقش المجتمعون دليل القواعد، وهو بمثابة دليل تشغيلي لتنفيذ اتفاق باريس، كما 
تقييم  من  األطراف  الدول  تمكين  بشأن   2018 لعام  التيسيري  الحوار  الدول  اقترحت 
التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وعمل المفاوضون كذلك على عملية 
التقييم العالمي التي تتضمن عناصر بشأن التخفيف والتكيف والتمويل كما ناقشت الدول 

األطراف الخطوات الالزمة نحو تشغيل الصندوق وأنشطة التكيف.
الهيئة الفرعية للتنفيذ الـ 46: 

(Subsidiary Body for Implementation – SBI)
بالرغم من عدم وجود وثيقة ختامية متاحة للهيئة الفرعية للتنفيذ الـ 46 دعت الهيئة 
إلى تقديم اآلراء بشأن مشاركة أصحاب العالقة خاصة فيما يتعلق بمسارات االنبعاثات 

األكثر استدامة في قطاع النقل، كما تم تأجيل مناقشة مراجعة آلية التنمية النظيفة.



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 280

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا الـ 46:
(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice – SBSTA)
عقدت الهيئتان الفرعيتان SBI – SBSTA عدة اجتماعات مشتركة للخبراء التقنيين 
بشأن التخفيف والتكيف كما تم تأجيل النظر في نطاق مراجعة الهدف العالمي طويل 
األجل حتى عام 2019 إلتاحة الفرصة الستكمال أساليب عملية التقييم العالمي والحوار 

التيسيري لعام 2018 تحت إشراف الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.

ثانيا: االجتماع التنسيقي الرابع والعشرون لخبراء البيئة في الدول األعضاء

تنفيذاً لخطة عمل األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
لعام 2017، ُعقد االجتماع التنسيقي الرابع والعشرين لخبراء البيئة وتغيّر المناخ في 
الدول األعضاء في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 11-10 

تشرين األول/أكتوبر 2017.
المنظمة  في  األعضاء  الدول  بعض  من  وخبراء  اخصائيون  االجتماع  في  شارك 
وهي: مملكة البحرين – المملكة العربية السعودية - دولة الكويت – جمهورية مصر 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  الى ممثل مجلس  باإلضافة  العراق،  العربية وجمهورية 

ورئيس المجموعة التفاوضية العربية في جامعة الدول العربية. 
مسارات  تناولت  عمل  ورقة  أوابك  لمنظمة  العامة  األمانة  قدمت  األول  اليوم  في 
العامل  الفريق  تتضمن  والتي   )2017 )بون  المناخ  لتغيّر  الرسمية  المفاوضات 
المخصص المعني باتفاق باريس الذي أنشئ للتحضير لبدء نفاذ اتفاق باريس ووضع 
عناصر للمساهمات الوطنية وكل ما يتعلق باتصاله بالمناخ كالتكيف والحوار التيسيري 
لعام 2018. وتعزيز مساهمات الدول المحددة على الصعيد الوطني )NDCs( بحلول 
تجري  2018 عملية مستمرة  يكون حوار عام  أن  الدول  اقترحت  2020، حيث  عام 
بولندا )COP-24( وكذلك تعظيم  الرابع والعشرين في  قبل وخالل مؤتمر األطراف 
االستفادة من مصادر البيانات الموجودة في اإلجراءات الخاصة بالتغيّرات المناخية بما 
في ذلك سجل المناخ الكربوني، ومشروع الكشف عن الكربون سابقا، وكذلك الوضوح 
بشأن المبادرات القائمة وكيف يمكن أن تكمل وتساعد على توسيع نطاق الجهود الوطنية 

باإلضافة إلى الجهود العالمية في هذا المجال وأنشطة التكيف.
والمجموعة  األوابك  منظمة  بين  مشتركة  عمل  ورشة  ُعقدت  الثاني  اليوم  وفي 
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فيه ممثلون عن  العربية ومنظمة االسكوا شارك  الدول  العربية في جامعة  التفاوضية 
الدول العربية والفريق التفاوضي العربي المعني بشؤون تغيّر المناخ، حيث استعرضت 
األمانة العامة للمنظمة ورقة فنيّة تناولت »تأثير اتفاقية باريس لتغيّر المناخ على القطاع 
النفطي العربي« وفي نهاية اليوم أكد المشاركون في االجتماعات على عناصر الموقف 

التفاوضي العربي في النقاط التالية:
األعضاء خالل 	  الدول  مع  بالتعاون  األوابك  منظمة  تنظمها  فعالية  عقد  أهمية 

مؤتمر األطراف القادم )COP-24) المزمع عقده في بولندا عام 2018 حول 
تدابير االستجابة.

وضع آلية لمواجهة اإلجراءات التي تتخذها الدول الصناعية والمنظمات الدولية 	 
تؤثر  التي  تلك  وخاصة  المناخية  التغيرات  قضايا  بشأن  المالية  والمؤسسات 

مباشرة على الصناعة النفطية والغاز في الدول العربية.
حزمة 	  ضمن  االستجابة  لتدابير  السلبية  اآلثار  تقليل  حول  نصوص  وضع 

القرارات المزمع تقديمها في الحوار التيسيري عام 2018.
التخفيف 	  حول  التفاوضي  للفريق  االسترشادية  الورقة  في  جاء  بما  االلتزام 

والتكيف والمادة 6 من اتفاق باريس والشفافية والجرد العالمي واالمتثال.
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خامساً:  النشاط اإلعالمي  

2017 في ممارسة نشاطها اإلعالمي على  العامة خالل عام  استمرت األمانة 
العربي والدولي وذلك عن طريق إدارة اإلعالم والمكتبة، المختصة  الصعيدين 
المطبوعات  للمنظمة، وتشرف اإلدارة على جميع  المهام واألنشطة اإلعالمية  بتنفيذ 
واإلصدارات الدورية التي تعدها األمانة العامة بالتعاون مع بقية اإلدارات المعنية في 
األمانة العامة. وتقوم إدارة اإلعالم والمكتبة بمتابعة تطورات الصناعة البترولية العربية 
والدولية وشؤون الطاقة واقتصادياتها، ورصد جميع ما ينشر عن هذه التطورات في 
وسائل االعالم المقروءة والمرئية، كما تقوم بأعمال التوثيق والبيبليوغرافيا، واإلحاطة 
الجارية، وتزويد الباحثين من داخل األمانة العامة وخارجها بما يرغبون فيه من كتب 

ومراجع ودوريات.

5-1 : التحرير والطباعة والنشر والتوزيع

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

والنشر، والتوزيع. 

5-2 : النشاط الصحفي واإلعالمي

البيـانـات الصحفيـة غطــت نشـاطـات  العـامـة عـدد مـن  صـدر عـن األمـانـة 
المكتــب  المنظمـة واجتمـاعــات  المختلفـة، كـاجتمـاعـات مجـلـس وزراء  المنظمــة 
تناولـت بعـض الصحـف  الذهبي . ومـن جهـة أخـرى  اليوبيل  æاحتفال  التنفيـذي، 
الدول األعضـاء،  بيـن  التنسيـق  المنظمــة، ودورهـا فـي  أنشطـة  المحليـة والعربيـة 
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 االقتـصاديــة والبيئيــة، باإلضافة إلـى بعـض 

الموضوعـات األخـرى التـي تخـص الدول األعضـاء بصفـة عـامـة.  
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5-3 : الموقع االلكتروني 

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

الموقع وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المواقع االلكترونية.

5-4 : وسائل التواصل اإلجتماعي

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

أخبار المنظمة والمتابعين للتطورات في صناعة النفط والغاز.

5-5 خدمات المعلومات والمكتبة

5-5-1 المعلومات والتوثيق

استمرت المكتبة في تقديم خدماتها لباحثي المنظمة وجميع الباحثين الوافدين عليها، 
النفطية في  النفطية وغير  المؤسسات  العاملين في  المقر أو من  سواء من موظفي 
دولة الكويت أو خارجها أو للمهتمين في الهيئات والمراكز العلمية والبحثية األخرى. 
وتتضمن هذه الخدمات الرد على االستفسارات، والبحث عن المعلومات المطلوبة من 

خالل المصادر المتوفرة في المكتبة.

