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اجلهات املنظمة والراعية للم�ؤمتر
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�سكرتارية الموؤتمر وعنوان المرا�سالت 

�شكرتارية م�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر

منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(

�ص.ب 20501 ال�شفاة 13066 الك�يت 

هاتف: 24959000 )965+(

فاك�ص: 24959755 - 24815747 )965+(

aec10@oapecorg.org  :البريد الإلكتروني

www.aec10.oapecorg.org :الم�قع على �شبكة الإنترنت

مكان انعقاد الموؤتمر   

فندق يا�ص/ فاي�ش�ري اأب�ظبي

مدينة اأب�ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة  

هاتف: 26560000 )971 +(

فـاك�ص: 25650187 )971 +(

البريد الإلكتروني:

yas.reservations@viceroyhotelsandresorts.com
الم�قع الإلكتروني:

http://www.viceroyhotelsandresorts.com/en/abudhabi

الت�سجيل   

اعتباراً  الدخ�ل  وبطاقة  ال�ثائق  وا�شتالم  للم�ؤتمر  الت�شجيل  يبداأ 

من ي�م ال�شبت 2014/12/20 من ال�شاعة التا�شعة �شباحاً وحتى 

ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاءاً في فندق يا�ص/ فاي�ش�ري اأب�ظبي. 

مالحظة:

تاريخ الن�شر : 2014/12/14
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اليوم األول
الأحد 21 كانون الأول/ دي�سمبر 2014

جل�سة الفتتاح

12:45 - 10:00

10 :45 - 10 :00
تالوة من القراآن الكريم. -

كلمة معالي المهند�س �سهيل بن محمد فرج فار�س المزروعي، رئي�س الم�ؤتمر. -

كلمة معالي الدكت�ر نبيل العربي، -

اأمي���ن ع���ام جامعة ال���دول العربي���ة، نيابة ع���ن الم�ؤ�ش�ش���ات المنظمة 

والراعية للم�ؤتمر.

10:45 - 11:15       ا�ستراحة.
رئي�س الجل�سة: معالي المهند�س  �سهيل بن محمد فرج فار�س المزروعي،   

رئي�س الم�ؤتمر، وزير الطاقة، دولة الإمارات العربية المتحدة .

11:15 - 12:45    كلمات اأ�سحاب المعالي الوزراء وروؤ�ساء الوفود.

12:45 - 14:00    غداء.
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حلقة النقا�س الأولى

التطورات الراهنة في اأ�سواق النفط والغاز الطبيعي

وانعكا�ساتها على قطاع الطاقة العربي

16:00 -14:00

رئي�س الجل�سة: معالي المهند�س علي بن اإبراهيم النعيمي،  

                  وزير البترول والثروة المعدنية،

                  المملكة العربية ال�شع�دية.

المقرر: ال�شيد علي رجب اليو�سف،

خبير اقت�شادي،

منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(.

ورقة النقا�س:  د. ب�سام فتوح،

   .)OIES( المدير، معهد اأك�شف�رد لدرا�شات الطاقة      

المتحدثون:

• معالي الدكت�ر محمد بن �سالح ال�سادة، 	

وزير الطاقة وال�شناعة، دولة قطر.

• معالي الدكت�رة ماريا فان در هوفن، 	

.)IEA( المدير التنفيذي، وكالة الطاقة الدولية

• معالي الأ�شتاذ عبداهلل �سالم البدري،	

.)OPEC( الأمين العام، منظمة الدول الم�شدرة للبترول

• معالي الدكت�ر ح�سين عادلي، 	

.)GECF( الأمين العام، منتدى الدول الم�شدرة للغاز

30 : 20  دعوة ع�ساء .
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اليوم الثاني
الأثنين 22 كانون الأول/ دي�سمبر 2014

الجل�سة الفنية الأولى

م�سادر الطاقة العربية والعالمية: الواقع والآفاق

10:30 -  09:00
رئي�س الجل�سة: معالي الدكت�ر عبد الح�سين بن علي ميرزا،

وزير الطاقة، مملكة البحرين.

المقرر: المهند�س تركي ح�سن حم�س،

خبير بترول/ا�شتك�شاف واإنتاج،

منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(.

