
مدينة مر�ك�ش- �لمملكة �لمغربية 1 - 4 �أكتوبر 2018

المؤسسات المنظمة والراعية للمؤتمر

«األولي»

البرنامج الزمني



مكان	انعقاد	الم�ؤتمر	

Savoy Le Grand Hotel Marrakech
مر�ك�ش، �لمملكة �لمغربية  

هاتف: 000 153 425 212+

�لبريد �لإلكتروني:

contact@savoylegrandhotelmarrakech.com
�لموقع �لإلكتروني:

www.savoylegrandhotelmarrakech.com

	 	 الت�سجيل	

من  �عتبار�ً  �لدخول  وبطاقة  �لوثائق  و��ستالم  للموؤتمر  �لت�سجيل  يبد�أ 

�ل�ساعة  وحتى  �لتا�سعة �سباحاً  �ل�ساعة  2018/9/29 من  �ل�سبت  يوم 

�ل�ساد�سة م�ساء�ً في:

Savoy Le Grand Hotel Marrakech 

مالحظة:

تاريخ �لن�سر : 2018/5/27

�سكرتارية	الم�ؤتمر	وعن�ان	المرا�سالت	

�سكرتارية موؤتمر �لطاقة �لعربي �لحادي ع�سر

منظمة �لأقطار �لعربية �لم�سدرة للبترول )�أو�بك(

�ش.ب 20501 �ل�سفاة 13066 �لكويت

هاتف : 24959721 )965+( 

فاك�ش: 24959755 - 24815747 )965+(

aec11@oapecorg.org  :لبريد �لإلكتروني�

�لموقع على �سبكة �لإنترنت:

www.aec11.oapecorg.org
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تالوة من �لقر�آن �لكريم. -

كلم���ة معالي الأ�ستاذ	عزيز	رباح، وزير �لطاقة و�لمعادن  -

و�لتنمية �لم�ستد�مة، �لمملكة �لمغربية، رئي�ش �لموؤتمر.

كلمة معالي الدكت�ر	اأحمد	اأب�	الغيط، -

�لأمين �لعام، جامعة �لدول �لعربية، نيابة عن �لموؤ�س�سات 

�لمنظمة و�لر�عية للموؤتمر.

روؤى	بع�ض	الدول	العربية	ح�ل	ا�ستراتيجية	الطاقة.		11:00	-	12:30

غداء12:30	-	14:00				

افتتاح المؤتمر

اليوم األول
الثنين	1	ت�سرين	اأول/	اأكت�بر	2018

10	:30	-	09	:30
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الجلسة الوزارية األولى

ا�ست�سراف	م�ستقبل	الطاقة	عربيًا	وعالميًا

15:30	-14:00

رئي�ض	الجل�سة:
معالي	المهند�ض	خالد	بن	عبدالعزيز	الفالح،

وزير �لطاقة و�ل�سناعة و�لثروة �لمعدنية، �لمملكة �لعربية �ل�سعودية 

معهد �أك�سفورد لدر��سات �لطاقة )OIES(.   ورقة	النقا�ض:

•المتحدث�ن: معالي	/	المهند�ض	جبار	علي	ح�سين	اللعيبي،	

وزير �لنفط، جمهورية �لعر�ق.

• معالي/	المهند�ض	بخيت	�سبيب	بخيت	الر�سيدي،	

وزير �لنفط وزير �لكهرباء و�لماء، دولة �لكويت.

• معالي/		المهند�ض	طارق	المال،	

 وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية، جمهورية م�سر �لعربية. 

• معالي	محمد	باركيندو،		

.)OPEC( لأمين �لعام، منظمة �لدول �لم�سدرة للبترول�

• �سعادة	كري�ست�فر	فري،		

.)WEC( لأمين �لعام، منتدى �لطاقة �لعالمي�

• الدكت�ر	تيم	غ�لد،		

.)IEA( رئي�ش ق�سم �آفاق �إمد�د�ت �لطاقة، وكالة �لطاقة �لدولية
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رئي�ض	الجل�سة:
معالي	الأ�ستاذ	م�سطفى	قيط�ني،

وزير �لطاقة ، �لجمهورية �لجز�ئرية �لديمقر�طية �ل�سعبية

	منتدى	الطاقة	الدولي	)	IEF(.ورقة	النقا�ض:

•المتحدث�ن: معالي	الأ�ستاذ	خالد	قدور،		

وزير �لطاقة و�لمناجم و�لطاقات �لمتجددة، �لجمهورية �لتون�سية.

• معالي	المهند�ض	ظافر	ملحم،		

قائم باأعمال �سلطة �لطاقة و�لمو�رد �لطبيعية، دولة فل�سطين.

• معالي	الأ�ستاذ	اأزهري	عبدالقادر	عبداهلل،		

وزير �لنفط و�لغاز، جمهورية �ل�سود�ن.