واصلت المكتبة خطتها في توسيع قاعدة البيانات الببليوغرافية المعتمدة على نظام 
التوثيق اآللي "أوراكل" وذلك عبر إدخال البيانات الجديدة الخاصة بالكتب والمراجع 
1131 مصدر  بيانات  إدخال  تم  العربية واألجنبية. وقد  الدوريات  والوثائق ومقاالت 

للمعلومات خالل العام المنصرم.

وبناء عليه، توفر المكتبة للمستفيدين خدمة استرجاع المعلومات المطلوبة، باإلضافة 
إلى خدمات التوثيق المعتادة:

إعداد الببليوغرافيا الفصلية لمجلة النفط والتعاون العربي.	 
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تحضير الكشاف الدوري للكتب وبعض مقاالت الدوريات الواردة للمكتبة لكل 	 
ثالثة أشهر، ويرسل إلى مكتب سعادة األمين العام واإلدارات المتخصصة.

5-5-2  الفهرسة والتصنيف

الفهرسة والتصنيف، حيث  الفنية في مجال  المكتبة إلنجاز خدماتها  تتواكب جهود 
ارتفع عدد الكتب والوثائق الجديدة التي تم فهرستها وتصنيفها من 30644 إلى 30802 
كتاب ومن 5660 إلى 5675 وثيقة. كما تم إدخال معلومات 141 كتاب وثيقة من الكتب 

القديمة الموجودة على نظام البطاقات.  

5-5-3  التزويد

تركزت خدمات التزويد هذا العام على النحو التالي:
اقتراحه من قبل مكتب سعادة 	  يتم  بناء على ما  المكتبة بمصادر جديدة  تزويد 

األمين العام أو من اإلدارات المتخصصة.
متابعة اشتراكات مكتبة األمانة العامة في الدوريات العربية واألجنبية.	 
متابعة المطبوعات الرسمية الخاصة بالهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات 	 

وشركات النفط.
المطبوعات والدوريات اإللكترونية من مواقعها على شبكة اإلنترنت 	  إنزال 

ووضعها على المكتبة اإللكترونية لألمانة العامة.
512 دورية، عربي 	  المكتبة  الدوريات المسجلة في سجالت  وصل عدد 

وإنجليزي.

5-5-4 الخدمات العامة

اكتمال  الدوريات بعد  المسموح بها وتجليد  بالحدود  التصوير  المكتبة بخدمة  تقوم 
أعدادها السنوية باإلضافة إلى تجليد المطبوع األخرى عند الضرورة، كما تقوم بتسجيل 
اإلعارة الداخلية للمستفيدين منها، وقد وضع نظام اإلعارة على المكتبة اإللكترونية ليكون 

باستطاعة كل مستعير االطالع على سجل اإلعارة الخاصة به دون الرجوع للمكتبة.    

5-5-5 المكتبة اإللكترونية

تقوم المكتبة بجهود حثيثة لتنمية مصادرها اإللكترونية في مجال الطاقة والبترول 
لتتوازى  والبتروكيماويات واالقتصاد والبيئة والموضوعات األخرى ذات الصلة، 

المكتبة إلكترونية مع المكتبة الورقية في محتوياتها. 
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سادساً: بنك المعلومات 
 

6-1: تعزيز التعاون بين المنظمة والدول األعضاء
تنفيــذا لخطــة عمــل األمانــة العامــة لعــام 2017، ومــن أجــل تفعيــل خدمــات بنــك 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــاً وخارجي ــي داخلي ــروعها اإلحصائ ــق مش ــاح تطبي ــات ونج المعلوم
الــدول األعضــاء، قامــت األمانــة العامــة بعقــد االجتمــاع التنســيقي الســادس لضبــاط 
اتصــال الــدول األعضــاء فــي مجــال بنــك المعلومــات لمنظمــة األقطــار العربيــة 
المصــدرة للبتــرول، خــالل الفتــرة مــن 1-2 أكتوبــر 2017، بمقــر األمانــة العامــة فــي 

ــت. ــة الكوي دول
هــدف االجتمــاع بشــكل أساســي إلــى متابعــة ومراجعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن 
االجتماعــات التنســيقية الســابقة، وتقييــم آليــة متابعــة تدفــق البيانــات مــن الــدول األعضــاء، 
والبحــث عــن الطــرق الكفيلــة باســتمرار نجــاح عمليــة التواصــل مــع ضبــاط اتصــال الــدول 
االعضــاء. كمــا هــدف أيضــاً إلــى التــدارس والتشــاور بشــأن الثغــرات الفنيــة والنواقــص 

اإلحصائيــة التــي ظهــرت خــالل تنفيــذ المراحــل الســابقة لتطبيــق النظــام. 
وقــد خلــص االجتمــاع إلــى عــدد مــن التوصيــات مــن أهمهــا االســتمرار فــي تزويــد 
ــة بالنفــط والغــاز الطبيعــي  ــة المتعلق ــات اإلحصائي ــة العامــة بالمعلومــات والبيان األمان
ــول دون  ــي تح ــاب الت ــة الصع ــل كاف ــى تذلي ــل عل ــرى، والعم ــة األخ ومصــادر الطاق
التدفــق الســلس لتلــك اإلحصــاءات. و إرســال االســتبيان الخــاص بجمــع بيانــات الطاقــة 
المعــد مــن قبــل األمانــة العامــة بدايــة شــهر نيســان / ابريــل مــن كل عــام إلــى الــدول 
األعضــاء علــى أن يتــم إعادتــه إلــى ضابــط اتصــال األمانــة العامــة خــالل شــهر أيلــول 
/ ســبتمبر كحــد اقصــى ، وعلــى ضابــط االتصــال فــي كل دولــة إحاطــة عضــو المكتــب 

التنفيــذي علمــاً بذلــك.

6-2: التقارير  
قــام بنــك المعلومــات بإعــداد مطبــوع بيانــات الطاقــة حســب المجموعــات الدوليــة 
للفتــرة 1975-2016 اعتمــاداً علــى قاعــدة بيانــات شــركة البتــرول البريطانيــة، ويتــم 
تحديــث هــذا المطبــوع ســنويا، وقــد تــم وضعــه علــى قــرص مدمــج، كمــا تــم توزيعــه 
علــى الــدول األعضــاء فــي المنظمــة فقــط، وذلــك حســب االتفــاق مــع شــركة البتــرول 

البريطانيــة. 
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ــداد  ــى إع ــة عل ــة العام ــي األمان ــة ف ــع اإلدارات المختص ــات م ــك المعلوم ــام بن ق
ــن 2016-2012،  ــرة م ــذي يغطــي الفت ــام 2017، ال ــي الســنوي لع ــر اإلحصائ التقري
ــة  ــراص مدمج ــى أق ــت، وعل ــبكة االنترن ــى ش ــة عل ــع المنظم ــى موق ــه عل ــم وضع وت

)CD-ROM( وإرســاله إلــى الــدول األعضــاء.
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سابعاً: جائزة المنظمة للبحث العلمي لعام 2016 

بــــناء علــى قـــــرار لجنــــة التحكيــم الخــاص بجائــزة أوابــك العلميــة لعــام 2016 
المــؤرخ فــــي 25 تشــرين األول/ أكتوبــر 2016، فــي موضــوع »إعــادة تكريــر زيــوت 
التزييــت المســتعملة، وانعكاســاتها االقتصاديــة والبيئيــة«، والــذي نــص علــى مــا يلي:

أوال: حجب الجائزة األولى وقيمتها سبعة آالف دينار كويتي.
ثانيــاً: منــح الجائــزة الثانيــة والبالغــة خمســة آالف دينــار كويتــي مناصفــة للبحثيــن 

التاليين: 
البحــث رقــم (4) المقــدم مــن كل مــن الســيد/ ســعد هللا الفتحــي مــن جمهوريــة العــراق 

بعنوان:
”Re-Refining of Used Lubricating Oils and its Economic & 
Environmental Implications“

ــة  ــة الجزائري ــن الجمهوري ــي م ــال حرب ــيد/ جم ــن الس ــدم م ــم (11) المق ــث رق البح
ــوان: بعن

”Re-Refining of Used Lubricating Oils and its Economic & 
Environmental Implications“

وعمال بأحكــــام نظــــام الجائــــزة، تــم تكريــم وتسليــم الشهــادات التقديريـة إلى كل 
مــن ممثــل الجزائــر فــي المكتــب التنفيــذي ســعادة األســتاذ محــــمد رأس الكــــاف عــن 
الســيد/ جمــال حربــي مــن الجمهورية الجزائريــة وإلــى ممثــل جمهوريــة العــراق 
فــــي المكتــــب التنفــيــــذي سعــــادة األستــــاذ/ صفــاء عبدالرحمــن أحمــد عــن الســيد/ 

ســعد هللا الفتحــي مــن جمهوريــة العــراق. 