الأوراق:

1- الم�شادر التقليدية وغير التقليدية للنفط والغاز الطبيعي:عربيا وعالميا.
.EIG ،ال�شيد األيك�س �سيندلر، مدير مكتب دبي

2- م�شتقبل الطاقة الن�وية في الدول العربية.
د. عبد المجيد المحجوب، المدير العام، 

الهيئة العربية للطاقة الذرية. 

3- م�شتقبل الطاقة الن�وية في الدول العربية )درا�شة حالة(.
المهند�س محمد اإبراهيم الحمادي،

الرئي�س التنفيذي، م�ؤ�ش�شة الإمارات للطاقة الن�وية.

4- الطاقات المتجددة في الدول العربية.
المهند�س ماجد محمود،

مدير الم�شروعات وال�ش�ؤون الفنية،

المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

5- خليط الطاقة وا�شتدامة الإمدادات.
المهند�شة فاطمة الفورة ال�سام�سي،

وكي���ل ال�زارة الم�شاعد ل�ش�ؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية، 

وزارة الطاقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

10:30- 11:00          ا�ستراحة.
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اجلل�سة الفنية الثانية

ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية واإمكانيات تر�سيده

12:30 -11:00

رئي�س الجل�سة: معالي الدكت�ر محمد مو�سى حامد، 

وزير الطاقة والثروة المعدنية، المملكة الأردنية الها�شمية.

المقرر: د. �سعد الدين عكا�سه،

م�شت�شار مهند�س،

ال�شندوق العربي لالإنماء القت�شادي والإجتماعي.

 

الأوراق:

1- ت�قعات ا�شتهالك الطاقة الأولية في الدول العربية حتى عام 2035.
ال�شيد عبد الفتاح دندي، مدير الإدارة الإقت�شادية.

منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(. 

2- فر�س تر�شيد ا�شتهالك الطاقة في الدول العربية. 
د. نوري عياد زريبه، وم. �سعد فتحي ال�سالبي.

الم�ؤ�ش�شة ال�طنية للنفط، دولة ليبيا.

3- فر�س المحافظة على الطاقة في ال�شناعة البترولية.
ال�شيد محمد عبد اللطيف الفرهود، الع�ش� المنتدب للتخطيط،

م�ؤ�ش�شة البترول الك�يتية.   

4- زيادة كفاءة محطات ت�ليد الكهرباء في الدول العربية.
 .Tractebel Engineering ، ال�شيد ماهندرا فرموت

 

12:30- 14:00          غداء.
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حلقة النقا�س الثانية

اآفاق ال�ستثمارات الالزمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية 

16:00 -14:00

رئي�س اجلل�سة: معايل الدكت�ر علي �سالح العمري، 

وزير النفط ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الأمة، دولة الك�يت.

المقرر: د. محمد �سبري فرحات،

م�شت�شار مهند�س،

ال�شندوق العربي لالإنماء القت�شادي والإجتماعي.

ورقة النقا�س:  د. علي عي�ساوي، م�شت�شار اأعلى،

       ال�شركة العربية لال�شتثمارات البرتولية )اأبيك�رب(.

املتحدثون:

• معايل الأ�شتاذ عادل عبد املهدي،	

وزير النفط، جمه�رية العراق.

• معايل الأ�شتاذ عبداللطيف يو�سف احلمد، 	

املدير العام/ رئي�س جمل�س الإدارة،

 ال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي.

• �شعادة الأ�شتاذ �سليمان احلرب�س، 	

املدير العام، �شندوق اأوبك للتنمية الدولية. 

• �شعادة د. علي عبيد اليبهوين، 	

رئي�س جمل�س حمافظي منظمة الدول امل�شدرة للبرتول )اأوبك(،

والرئي�س التنفيذي، اأجن�شك� وادناتك�. 

• �شعادة  الأ�شتاذ م�سطفى عبداهلل �سنع اهلل، 	

رئي�س جمل�س الإدارة، امل�ؤ�ش�شة ال�طنية للنفط، دولة ليبيا.
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اليوم الثالث
الثالثاء 23 كانون الأول/ دي�سمبر 2014

الجل�سة الفنية الثالثة

الربط الكهربائي بين الدول العربية

10:30 -09:00

رئي�س الجل�سة: معالي الأ�شتاذ  عبداللطيف يو�سف الحمد ، 

 المدير العام/ رئي�س مجل�س الإدارة، 

ال�شندوق العربي لالإنماء القت�شادي والجتماعي.

