
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس
نصره ا�

مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر

الطاقـة والتعــاون العـربـي
مراكش - من 1-4 أكتوبر 2018

البرنامج الزمني



مكان	انعقاد	الم�ؤتمر	

Savoy Le Grand Hotel Marrakech
مراك�ش، المملكة المغربية  

هاتف: 00 10 35 24 5 212+

البريد الإلكتروني:

resevation2@savoylegrandhotelmarrakech.com
الموقع الإلكتروني:

www.savoylegrandhotelmarrakech.com

	 	 الت�سجيل	

من  اعتباراً  الدخول  وبطاقة  الوثائق  وا�ستالم  للموؤتمر  الت�سجيل  يبداأ 

ال�ساعة  وحتى  التا�سعة �سباحاً  ال�ساعة  2018/9/29 من  ال�سبت  يوم 

ال�ساد�سة م�ساءاً في:

Savoy Le Grand Hotel Marrakech 

مالحظة:

تاريخ الن�سر : 2018/9/26

�سكرتارية	الم�ؤتمر	وعن�ان	المرا�سالت	

�سكرتارية موؤتمر الطاقة العربي الحادي ع�سر

منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(

�ش.ب 20501 ال�سفاة 13066 الكويت

هاتف : 24959721 )965+( 

فاك�ش: 24959755 )965+(

aec11@oapecorg.org  :البريد الإلكتروني

الموقع على �سبكة الإنترنت:

www.aec11.oapecorg.org
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تالوة من القراآن الكريم. -

كلم���ة معالي الأ�س�������تاذ	عزيز	رب�������اح، وزير الطاق���ة والمعادن  -

والتنمية الم�ستدامة، المملكة المغربية، رئي�ش الموؤتمر.

كلمة	معال�������ي	د.	اأحمد	اأب��������	الغيط,	الأمين	الع�������ام	لجامعة		-

الدول	العربية,	يلقيها	نيابه	عنه:

�سعادة	الدكت�ر	كمال	ح�سن	علي,

الأمين العام الم�ساعد، رئي�ش قطاع ال�سوؤون القت�سادية،

نيابة عن الموؤ�س�سات المنظمة والراعية 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 : 

	التح�لت	في	اأ�س�اق	النفط	والغاز	الطبيعي	

	وانعكا�ساتها	على	الدول	العربية	الم�سدرة	للنفط

15:30	-14:00

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

وزير الطاقة وال�سناعة والثروة المعدنية، المملكة العربية ال�سعودية. 

المقرر:
ال�سيد	عبد	الفتاح	دندي,

مدير الإدارة القت�سادية، منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول، )اأوابك(. 

الدكت�ر	ب�سام	فت�ح,ورقة	النقا�ض:

   .)OIES( مدير معهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة

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

وزير النفط، جمهورية العراق.

• معالي		المهند�ض	بخيت	�سبيب	بخيت	الر�سيدي,	

وزير النفط وزير الكهرباء والماء، دولة الكويت.

• معالي		المهند�ض	طارق	المال,	

وزير البترول والثروة المعدنية، جمهورية م�سر العربية. 

• معالي	محمد	باركيندو,		

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

• �سعادة	الدكت�ر	�س�ن	زين�سنغ,		

.)IEF ( الأمين العام، منتدى الطاقة الدولي 

• ال�سيدة	بغ	ماكيي,		

.)IEA( محلل طاقة اأول، وكالة الطاقة الدولية
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رئي�ض	الجل�سة:
معالي	المهند�ض	طارق	المال,

وزير البترول والثروة المعدنية، جمهورية م�سر العربية.

المقرر:
الدكت�ر	�سمير	القرعي�ض,

مدير اإدارة ال�سوؤون الفنية، منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول،)اأوابك(. 