7-1 : الجائزة العلمية لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول لعام 2018 
اســتمرارا لسياســة منظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول فــي تشــجيع البحــث 
العلمــي بتخصيــص جائزتيــن تقديريتيــن كل ســنتين، قيمــة الجائــزة األولــى ســبعة 
ــرر أن  ــي، تق ــار كويت ــة آالف دين ــة خمس ــزة الثاني ــة الجائ ــي، وقيم ــار كويت آالف دين
ــوان  ــك لعــام 2018 بعن ــزة أواب ــى جائ يكــون موضــوع البحــث العلمــي للحصــول عل
»البحــوث االقتصاديــة ذات العالقــة بالجوانــب المختلفــة للبتــرول والطاقــة ومــن 

ــعار”. ــتهالك واألس ــدادات واالس ــا االم ضمنه
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وقامــت األمانــة العامــة باإلعــالن عــن ذلــك وإعــالم الجهــات ذات العالقــة، 
ــا  ــى موقعه ــة وعل ــا الفصلي ــي نشــرتها الشــهرية ومجلته واســتمرت بنشــر االعــالن ف
علــى االنترنــت وحــددت نهايــة شــهر أيــار/ مايــو 2018 أخــر موعــد الســتالم البحــوث. 
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ثامناً:  النشاط اإلداري والمالي

8-1 : تطور الهيكل اإلداري

بنهاية عام 2017 بلغ عدد العاملين في األمانة العامة )39( موظفا، منهم )20( في 
الكادر المهني و)19( في الكادر العام.  

8-2 :  تطور االنفاق الفعلي

بـلـغ اإلنـفـــاق فــي عــام 2017 مبلـغـا وقــدره 1,924,996 دينـارا كويتيـا. 
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الفصل الثالث
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

أنشطتها  وتطوير  تنفيذ  على  جاهدة  المنظمة  عن  المنبثقة  العربية  الشركات  تعمل 
اعتماداً على مواردها الذاتية، وتواجه الشركات بعض الشركات ظروفاً صعبة بسبب 
التطورات األمنية في مناطق عملها، والتطورات في السوق النفطية نتيجة تراجع أسعار 
النفط، وكذلك بسبب المنافسة القوية للشركات الكبرى في مناطق عملها، كما أن بعض 
األسواق  لبعض  الدخول  في  صعوبة  تواجه  المنظمة  عن  المنبثقة  العربية  الشركات 
العربية نتيجة لإلجراءات اإلدارية والتنظيمية، وتأمل بالمزيد من الدعم والمساندة من 
الدول األعضاء في المنظمة خاصة في مجال دخول األسواق العربية على أسس تنافسية 

إن لم يكن على أسس األفضلية.

وفي ما يلي عرض موجز ألعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

أ - الشركة العربية البحرية لنقل البترول
تأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول بتاريخ 6 أيار/مايو 1972 برأسمال 
دوالر  مليون   450 مدفوع  ورأسمال  أمريكي،  دوالر  مليون   500 قدره  به  مصرح 
الدول  جميع  الشركة  هذه  في  وتساهم  الكويت،  بدولة  الشركة  مقر  وُحدد  أمريكي، 

األعضاء بالمنظمة باستثناء الجمهورية العربية السورية. 
الشركة  مال  زيادة رأس  الموافقة على  العادية  العمومية غير  الجمعية  قررت  وقد 
المال  أمريكي، ليصبح رأس  50 مليون دوالر  بإصدار أسهم منحة مجانية في حدود 
رقم  قرارها  وأصدرت  دوالر،  مليون   450 من  بدالً  دوالر  مليون   500 المدفوع 

)09/01( بتاريخ 2017/5/12. 

موجز النشاط التجاري للشركة عن عام 2016 والنصف األول من عام 2017
للناقلة  ألف طن   157 نظيفة حمولة  منتجات  ناقالت   6 بناء  على  الشركة  تعاقدت 
الواحدة تسلمت اثنتين منها )ستار انرجي، سي شل( خالل الربع األخير من عام 2016 
وسيتم استالم اثنيتن أخريتين )سي ايكون، وسي بيوتي( خالل الربع األخير من 2017 
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والناقلتين الخامسة والسادسة )بريز والدانه( في الربع األول من عام 2018، وقد تم 
تأجير إحدى الناقالت التي تم استالمها )سي شل( على عقد زمني لمدة سنة مع شركة 

ارامكو التجارية السعودية.
كما شهدت أسواق النقل البحري للبترول خالل العام 2016 والنصف األول من عام 
2017 ركوداً حاداً صاحبه ضعف في الطلب على االستئجار وانخفاض أسعار تأجير 
الناقالت نتيجة لتباطؤ نمو االقتصادي العالمي ووفرة المعروض من النفط والغاز وترشيد 
االستهالك وتوافر أعداد كبيرة من الناقالت الجديدة وقبول مالك الناقالت بأسعار تأجير 
ناقالتها  تأجير  إلى  الشركة  دفع  الذي  األمر  األخرى،  األسباب  من  وغيرها  منخفضة 
وفق الفرص التأجيرية المتاحة في أسواق النقل بنظام الرحالت والسعي لدى الشركات 
النفطية في الدول المساهمة إليجاد فرص تشغيلية لها وفق نظام التأجير الزمني لتالفي 
ورسوم  مصاريف  تكاليف  تحمل  وتفادي  وأخرى  رحلة  بين  الناقالت  توقف  مخاطر 

الموانيء والتي ارتفعت في معظم الموانيء العالمية. 
وبالنسبة لنشاط تجارة الغاز المسال فقد حقق عام 2016 صافي أرباح بلغت 30,808 
مليون دوالر، كما وأن الهيئة العامة المصرية للبترول والتي تمثل المستورد الرئيسي 
للغاز من الشركة قد أبدت تعاوناً كبيراً لسداد التزاماتها بصورة منتظمة ومستمرة، كما 
أسواق  التوسع وفتح  قد شجعها على  المسال  الغاز  تجارة  نشاط  الشركة في  نجاح  أن 
القادمين حتى منتصف  الهيئة المصرية عن العامين  التعاقد مع  جديدة والسعي لتجديد 

عام 2019. 
في  الشقيقة وخاصة  العربية  الشركات  مع  التعاون  في  الشركة  لسياسة  واستمراراً 
الدول المساهمة بالشركة، فقد تم بعون هللا وتوفيقه في شهر يونيو 2017 وتحت اشراف 
معالي وزير النفط العراقي توقيع اتفاقية مشاركة تجارية مع شركة ناقالت النفط العراقية 
)IOTC( يتم بمقتضاها إعـادة إعمـار شركة الناقالت العراقية وتكوين شركة مشتركة 
 AL-IRAQIA SHIPPING  »تحت اسم »العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية

.SERVICES & OIL TRADING
زيت  من  ومنتجاته  العراقي  النفط  وتسويق  نقل  المشتركة  الشركة  هذه  وستتولى 
الوقود ومنتجات نظيفة وإنشاء محطة لتجهيز وتزويد وقود السفن في ميناء البصـرة 
لنقل  البحرية  العربية  الشركة  ناقالت  من  ناقالت   3 تأجير  مؤخراً  تم  وقد  العراقي، 
البترول )شيبه، زركوه، البوم( إلى هذه الشركة المشتركة على عقود زمنية، أيضاً من 
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خالل التعاون بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تسويق النفط سومو 
تولت الشركة العربية البحرية لنقل البتول تنفيذ عمليات النقل البحري للنفط الخام ضمن 
االتفاق الحكومي بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية لنقل 12 مليون برميل 
مقسمة على عدة رحالت من ميناء البصرة العراقي الى ميناء العين السخنة المصري. 