المقرر: د. �سمير القطب،

م�شت�شار مهند�س،

ال�شندوق العربي لالإنماء القت�شادي والإجتماعي.

الأوراق:

1- الربط الكهربائي العربي ال�شامل.
ال�شيدة جميلة مطر، مدير اإدارة الطاقة، جامعة الدول العربية.

2- درا�شة جدوى الربط الكهربائي العربي ال�شامل وتقييم ا�شتغالل الغاز 
الطبيعي في ت�شدير الكهرباء.

د. محمد �سبري فرحات، م�شت�شار مهند�س،

ال�شندوق العربي لالإنماء القت�شادي والجتماعي. 

3- تط�ير ال�ش�ق الخليجية للكهرباء من خالل الربط الكهربائي الخليجي.
ال�شيد اأحمد علي الإبراهيم، نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات،

هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

10:30- 11:00          ا�ستراحة.
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اجلل�سة الفنية الرابعة

التطورات التكنولوجية وانعكا�ساتها على قطاع الطاقة

12:30 -11:00

رئي�س اجلل�سة: معايل الأ�شتاذ كمال بن نا�سر، 

وزير ال�شناعة والطاقة واملناجم.

اجلمه�رية الت�ن�شية. 

المقرر: المهند�س عماد نا�سيف مكي،

خبير اأول تكرير،

منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(.

 

الأوراق:

من  الطبيعي  والغاز  النفط  اإنتاج  مجال  في  التكن�ل�جية  1- التط�رات 
الم�شادر غير التقليدية.  

د. عبدالحميد مجيد، خبير بترول وغاز.

2- تكرير النفط الثقيل: التحديات والفر�س.
د. �سمير محمود القرعي�س، مدير اإدارة ال�ش�ؤون الفنية،

منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(.

3- تط�ر التقنيات الم�شتخدمة في �شناعة الغاز الطبيعي الم�شال بالدول 
العربية )حالة دولة قطر(.

ال�شيد اإبراهيم باوزير، مدير العمليات، قطر غ��از.

4- �شناعة البتروكيماويات عربيا وعالميا: ال�اقع والم�شتقبل.
د. اأمير اأحمد الرفاعي، خبير،

المنظمة العربية للتنمية ال�شناعية والتعدين.

 12:30- 14:00       غداء.
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حلقة النقا�س الثالثة

الطاقة والبيئة والتنمية امل�ستدامة

16:00 -14:00

رئي�س اجلل�سة: معايل الأ�شتاذ عبد القادر عمارة،

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، اململكة املغربية.

المقرر: ال�شيد عبد الكريم عايد،

مدير اإدارة الإعالم والمكتبة،

منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(.

ورقة النقا�س: ال�شيد خالد اأبو الليف، 

م�شت�شار وزير البرتول والرثوة املعدنية،

اململكة العربية ال�شع�دية.

املتحدثون:

• �شعادة الأ�شتاذ عبا�س علي النقي، 	

الأمني العام ملنظمة القطار العربية امل�شدرة للبرتول، )اأوابك(.

• د. ثاين الزيودي، 	

مدير اإدارة الطاقة وتغري املناخ، وزارة اخلارجية،

دولة الإمارات العربية املتحدة.

• ال�شيد فريد بن �سعيد الع�سلي،	

  م�شت�شار اأعلى لل�شيا�شات الدولية، اململكة العربية ال�شع�دية.

• ال�شيد حبيب الأندل�سي، 	

رئي�س ق�شم الطاقة،

اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )ال�شك�ا(.
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الجلسة الختامية

17:30 -16:30

رئي�س اجلل�سة:  معايل املهند�س �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي، 

        رئي�س امل�ؤمتر.

-  كلمة �شعادة الأ�شتاذ عبا�س علي النقي،

الأمني العام، منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(،

نيابة عن امل�ؤ�ش�شات الراعية للم�ؤمتر.

-  تالوة البيان اخلتامي.  

-  كلمة معايل رئي�س موؤمتر الطاقة العربي احلادي ع�سر.

-  كلمة  معايل املهند�س �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي،   

رئي�س امل�ؤمتر.
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