�سعادة	الدكت�ر	�س�ن	زين�سنغ,	ورقة	النقا�ض:

.)IEF ( الأمين العام، منتدى الطاقة الدولي 

•المتحدث�ن: معالي	المهند�ض	اأزهري	عبدالقادر	عبداهلل,		

وزير النفط والغاز والمعادن، جمهورية ال�سودان.

• �سعادة	الأ�ستاذ	�سليمان	الحرب�ض,	

المدير التنفيذي، �سندوق اأوبك للتنمية الدولية.

• الدكت�ر	ابراهيم	المهنا,		

م�ست�سار، المملكة العربية ال�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 الطاقة وال�سناعة، دولة قطر.

المقرر:
ال�سيد	مظفر	حكمت	البرازي,

باحث اقت�سادي اأول، منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول، )اأوابك(. 

ورقة	النقا�ض:

الدكت�ر	اأحمد	علي	عتيقة,	

الرئي�ش التنفيذي، 

ال�سركة العربية لال�ستثمارات البترولية )اأبيكورب(.

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

وزير النفط والطاقة والمعادن، الجمهورية الإ�سالمية الموريتانية. 

• الدكت�ر	عابد	عبداهلل	ال�سعدون,	

رئي�ش مجل�ش الإدارة،

ال�سركة العربية لال�ستثمارات البترولية )اأبيكورب(.

• الدكت�ر	عماد	الإمام,	

م�ست�سار اقت�سادي، ال�سندوق العربي لالإنماء القت�سادي والجتماعي.

غداء12:30	-	14:00				
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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	المهند�ض	اأزهري	عبدالقادر	عبداهلل,	

وزير النفط والغاز والمعادن، جمهورية ال�سودان.

المقرر:
الدكت�ر	عطية	محم�د	عطية,

عميد كلية الطاقة والهند�سة البيئية، الجامعة البريطانية، م�سر. 

ال�رقة	الأولى:

م�سادر	الطاقة	في	الدول	العربية	والعالم,

تقديم	المهند�ض	تركي	ح�سن	الحم�ض,

خبير بترول/ ا�ستك�ساف واإنتاج، منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول، )اأوابك(.

ال�رقة	الثانية:

اإدارة	المكامن	المت�سققة	طبيعيًا	خالل	عمليات	الت�سقيق	الهيدروليكي,

ال�سيد	والتر	�س�زارت,

م�ست�سار فني، هاليبرتون.

ال�رقة	الثالثة:

م�سادر	الطاقات	المتجددة	في	العالم	العربي	وا�ستخداماتها	في	

الت�ليد	الكهربائي.

الدكت�ر	محمد	فرحات,

م�ست�سار مهند�ش، ال�سندوق العربي لالإنماء القت�سادي والجتماعي.

ال�رقة	الرابعة:

البترول	والتح�لت	في	نظام	الطاقة	العالمي.

الدكت�ر	ماجد	عبداهلل	المنيف,

م�ست�سار، المملكة العربية ال�سعودية.
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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 النفط وزير الكهرباء والماء، دولة الكويت.

المقرر:
الدكت�ر	اأ�سامة	ال�سايغ,

المدير التنفيذي، مركز اأبحاث الطاقة، معهد الكويت لالأبحاث العلمية. 

ال�رقة	الأولى:

�سناعة	تكرير	النفط:	عربيًا	وعالميًا.

تقديم:		المهند�ض	عماد	مكي,

خبير اأول تكرير، منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول، )اأوابك(.

ال�رقة	الثانية:

�سناعة	البتروكيماويات:	عربيًا	وعالميًا.

الدكت�ر	عبدال�هاب	ال�سعدون,

الأمين العام، التحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(.

�سناعة	الغاز		الطبيعي	:	عربيًا	وعالميًا.ال�رقة	الثالثة:

ال�رقة	الرابعة:

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

الورقة من اإعداد: الدكت�ر	�سعد	عكا�سة,	الدكت�ر	ح�سن	قبازرد,

والدكت�ر	ماأم�ن	عب�سي	حلبي.
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رئي�ض	الجل�سة:
معالي	الدكت�ر	محمد	ولد	عبدالفتاح,	

وزير النفط والطاقة والمعادن، الجمهورية الإ�سالمية الموريتانية. 