النتائج المالية للشركة عن السنة المالية 2016
مليون   95,576 حوالي   2016 عام  الشركة خالل  ناقالت  تشغيل  إيرادات  بلغـت 
الناقالت  استهالك  احتساب  قبل  الفعلية  التشغيل  بلغت مصاريف  كما  أمريكي،  دوالر 
 21,462 الدفتري حوالي  الناقالت  استهالك  بلغ  فيما  مليون دوالر،   54,870 حوالي 
والعمومية  اإلدارية  والمصاريف  الغاز  نشاط  االعتبار  في  األخذ  وبعد  دوالر  مليون 
والمصروفات واإليرادات األخرى، فقد بلغت النتيجة النهائية لنشاط الشركة عام 2016 

تحقيق صافي ربح حوالي 24,187 مليون دوالر. 

النتائج المالية للشركة عن النصف األول من عام 2017
بلغت  حين  في  دوالر،  مليون   54,071 حوالي  الناقالت  تشغيل  إيرادات  بلغت 
مصاريف التشغيل حوالي 35,082 مليون دوالر، فيما بلغ االستهالك الدفتري للناقالت 
حوالي 12,669 مليون دوالر. وباحتساب المصاريف اإلدارية والعمومية وكذا فوائد 
التمويل للبنوك ونشاط الغاز، تكون النتيجة النهائية لنشاط الشركة عن النصف األول من 

عام 2017 تحقيق صافي ربح حوالي 18,661 مليون دوالر. 

نشاط التدريب 
تسعى الشركة لالرتقاء بأداء موظفيها عن طريق التدريب وفقاً الحتياجات كل منهم، 
وقد تم انتداب ستة من موظفي الشركة في دورات تدريبية خالل العام المنصرم 2016، 
وواحد خالل النصف األول من العام الحالي 2017. كما تم تنظيـم فعاليات تدريبيـة فـي 

القاهرة خالل عام 2016 والنصف األول من عام 2017. 

القوى العاملة
في نهاية عام 2016 بلغ عدد الموظفين 79 موظفاً منهم 45 موظفاً عربياً، كما بلغ 
عدد العاملين في األسطول البحري 252 ضابطاً ومهندساً من مختلف الجنسيات منهم 

165 عربياً.
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وفي منتصف عام 2017 بلغ عدد العاملين 81 موظفاً منهم 46 موظفاً عربياً، كما 
بلغ عدد العاملين في األسطول البحري 255 ضابطاً ومهندساً منهم 166 عربياً.  

البحارة على ظهور  بلغ عدد   ،2017 2016 وحتى منتصف عام  نهاية عام  وفي 
الناقالت 330 بحاراً من ذوي الجنسيات الفيلبينية والباكستانية.

ب - الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري)

تأسست الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( بتاريخ 8 كانون أول/ديسمبر 
به  مكتتب  ورأسمال  أمريكي،  دوالر  مليون   340 قدره  به  مصرح  برأسمال   1973
بمملكة  المنامة  مدينة  في  مقرها  وُحدد  أمريكي،  دوالر  مليون   170 قدره  ومدفوع 
باستثناء  المنظمة  في  األعضاء  األقطار  جميع  الشركة  هذه  في  وساهمت  البحرين. 
وجمهورية  السورية  العربية  والجمهورية  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
مصر العربية. وخفض رأس المال إلى 170 مليون دوالر أمريكي الحتواء الخسائر 
المتراكمة وبعد مراجعة توصيات مجلس اإلدارة في قراريه رقم )4/58م/91( ورقم 
ُعقد  الذي  الثالثين  العادي  غير  اجتماعها  في  العمومية  الجمعية  وافقت  )4/66م/93( 
السهم  قيمة  بخفض  المدفوع  الشركة  رأسمال  هيكلة  إعادة  على   1994/1/11 بتاريخ 

الواحد من 100 دوالر إلى 50 دوالر أمريكي. 

نشاط الشركة لعام 2016
أصبح  العام  منتصف  وفي   ،2016 خالل  بالتحديات  مليئاً  عاماً  )أسري(  شهـدت 
من الواضح أن الشركة تواجه تحديات مالية حادة ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة منها 
البترول،  أسعار  وتذبذب  الشديدة  االقليمية  والمنافسة  السوق  في  المتقلبة  األوضاع 

والميزانية المقيدة للعمالء إضافة إلى ارتفاع التكاليف العامة للشركة.
كما شهدت )أسري( عاماً شديد الصعوبة في جانب إصالح السفن، حيث وصل عدد 
السفن الراسية في )أسري( على مدار عام 2016 ما مجموعه 194 سفينة، بينما كان 
في عام )2015( 243 سفينة أي بنسبة انخفاض بلغت 20%. وقد كان نصيب العمالء 
اإلقليميون األكبر في مجال إصالح السفن من السوق الدولية فاحتل نسبة 55.6% من 

إجمالي األعمال. 



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 294

وقد تم إنجاز جزء كبير من اتفاقية تسفين الموقعة مع شركة ناقالت النفط الكويتية 
)KOTC( في عام 2015، حيث استمرت الشركة بالعمل في 19 ناقلة من ناقالت الخام 
كبيرة الحجم خالل عامين ونصف وشمل العقد إرساء سفن KOTC حتى منتصف العام 

.2017
أما عن إصالح منصات حفر آبار البترول فقد أصلحت الشركة 22 منصة في عام 
2016 بقيمة متوسطة بلغت 2,8 مليون دوالر، بينما أصلحت الشركة 16 منصة حفر 

عام 2015 بقيمة 2,3 مليون دوالر للمنصة الواحدة.

النتائج المالية لعام 2016
حققت )أسري( خالل عام 2016 إيرادات إجمالية بلغت حوالي 154 مليون دوالر، 
مليون دوالر   158 بلغت حوالي  التي   2015 الماضي  العام  ايرادات  قريبة من  وهي 
وتقل عنها بمبلغ 4 مليون دوالر، نتيجة للصعوبات المالية والهيكلية الكبيرة التي مرت 
بها الشركة في عام 2016، وكذلك للمنافسة الشديدة التي شهدتها سوق إصالح السفن 
وضعف سوق إصالح السفن نتيجة الستمرار انخفاض أسعار البترول في عام 2016. 
فقد كانت النتيجة النهائية للبيانات المالية للشركة وجود خسارة صافية بلغت )32,5( 
مليون دوالر في عام 2016 مقارنة بخسارة بلغت حوالي )23( مليون دوالر في عام 

 .2015

التدريب والقوى العاملة
في مجال التدريب حرصت )أسري( في عام 2016 على تنظيم العديد من الدورات 
مع  بالتعاون  الشركة  مواقع  وخارج  داخل  والنوعية  المتخصصة  التدريبية  والبرامج 

العديد من الجهات والمعاهد العلمية لعدد 519 من عمال وموظفي الشركة. 
 2016 نهاية  في  وعامالً  موظفاً   1611 )أسري(  في  العاملة  القوى  مجموع  وبلغ 
منهم 614 بحرينياً و997 بين عرب وأجانب. كما وصل عدد البحرينيين العاملين في 
)أسري( والشركات األخرى الفرعية التي تقدم خدمات حصرية لشركة )أسري( إلى 

حوالي 1000 موظف وعامل بحريني.
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نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
بلغ عدد السفن التي أصلحت حتى نهاية شهر يونيو من هذا العام 77 سفينة بالمقارنة 
مع 104 سفينة لنفس الفترة من عام 2016، وبلغ متوسط قيمة اإلصالح للسفينة الواحدة 
للنصف األول من العام الحالي 2017 ما قيمته حوالي 674,243 دوالر بالمقارنة مع 
394,000 دوالر للنصف األول من عام 2016، وهي نتائج طيبة بشكل عام وتدعو 

للتفاؤل حول نمو أعمال وأنشطة الشركة في المستقبل. 
أما عن إصالح منصات حفر البترول فقد أصلحت الشركة 12 منصة خالل النصف 
بينما  الواحدة،  للمنصة  دوالر  مليون   2,8 بلغت  قيمة  بمعدل   2017 عام  من  األول 
أصلحت 14 منصة في النصف األول من عام 2016 بمعدل قيمة 2,2 مليون دوالر 

للمنصة الواحدة.