• معالي	المهند�ض	�سيزار	اأبي	خليل،		

وزير �لطاقة و�لمياه، �لجمهورية �للبنانية.

• الدكت�ر	ابراهيم	المهنا،		

م�ست�سار، �لمملكة �لعربية �ل�سعودية.

اليوم الثاني
الثالثاء	2	ت�سرين	اأول/	اأكت�بر	2018

الجلسة الوزارية الثانية 

09:00		-	10:30اأمن	الطاقة	ك�سراكة	عالمية
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الجلسة الوزارية الثالثة

متطلبات	ال�ستثمار	في	قطاع	الطاقة	في	الدول	العربية

12:30	-11:00

رئي�ض	الجل�سة:
معالي	الدكت�ر	محمد	بن	�سالح	ال�سادة،

وزير �لطاقة و�ل�سناعة، وز�رة �لطاقة و�ل�سناعة، دولة قطر

ورقة	النقا�ض:

�سعادة	د.	اأحمد	علي	عتيقة	،	

�لرئي�ش �لتنفيذي و�لمدير �لعام، 

�ل�سركة �لعربية لال�ستثمار�ت �لبترولية )�أبيكورب(.

•المتحدث�ن: معالي	الدكت�ر	محمد	ولد	عبدالفتاح،		

وزير �لنفط و�لطاقة و�لمعادن، �لجمهورية �لإ�سالمية �لموريتانية. 

• 	معالي	الأ�ستاذ	عبداللطيف	الحمد،	

�لمدير �لعام ورئي�ش مجل�ش �لإد�رة،

�ل�سندوق �لعربي لالإنماء �لقت�سادي و�لجتماعي.

• �سعادة	الأ�ستاذ	�سليمان	الحرب�ض،	

�لمدير �لتنفيذي، �سندوق �أوبك للتنمية �لدولية.
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الجلسة الفنية األولى
	م�سادر	الطاقة		في	الدول	العربية	والعالم:

ال�اقع	والآفاق

15:30	-14:00

رئي�ض	الجل�سة:
	معالي	ال�سيخ	محمد	بن	خليفة	بن	اأحمد	اآل	خليفة،	

وزير �لنفط، مملكة �لبحرين. 

ال�رقة	الأولى:

		م�سادر	الطاقة	في	الدول	العربية	والعالم

منظمة	القطار	العربية	الم�سدرة	للبترول،	)اأوابك(.

ال�رقة	الثانية:

دور	التط�رات	التكن�ل�جية	في	تط�ير	الحتياطيات	والإنتاج.

المهند�ض	اأمين	ح�سن	النا�سر،

�لرئي�ش وكبير �لإد�ريين �لتنفيذيين،  �أر�مكو �ل�سعودية.

ال�رقة	الثالثة:

الدور	الحالي	والآفاق	الم�ستقبلية	للطاقات	المتجددة.

الدكت�ر	اأحمد	بدر،

�لمدير �لتنفيذي، �لمركز �لإقليمي للطاقة �لمتجددة وكفاءة �لطاقة
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الجلسة الفنية الثانية
ال�سناعات	البترولية	الالحقة:	عربيًا	وعالميًا

17:30	-16:00

رئي�ض	الجل�سة:
معالي	المهند�ض،	بخيت	�سبيب	بخيت	الر�سيدي،		

وزير �لنفط وزير �لكهرباء و�لماء، دولة �لكويت.

ال�رقة	الأولى:

�سناعة	تكرير	النفط:	عربيًا	وعالميًا.

منظمة	القطار	العربية	الم�سدرة	للبترول،	)اأوابك(.

ال�رقة	الثانية:

�سناعة	البتروكيماويات:	عربيًا	وعالميًا.

الدكت�ر	عبدال�هاب	ال�سعدون،

�لأمين �لعام، �لتحاد �لخليجي للبتروكيماويات و�لكيماويات )جيبكا(

ال�رقة	الثالثة:

�سناعة	الغاز		الطبيعي:	عربيًا	وعالميًا

�ل�سركة �لم�سرية �لقاب�سة للغاز�ت �لطبيعية. 

ال�رقة	الرابعة:

الحفاظ	على	الم�قع	التناف�سي	لم�ارد	الطاقة	البترولية	العربية	في	عالم	متغير.

ال�رقة	من	اإعداد:	الدكت�ر	�سعد	عكا�سة،	الدكت�ر	ح�سن	قبازرد،

والدكت�ر	ماأم�ن	عب�سي	حلبي.

البرنامج الزمني 8



رئي�ض	الجل�سة:

	معالي	الأ�ستاذ	عبداللطيف	الحمد،

�لمدير �لعام ورئي�ش مجل�ش �لإد�رة،

�ل�سندوق �لعربي لالإنماء �لقت�سادي و�لجتماعي.