المقرر:
الدكت�ر	محمد	فرحات,

م�ست�سار مهند�ش، ال�سندوق العربي لالإنماء القت�سادي والجتماعي. 

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.

تقديم	الدكت�ر	محمد	ي��سف	الحمد,

تنفيذي اأول تجارة الطاقة، هيئة الربط الكهربائي لدول مجل�ش التعاون 

لدول الخليج العربية.

ال�رقة	الثالثة:

دور	�سبكات	الربط	الكهربائي	العربي	في	تعظيم	ا�ستغالل	الطاقات	الم�لدة	

في	وحدات	الطاقات	المتجددة	غير	المبرمجة.

الدكت�ر	�سمير	القطب,

	م�ست�سار مهند�ش،	ال�سندوق العربي لالإنماء القت�سادي والجتماعي. 

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

الجلسة الفنية 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	جبار	علي	ح�سين	اللعيبي,

وزير النفط، جمهورية العراق.

المقرر:
ال�سيد	الطاهر	الزيت�ني,

محلل طاقة، منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول، )اأوابك(. 

ال�رقة	الأولى:

ت�قعات	ا�ستهالك	الطاقة	في	الدول	العربية	حتى	عام	2040.

تقديم	ال�سيد	عبد	الفتاح	دندي,

مدير الإدارة القت�سادية، 

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

ال�رقة	الثانية:

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

تقديم	الدكت�ر	�سادي	عبداهلل,	

.)IMF( خبير اقت�سادي، �سندوق النقد الدولي

ال�رقة	الثالثة:

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

الدكت�ر	محمد	ال�سبكي,	

اأ�ستاذ تخطيط الطاقة ، كلية الهند�سة، جامعة القاهرة.

غداء12:30	-	14:00				
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رئي�ض	الجل�سة:
	�سعادة	الأ�ستاذ	عبا�ض	علي	النقي,

الأمين العام، منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول، )اأوابك(.

المقرر:
ال�سيد	عبد	الكريم	عايد,

مدير اإدارة الإعالم والمكتبة، منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول، )اأوابك(. 

ال�رقة	الأولى:

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

الدكت�ر	محمد	ال�سياد,

م�ست�سار ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز، مملكة البحرين.

ال�رقة	الثانية:

دور	�سركات	النفط	العالمية	في	تخفي�ض	انبعاثات	اأوك�سيدات	الكرب�ن	من	خالل	

ا�ستخدام	م�سادر	الطاقات	المتجددة	ورفع	كفاءة	الطاقة,	واأهم	التحديات.

الدكت�ر	اأحمد	بدر,

المدير التنفيذي، المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ال�رقة	الثالثة:

التنمية	الم�ستدامة	2030	)حالة	المغرب(.

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية الم�ستدامة، المملكة المغربية.

عر�ض	فيلم	عن	الطاقات	المتجددة	في	المملكة	المغربية

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 الطاقة واملعادن والتنمية امل�ستدامة، اململكة املغربية.

رئي�ش موؤمتر الطاقة العربي احلادي ع�سر

كلمة	�سعادة	الأ�ستاذ	عبا�ض	علي	النقي,

الأم���ن الع���ام، منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للب���رول )اأوابك(، نيابة عن 

املوؤ�س�سات املنظمة والراعية للموؤمتر.

تالوة البيان	اخلتامي.  

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

كلمة	معايل	الأ�ستاذ	عزيز	رباح,

وزير الطاقة واملعادن والتنمية امل�ستدامة، اململكة املغربية.

اليوم الرابع
اخلمي�ض	4	ت�سرين	اأول	/	اأكت�بر	2018

ج�لة	ميدانية
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