النتائج المالية للشركة خالل النصف األول من عام 2017
أما بالنسبة للنتائج المالية عن النصف األول من عام 2017، فقد بلغت المبيعات خالل 
هذه الفترة حوالي مبلغ 96 مليون دوالر بالمقارنة مع حوالي 79 مليون دوالر لنفس 
الفترة من عام 2016. وبلغت النتيجة اإلجمالية قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات 
مليون   )2,7( مبلغ   2017 الحالي  العام  من  األول  للنصف   EBITDA واإلندثارات 
دوالر بالسالب مقارنة مع مبلغ )4,720( مليون دوالر بالسالب للنصف األول من عام 

.2016

ج - الشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب)

تأسست الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 
مدفوع  ورأسمال  أمريكي،  دوالر  مليون   1200 قدره  به  مصرح  برأسمال   ،1974
بالكامل قدره 550 مليون دوالر، وحدد مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، المملكة 
العربية السعودية، وتمت زيادة رأسمال الشركة المصرح به من 1.2 مليار دوالر إلى 
2.4 مليار دوالر، والمكتتب به بمبلغ 2 مليار دوالر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة 
السعودية  العربية  بالمملكة   2014 أبريل  شهر  في  المنعقد  العادي  غير  اجتماعها  في 
على رفع رأسمال الشركة المدفوع من 750 مليون دوالر إلى 1 مليار  دوالر مدفوع 

بالكامل.
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نشاط الشركة لعام 2016
على الرغم من ظروف السوق الحافلة بالتحديات التي تشهدها بعض دول منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فإن األنشطة الرئيسة الثالثة للشركة، وهي االستثمار 
أداًء قوياً مرة أخرى خالل  المالية، قد حققت  وتمويل الشركات والخزانة واألوراق 

عام 2016. 

نشاط االستثمار
ألصول  التنويع  من  المزيد  تحقيق  نحو  أبيكورب  جهود  انصبت   2016 عام  في 
محفظة الشركة االستثمارية، وذلك من خالل اقتناص فرص واعدة في مناطق جغرافية 
جديدة مستقرة. كما واصلت أبيكورب تطبيق أفضل الممارسات العالمية خصوصاً في 
من  االستثمار  فريق  مكن  مما  الشركات،  وحوكمة  االستثمارية  المحافظ  إدارة  مجال 

تحقيق أداء متميز خالل العام. 
 16 خالل  من  أبيكورب،  استثمارات  محفظة  قيمة  بلغت   ،2016 عام  نهاية  مع 
قيمته  بلغت  بارتفاع  دوالر،  مليار  نحو  مباشرة،  غير  استثمارات  مباشر و3  استثمار 
65 مليون دوالر مقارنة بعام 2015. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها األسواق 
العالمية فقد حققت المحفظة االستثمارية عائداً وصلت قيمته إلى 58.26 مليون دوالر 
بنهاية عام 2016 مقارنة بعائد مقداره 91.21 مليون دوالر في نهاية 2015 .وتماشياً 
مع الهدف االستراتيجي ألبيكورب الساعي الى تنويع محفظة االستثمار من خالل زيادة 
حصة األصول األقل تأثرا بأسعار النفط، فقد استثمرت الشركة في ثالثة أصول جديدة 

خالل العام.

نشاط تمويل الشركات 
شهد عام 2016 نشاطاً كبيراً في مجال تمويل الشركات والتجارة والسلع األساسية 
شهدت المحفظة نمواً كبيراً من 3.02 مليار دوالر في عام 2015 إلى 3.47 مليار دوالر 
لألصول بنهاية العام 2016. واستمر النمو في اجمالي الدخل بالتحسن ليبلغ 55.83 
 ،A مليون دوالر في نهاية العام، مع اإلبقاء على معدل المخاطر المتميز عند المستوى
وذلك على الرغم من تراجع مستوى التقييم االئتماني للعديد من دول المنطقة. كما شهدت 
حصة أصول التمويل اإلسالمي نمواً كبيراً على مدى السنوات الماضية، بنسبة وصلت 
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إلى 40% في نهاية عام 2016. وقد تمكن فريق العمل من ابرام أكثر من 40 صفقة في 
عام 2016، فيما تم الحصول على تفويض بترتيب ثماني صفقات أخرى، االمر الذي 
يؤكد مكانة ابيكورب والتزامها بالمحافظة على قاعدة عمالء متنوعة واإلسهام في دعم 
العام حوالي  بنهاية  المحفظة  بلغ متوسط عمر  إجماالً،  المنطقة.  في  الطاقة  مشرعات 
خمس سنوات، واقترب صافي العائد السنوي، بعد خصم تكلفة اإلقراض بين البنوك، 
من 200 نقطة أساس، وأظهرت مؤشرات الربحية هذا العام ارتفاعاَ ملحوظاَ، ويعد هذا 
باكورة ثمرات السياسات التسعيرية التي تم تطبيقها مؤخراً، والتي يتوقع أن يظهر أثرها 

بشكل أكبر خالل عامي 2017 و2018 .

نشاط الخزانة واألوراق المالية
التمويل  مصادر  تنويع  على  التركيز  في  المالية  واألوراق  الخزانة  نشاط  انصب 
وخفض التكلفة اإلجمالية لها. وشهد شهر مارس 2016 قرع جرس بدء تداول صكوك 
ابيكورب في ناسداك دبي والتي بلغت قيمتها 500 مليون دوالر والمصدرة خالل العام 

2015. كما نفذت ابيكورب تمويلين إضافيين متوسطي األجل خالل العام 2016. 
وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الطاقة خالل العام 2016 متمثلة في 
الوضع االقتصادي غير المستقر واألحداث السياسية إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى االرتفاع 
األسواق  تذبذب  عن  فضالً  والسلع  النفط  أسعار  استقرار  وعدم  التضخم  معدالت  في 
جميع  جاءت  ناجحاً. حيث  مالياً  عاماً  ابيكورب  فقد شهدت  العمالت،  وأسواق  المالية 
المؤشرات خالل العام لتؤكد قدرة ابيكورب في المحافظة على قوة وضعها المالي من 
خالل تبنيها استراتيجية تدعم نمو األنشطة االستثمارية األساسية للشركة. كما حرصت 
ابيكورب على تبني ووضع خطط إستباقية إلدارة عمليات الخزانة واألوراق المالية، 

والتي انعكست إيجاباً على تكلفة التمويل وأرباح الشركة وأدائها المالي بشكل عام.