ال�رقة	الأولى:

اتفاقيات	تبادل	الطاقة	الكهربائية	بين	الدول	العربية.

ال�سيدة	جميلة	مطر،	مديرة	اإدارة	الطاقة،	جامعة	الدول	العربية.

ال�رقة	الثانية:

ت��سعة	الربط	الكهربائي	الخليجي	خارج	المنظ�مة	الخليجية	

واإن�ساء	اأ�س�اق	اإقليمية	للكهرباء.

المهند�ض	اأحمد	بن	علي	البراهيم،

 �لرئي�ش �لتنفيذي، هيئة �لربط �لكهربائي لدول مجل�ش �لتعاون لدول 

�لخليج �لعربية.

ال�رقة	الثالثة:

تعظيم	ال�ستفادة	من	�سبكات	الربط	الكهربائي	القائمة	في	الدول	العربية.

الدكت�ر	�سمير	القطب،	م�ست�سار مهند�ش،

�ل�سندوق �لعربي لالإنماء �لقت�سادي و�لجتماعي. 

اليوم الثالث
الربعاء	3	ت�سرين	اأول/	اأكت�بر	2018

الجلسة الرئيسية الثالثة 

09:00		-	10:30التعاون	العربي	في	مجال	الطاقة	الكهربائية
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الجلسة الفنية الرابعة
اإدارة	الطلب	على	الطاقة	في	الدول	العربية

12:30	-11:00

رئي�ض	الجل�سة:
معالي	المهند�ض	�سهيل	بن	محمد	فرج	المزروعي

وزير �لطاقة و�ل�سناعة، دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

ال�رقة	الأولى:

ت�قعات	الطلب	على	الطاقة	في	الدول	العربية	حتى	عام	2040.

منظمة	القطار	العربية	الم�سدرة	للبترول،	)اأوابك(.

ال�رقة	الثانية:

�سيا�سات	اإ�سالح	دعم	الطاقة	في	الدول	العربية.

الدكت�ر	ديفيد	ك�دي،	

.)IMF( سندوق �لنقد �لدولي�

ال�رقة	الثالثة:

تح�سين	كفاءة	ا�ستهالك	الطاقة	في	القطاع	ال�سناعي	في	الدول	العربية.

الدكت�ر	محمد	ال�سبكي،	

�أ�ستاذ تخطيط طاقة ، كلية �لهند�سة، جامعة �لقاهرة.
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رئي�ض	الجل�سة:
	معالي	الأ�ستاذ	عبا�ض	علي	النقي،

�لأمين �لعام، منظمة �لأقطار �لعربية �لم�سدرة للبترول، �أو�بك.

ال�رقة	الأولى:

تط�رات	الإتفاقية	الإطارية	لتغير	المناخ	بعد	اإتفاق	باري�ض.

�سعادة	الأ�ستاذ	اأيمن	م�سطفى	�س�سلي،

م�ست�س���ار �ل�سيا�س���ات �لدولي���ة، وز�رة �لطاق���ة و�ل�سناع���ة و�لث���روة 

�لمعدنية، �لمملكة �لعربية �ل�سعودية.

ال�رقة	الثانية:

التنمية	الم�ستدامة	2030	)حالة	المغرب(.

وزارة	الطاقة	والمعادن	والتنمية	الم�ستدامة،	المملكة	المغربية.

ال�رقة	الثالثة:

اتفاقيات	التجارة	العالمية	وتاأثيراتها	على	ال�سناعة	البترولية	في	الدول	العربية.

�سعادة	الدكت�ر	ماجد	عبداهلل	المنيف،

م�ست�سار، �لمملكة �لعربية �ل�سعودية.

الجلسة الفنية الخامسة

الطاقة	والبيئة	والتنمية	الم�ستدامة

15:30	-14:00
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الجلسة الختامية

17:00	-16:00

رئي�ض	الجل�سة:

معايل	الأ�ستاذ	عزيز	رباح،

وزير �لطاقة و�ملعادن و�لتنمية �مل�ستد�مة، �ململكة �ملغربية.

رئي�ش موؤمتر �لطاقة �لعربي �حلادي ع�سر

كلمة �سعادة �لأ�ستاذ عبا�ض	علي	النقي،

�لأمني �لعام، منظمة �لأقطار �لعربية �مل�سدرة للبرتول )�أو�بك(،

نيابة عن �ملوؤ�س�سات �ملنظمة و�لر�عية للموؤمتر.

تالوة البيان	اخلتامي.  

كلمة معايل رئي�ض	م�ؤمتر	الطاقة	العربي	الثاين	ع�سر.

كلمة	معايل	الأ�ستاذ	عزيز	رباح،

وزير �لطاقة و�ملعادن و�لتنمية �مل�ستد�مة، �ململكة �ملغربية.
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