الحوكمة وإدارة المخاطر
في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الحوكمة وإدارة 
المخاطر، تلتزم ابيكورب بتطبيق أعلى المعايير تماشياً مع المرجعيات المعتمدة دولياً 
داخل  فقط  ليس  عملياتها  تطوير  على  العمل  ومواصلة  العالمية،  الممارسات  وأفضل 
الشركة بل في جميع الشركات المستثمر بها أيضاً. وفي هذا اإلطار واصلت الشركة 
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العمل على دعم إدارة المخاطر من خالل التعاقد مع استشاريين متخصصين للحصول 
على أفضل السبل للتحوط إزاء المخاطر المحيطة والمتجددة. حيث تم خالل العام تطبيق 
تحسينات عملية داخلية وأساسية، كان من أبرزها اعتماد مجلس اإلدارة لسياسة تحمل 

المخاطر التي رسخت ثقافة الوعي بالمخاطر المحيطة لدى جميع األقسام.
تركز هذه السياسة الجديدة على رفع كفاءة منظومة تحمل المخاطر وتحقيق التوازن 
العوائد والمخاطر، وضمان توافق استراتيجيات الشركة وقراراتها مع  األمثل ما بين 
المالي  األداء  لقياس  مؤشر   13 تطبيق  يتم  ذلك  اطار  في  المستهدف.  المخاطر  إطار 

للشركة من حيث جودة األصول والسيولة النقدية والتمويل ونسبة كفاية رأس المال.

أبحاث الطاقة
واصل فريق أبحاث الطاقة في أبيكورب إعداد ونشر األبحاث المتخصصة والتي 
تصدر في تقارير شهرية تتناول المستجدات والتطورات في قطاع الطاقة. تهدف هذه 
منطقة  في  الطاقة  قطاع  في  الرئيسية  واالتجاهات  التطورات  أهم  إبراز  إلى  التقارير 
عام  في  الشهرية  النشرة  هذه  إصدار  أبيكورب  بدأت  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 
إلى  باإلضافة  المجال  هذا  في  والمعنيين  الخبراء  من  العديد  بمتابعة  وتحظى   2015
الدقيقة  للمعلومات  المختلفة كونها مادة ذات أهمية وتلبي طلبا متزايدا  وسائل اإلعالم 

المتخصصة.
كذلك بدأ فريق األبحاث هذه السنة بإصدار تقرير سنوي يتم فيه التركيز على توقعات 
االستثمار في مجال الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، األمر الذي أسهم 
في كسب أبيكورب المزيد من ثقة المهتمين بالقطاع وفي تأكيد دور أبيكورب الريادي 

في هذا المجال.

الموارد البشرية 
أبيكورب  استمرت  فقد  البشري  المال  لرأس  المحوري  الدور  تعظيم  على  حرصاً 
في عام 2016 بتعزيز مكانتها كأحد أفضل الشركات في المنطقة التي تمتلك بيئة عمل 
محفزة وتنافسية تضمن لها استقطاب واستبقاء الكفاءات المتخصصة في كافة المجاالت، 
متبعة في ذلك أفضل الممارسات الحديثة في مجال الموارد البشرية. ويأتي ذلك إيمانا 

من الشركة بالدور الحيوي للعنصر البشري في تحقيق مستقبل واعد للشركة. 
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النتائج المالية لعام 2016
ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  صافية  أرباح  تحقيق  من  أبيكورب  تمكنت 
2016 بلغت 93,42 مليون دوالر مقارنة بمبلغ 107,60 مليون دوالر تم تحقيقها في 
عام 2015. وبلغ صافي األرباح قبل خصم المخصصات 95,53 مليون دوالر للعام 
إضافة  تم  وقد   .2015 عام  في  تحقيقها  تم  دوالر  مليون   124,38 بـ  مقارنة   .2016
األوضاع  استقرار  عدم  الستمرار  تحسباً  دوالر  مليون   2,10 بمقدار  مخصصات 

السياسية واالقتصادية اإلقليمية. 
وارتفعت قيمة أصول أبيكورب بنهاية عام 2016 إلى 6,14  مليار دوالر مقارنة 
المساهمين  حقوق  إجمالي  ارتفع  كما   .2015 عام  بنهاية  دوالر  مليار    5.65 بمبلغ  
بنهاية عام  2016 إلى حوالي 2 مليار دوالر مقارنة بحوالي 1,91 مليار دوالر في 
عام2015، بزيادة قدرها 4.8%. وبلغ العائد على السهم  93دوالراً بنهاية عام 2016 
مقارنة بـ 108 دوالر في العام 2015. وقد تمكنت الشركة في عام 2016 من االحتفاظ 
للديون طويلة   )Aa3( عند  موديز  وكالة  من  لها  الصادر  االئتماني  التصنيف  بجدارة 

األجل، وتصنيف )Prime 1(  للديون قصيرة األجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
شهدت الستة أشهر األولى من العام 2017 نمواً في قيمة أصول الشركة بنسبة قدرها 
1.2% لتصل إلى 6,22 مليار دوالر مقارنة بـ 6,14 مليار دوالر عند بداية العام. وقد 
تمكنت أبيكورب من تحقيق صافي أرباح بلغت 41,8 مليون دوالر للستة أشهر األولى 
من العام 2017، مالمساً الرقم المرصود في الميزانية العمومية لهذه الفترة من السنة 

المالية عند 42,4 مليون دوالر.

د - الشركة العربية للخدمات البترولية

الشركة العربية للخدمات البترولية شركة مساهمة عربية تأسست بموجب اتفاقية تم 
توقيعها من قبل حكومات الدول العربية األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة 

للبترول )أوابك( بتاريخ 1975/11/23، ومقرها مدينة طرابلس – دولة ليبيا.
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مليون   100 بمبلـغ  بـه  المصرح  البترولية  للخدمات  العربية  الشركة  ُحّدد رأسمال 
دينار ليبي، أمـا رأس المـال المكتتب به فقد ُحّدد بمبلغ 15 مليون دينار ليبي، وبتاريخ 
2008/12/26 قّررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العربية للخدمات البترولية 
رفع رأسمالها إلى 44 مليون دينار ليبي، وتم زيادة رأس مال الشركة من 44 مليون دينار 
ليبي إلى 49 مليون دينار ليبي بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 2010/38/221 

بتاريخ 2010/06/19.

نشاط الشركة لعام 2016
تحسين  متابعة  على  السنة  البترولية خالل  للخدمات  العربية  الشركة  اهتمام  تركز 
وتطوير نشاط الشركات المتخصصة القائمة حالياً وإمكانية مساعدتها على االستمرار 

في ظل الظروف الراهنة وتذليل الصعاب قدر اإلمكان.

النتائج المالية للشركة في 2016/12/31
بلغت خسارة الشركة في عام 2016 مبلغاً وقدره )1,126,657( دينار ليبي.

نشاط الشركة عن النصف األول لعام 2017
استمر نشاط الشركة بمتابعة ودعم الشركات الثالث القائمة، وما زالت تعمل على 
مشتركة  مشروعات  إقامة  إلمكانية  العالمية  الشركات  بعض  مع  أخرى  فرص  إيجاد 
الظروف  تحسن  حال  وذلك  األساسي  نظامها  في  المحددة  أغراضها  إطار  في  جديدة 

القائمة في دولة المقر.

النتائج المالية للشركة عن النصف األول لعام 2017
بلغت خسارة الشركة عن النصف األول لعام 2017 مبلغاً وقدره )292,609( دينار 

ليبي.

القوى العاملة 
بلغ إجمالي عدد العاملين في الشركة حتى 2017/06/30 عشرة مستخدمين جميعهم 

عرب.
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هـ - الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار (أدووك)

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

رأس المال المصرح به عند التأسيس 12 مليون دينار ليبي، ورأس المال المدفوع عند 
التأسيس 12 مليون دينار ليبي. تمت زيادة رأسمال الشركة وذلك بتمويل من احتياطيات 
التوسع واستبدال األصول الثابتة في الميزانية ليكون 60 مليون دينار ليبي استناداً إلى 
قرار الجمعية العمومية للمساهمين رقم 2008/29/8 الصادر بتاريخ 2008/06/27. 

نشاط الشركة لعام 2016
جميع المواقع التي توجد بها حفارات ومعدات وآليات الشركة مؤمنة من قبل فرق 
تعمل  زالت  وما  الديون  جل  تسديد  من  العام  هذا  الشركة خالل  تمكنت  وقد  حراسة، 
بعض  نقل  من  يمكنها  مالي  وتمويل  عمل  فرص  على  الحصول  إمكانية  على  جاهدة 
االحتفاظ  مع  بالشركة  العاملين  مستحقات  تصفية  وتم  الجوار،  دول  إلحدى  حفاراتها 

بأولوية الرجوع للعمل وفق رغبة الشركة في حال استئناف النشاط من جديد.

النتائج المالية لعام 2016
بلغ صافي الخسائر للشركة في سنة 2016 مبلغ وقدره )27,127,890 د.ل( مقابل 

صافي الخسائر في سنة 2015 بمبلغ وقدره )43,492,346 د.ل(.

نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
شهد النصف األول من سنة 2017 نشاطاً مكثفاً واتصاالت مع العديد من الشركات 
المشغلة ومن هذه الشركات شركة الزويتينة للنفط وشركة سرت للنفط وشركة اكاكوس 
)ريبسول( وشركة الخليج للنفط. ومن المتوقع تشغيل حفارات مع هذه الشركات حيث تم 

تجديد العقود معها استعداداً للعودة للنشاط اعتباراً من منتصف سنة 2017. 
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و– الشركة العربية لجس اآلبار (أولكو)
البترولية،  للخدمات  العربية  للشركة  التابعة  المتخصصة  الشركات  إحدى  وهي 
أمريكي  دوالر  مليون   20 قدره  به  مصرح  برأسمال   1983/3/24 بتاريخ  وتأسست 
 – بغداد  بمدينة  مقرها  وحدد  أمريكي،  دوالر  مليون   20 قدره  مدفوع  مال  ورأس 
جمهورية العراق. وتساهم في هذه الشركة جميع الدول األعضاء في منظمة األقطار 
العربية المصدرة للبترول )أوابك( بنسب متساوية لنسب مساهمة هذه الدول في الشركة 
العربية للخدمات البترولية، وهي متخصصة في عمليات جس وتثقيب اآلبار ولها ثالثة 
مراكز عمليات في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط الذي تم إنشائه خالل عام 2014 

واستخدامه عام 2015. 

نشاط الشركة للفترة 2016/1/1 – 2017/6/30
النفط  وزارة  ودعم  بمساندة   2016 عام  خالل  أعمالها  بإنجاز  الشركة  استمرت 
الوزارة  وقامت  أعمالها،  لتسيير  الالزمة  بالمراسالت  للشركة  وتغطيتها  العراقية 
بتخصيص قطعة أرض ثانية ضمن حدود شركة نفط الوسط بمساحة أكثر من ألفي متر 
مربع وتمكنت الشركة من تنفيذ عدد 174 عملية خالل عام 2016 من أصل 180 عملية 

وفق التخطيط.

النتائــج المالـية للشركــة لعام 2016
استمرت الشركة بتقديم الخدمات وإنجاز األعمال لعام 2016 التي أدت إلى تحقيق 

إيرادات قدرها 6,143,354 دوالر، وأرباح قدرها 1,109,703 دوالر.  

النتائــج المالية للشركة خالل النصف األول لعام 2017
أما فيما يخص النصف األول لعام 2017 فقد تم تحقيق إيرادات بمبلغ 4,408,251 
واألرباح  الكلية  االيرادات  تكون  وبذلك  دوالر،   675,433 بمبلغ  وأرباح  دوالر، 
دوالر   10,553,605 هي   2017/6/30 لغاية   2016/1/1 من  الفترة  خالل  للشركة 
التخطيط له لهذه  المعطيات تزيد عن ما تم  التوالي. وهذه  و1,784,736 دوالر على 
الفترة والذي يعود إلى إدخال عمليات جديدة في اكمال اآلبار وتنظيفها باستخدام معدة 
األنبوب الملفوف، وإدخال تقنية ومثقبات جديدة تم استخدامها لصالح شركة اكسن موبيل 

في تطوير حقل غرب القرنة. 
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ز – الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي
 1984/09/30 في  الجيوفيزيائي  االستكشاف  لخدمات  العربية  الشركة  تأسست 
كشركة مساهمة مشتركة، برأسمال مصرح به قدره 19 مليون دينار ليبي، ورأسمال 
مدفوع قدره 19 مليون دينار ليبي بمساهمة كل من الشركة العربية للخدمات البترولية 
بنسبة 66.66%، والشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بنسبة %16.67، 
والمؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 16.67%، وُحدد مقر الشركة بمدينة طرابلس – دولة 

ليبيا. 
وقد أصدرت الجمعية العمومية للشركة قرارها رقم EO/13/02 خالل اجتماعها 
 35 إلى  به  المصرح  المال  بزيادة رأس   ،2013/6/20 بتاريخ  القاهرة  في  ُعقد  الذي 

مليون دينار ليبي ورأس المال المدفوع إلى 35 مليون دينار ليبي.

نشاط الشركة لعام 2016
بقيت الفرقتان السايزميتان خالل سنة 2016 في حالة توقف كامل، شأنها شأن جميع 
الشركات العاملة في ليبيا بسبب بقاء األوضاع األمنية على حالها واستمرار حالة القوة 
القاهرة، كما قامت الشركة باالستغناء عن مجموعة الحماية األمنية لمكتب طرابلس وتم 

االستغناء عن المقر الرئيسي بطرابلس لتخفيض التكاليف بنسبة %80. 

النتائج المالية لعام 2016 
المصروفات  بلغت  بينما  دوالر،   324,000 للشركة  المالية  اإليرادات  بلغت 
 )7,651,000( قدرها  خسائر  تكبدت  قد  الشركة  تكون  وبهذا  دوالر،   7,975,000

دوالر.

نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
سطرت الشركة اسمها وللمرة الثانية كأول شركة ترجع إلى سابق نشاطها في مجال 
الخليج  لشركة  المتبقي  البرنامج  باستكمال  الثانية  الفرقة  وقامت  ليبيا  في  االستكشاف 
العربي للنفط بالقطعة A75  حيث بدأت عمليات التسجيل بتاريخ 2017/3/3 وانتهت 

بتاريخ 2017/4/7.
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النتائج المالية خالل النصف األول من عام 2017
بلغت إيرادات الشركة 4,014,434 دوالر، بينما بلغت المصروفات 4,276,910 
دوالر، وبهذا تكون خسائر الشركة )262,476( دوالر، وبهذا تكون الشركة قد استمرت 
بتسجيل خسائر في النصف األول لعام 2017 بسبب استمرار توقف نشاط الشركة بشكل 

عام.

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

مجاالت التعليم والتدريب واإلدارة الصناعية. 
وال يوجد للمعهد رأس مال ثابت، حيث يتم تمويله سنوياً وحسب الموازنة 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. وتساهم في 

المعهد جميع الدول األعضاء بالمنظمة.

نشاط المعهد لعام 2016 والنصف األول لعام 2017 
انخفض حجم نشاطات المعهد خالل العامين 2015-2016 بسبب األوضاع المالية 
التي سادت في تلك الفترة نتيجة النخفاض سعر النفط عالمياً مما انعكس سلباً على نشاط 
التدريب وجميع األنشطة األخرى التي ترافقه، وقد قام المعهد خالل النصف األول من 
العام 2017 بإعداد دليل االحتياجات التدريبية لمنتسبي المؤسسة السودانية للنفط خالل 

الخمس سنوات القادمة ضم أكثر من 1000 برنامج تدريبي بمختلف االختصاصات.



انشطة المنظمة خالل عام 2017

305 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

النتائج المالية للمعهد
بلغ العجز المالي في عام 2016 حوالي )718( ألف دوالر. كما بلغ العجز المالي 

خالل النصف األول من عام 2017 حوالي )312( ألف دوالر. 

الهيكل التنظيمي
يبلغ عدد العاملين في المعهد حاليا 36 منتسباً منهم 27 منتسباً بدوام كامل و9 منتسبين 
بدوام جزئي، كما أن لدى المعهد شبكة خبراء تضم 250 خبير بمختلف التخصصات 

بعقود وقتية عند الحاجة.





املالحق
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البيانات الصحفية الصادرة عن إجتماعات
مجلس وزراء المنظمة خالل عام 2017

البيان الصحفي الصادرعن
االجتماع الثامن والتسعين لمجلس وزراء المنظمة

(على مستوى المندوبين)
اجتماعه  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  عقد 
شعبان   19 بتاريخ  الوزراء  المعالي  أصحاب  مندوبي  مستوى  على  والتسعين  الثامن 
1438 هجرية الموافق 15 أيار/مايو 2017 ميالدية في مدينة دبي - دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، برئاسة سعادة الجيولوجي أشرف محمود فرج، ممثل جمهورية مصر 

العربية 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 2016. 

استعرض المجلس تقريراً حول »األوضاع البترولية العالمية«. 	 
اطلع المجلس على تقرير حول اإلعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الحادي 	 

عشر، الذي سيعقد في المملكة المغربية خالل عام 2018.
النصف األول 	  للمنظمة خالل  العامة  األمانة  تقارير نشاط  المجلس على  اطلع 

من عام 2017 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.
كما اطلع المجلس على الدراسات االقتصادية والفنية التي أنجزتها األمانة العامة 	 

خالل النصف األول من عام 2017. 
سبق وأن اتفق أصحاب المعالي الوزراء على عقد االجتماع التاسع والتسعين 	 

القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 2017/12/10. 
العربية  اإلمارات  دولة  إلى  وشكره  تقديره  عن  معرباً  اجتماعه  المجلس  واختتم 
المتحدة الستضافتها هذا االجتماع، كما أعرب عن تقديره وشكره لمعالي المهندس سهيل 
بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولسعادة 
الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة وممثل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في المكتب التنفيذي للمنظمة، ولكافة اإلخوة في الوزارة، على حسن االستقبال والتنظيم 

وكرم الضيافة والوفادة.
دبي: 19 شعبان 1438 هجرية الموافق 15 أيار/مايو 2017 ميالدية.
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البيان الصحفي الصادر 
عن االجتماع التاسع والتسعين لمجلس وزراء المنظمة

عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( اجتماعه التاسع 
والتسعين في دولة الكويت، بتاريخ 22 ربيع األول 1439 هجرية الموافق 10 كانون 
البترول  وزير  الُمال،  طارق  المهندس  برئاسة معالي  ميالدية،   2017 األول/ديسمبر 

والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، التي لها رئاسة الدورة لعام 2017. 

المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،  بأصحاب  افتتح معالي الرئيس االجتماع مرحباً 
كما رحب بصاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وزير الدولة لشؤون الطاقة في المملكة العربية السعودية، وبمعالي الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفة، وزير النفط في مملكة البحرين، وبمعالي األستاذ مصطفى قيطوني، وزير 
والتقدير  الشكر  عن  وأعرب  الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  في  الطاقة 
ألعمال  والنجاح  التوفيق  متمنياً  االستقبال،  وحسن  الضيافة  كرم  على  الكويت  لدولة 
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 في اجتماع مجلس وزراء المنظمة، وبصاحب السمو 
الدولة لشؤون  آل سعود، وزير  العزيز  بن عبد  بن سلمان  العزيز  األمير عبد  الملكي 
الطاقة في المملكة العربية السعودية، لمشاركته وترؤسه وفد المملكة العربية السعودية 
الشقيقة، وكذلك رحب بمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط في مملكة 
البحرين، وبمعالي األستاذ مصطفى قيطوني، وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية الشقيقة،  لمشاركتهم في اجتماعات المجلس.

اجتماعات  تحتضن  التي  الكويت،  لدولة  وتقديره  شكره  عن  سعادته  أعرب  كما 
التقدم  من  مزيداً  الكويت  لدولة  متمنياً  االستقبال،  وحسن  الوفادة  كرم  على  المنظمة، 

والرخاء واالستقرار، ومتمنياً ألعمال االجتماع الوزاري كل التوفيق والنجاح.

ثم قام المجلس بتكريم الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام 2016 عن بحوثهم التي 
االقتصادية  وانعكاساتها  المستعملة  التزييت  زيوت  تكرير  )إعادة  موضوع  تناولت 
والبيئية(، ويعود تاريخ جائزة أوابك العلمية إلى عام 1985، عندما قرر مجلس الوزراء 
أن  على  البترولية،  الصناعة  مجال  في  العلمي  البحث  تشجيع  بهدف  عنها،  اإلعالن 
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تكون موضوعاتها ذات صلة بما أحرز من تقدم في ميادين البحث العلمي األساسي أو 
البترولي في جميع مراحله، وتحسين  اإلنتاج  تقنيات  التي تساهم في تطوير  التطبيقي 

اقتصاديات المشاريع البترولية على امتداد مراحل الصناعة البترولية. 

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

المصادقة على محضر االجتماع الثامن والتسعين لمجلس وزراء المنظمة الذي 	 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دبي – دولة  المندوبين في مدينة  ُعقد على مستوى 

بتاريخ 2017/5/15.

القضائية( 	  والهيئة  العامة  )األمانة  للمنظمة  التقديرية  الميزانية  اعتماد مشروع 
لعام 2018.

إعادة تعيين مكتب البسام وشركاه مدققاً لحسابات المنظمة )األمانة العامة والهيئة 	 
القضائية( لعام 2018.

اطلع على تقرير األمانة العامة للمنظمة حول »األوضاع البترولية العالمية«. 	 

اطلع على تقرير األمانة العامة للمنظمة بشأن اإلعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة 	 
العربي الحادي عشر، المقرر عقده في مدينة مراكش، المملكة المغربية، خالل 

الفترة من 1 – 4 تشرين األول/أكتوبر 2018. 

اطلع على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة في المجاالت التالية:	 

متابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر األطراف 	 
في  ُعقد  والذي   )COP-23( المناخ  لتغيّر  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 
مدينة بون، جمهورية ألمانيا االتحادية خالل الفترة من 6 – 17 نوفمبر 2017.

الدراسات التي أنجزتها األمانة العامة خالل النصف الثاني من عام 2017 حيث 	 
تم إنجاز 4 دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة.

سير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته.	 

الفعاليات التي نظمتها والتي شاركت فيها األمانة العامة خالل النصف الثاني من 	 
عام 2017، وقد بلغت 6 فعاليات.

اطلع على التقرير السنوي الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن 	 
المنظمة خالل عام 2016 والنصف األول من عام 2017، وأحيط علماً بنتائج 
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في  ُعقد  الذي  الشركات  لتلك  واألربعين  السادس  السنوي  التنسيقي  االجتماع 
جاء  والتي   .2017/10/12 بتاريخ  العربية،  مصر  جمهورية  القاهرة،  مدينة 
فيها االستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجاالت المتعلقة 

بنشاطاتها.

قرر تمديد الفترة التي عهد خاللها لجمهورية العراق باإلشراف على معهد النفط 	 
العربي للتدريب لمدة عام اعتباراً من أول شهر كانون الثاني/يناير 2018. مع 
دراسة حول سبل  بإعداد  للمنظمة  العامة  األمانة  مع  وبالتعاون  المعهد  تكليف 

تطوير المعهد وإعادة الهيكلة.

ستتولى دولة اإلمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء 	 
والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول شهر كانون الثاني/

يناير 2018.

األحمد 	  الشيخ صباح  السمو  إلى حضرة صاحب  ببرقية  المجلس  رئيس  بعث 
معالي  عن  نيابة  فيها  أعرب  هللا،  حفظه  الكويت  دولة  أمير  الصباح،  الجابر 
استقبال  حسن  من  به  أحيطوا  ما  على  والتقدير  الشكر  جزيل  عن  الوزراء، 

وحفاوة تكريم.  

اتفق على عقد االجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 	 
23 كانون األول/ديسمبر2018.

الكويت: 22 ربيع األول 1439 هجرية الموافق 10 كانون األول/ديسمبر 2017.




