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الشرق األوسط للنفط والغاز أسبوعمن  25 ال الدورة  
* فندق جراند حياة دبي 2017مايو  4أبريل إلى  29  

 
 يفتتح الدورة الخامسة والعشرين من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

 2017مايو  1أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز في 
 

  مايو يشهد حضور وزراء النفط الخليجيين ورؤساء شركات النفط الوطنية ومجلس إدارة  1حفل االفتتاح في
 مجموعة "اينوك" ونخبة من كبار الخبراء ورواد األعمال في قطاع النفط 

 تعافي أسواق "  موضوع المؤتمر وهو الرؤساء التنفيذيون وخبراء قطاع النفط والغاز يلقون كلمات هامة حول
 التحديات الكامنة أمام الوصول إلى أسعار متوزانة ومستدامة"و  النفط

  هارولد "؛ و، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إف جي إي""فيريدون فيشاراكي"الدكتور حضور خاص لكل من
 ز"كونتينتال ريسورس، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ""هام

 
يستقطب "أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز" الذي تقام فعالياته في : 2017أبريل  27دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

رؤساء شركات  الشخصيات في قطاع الطاقة ومنهم نخبة من أبرز 2017مايو  4أبريل إلى  29دبي خالل الفترة من 
منتدى )أوبك(" و" منظمة الدول المصدرة للبترولالحكوميين وممثلون عن "والمسؤولين والوطنية النفط والغاز العالمية 

الطاقة الدولي" وعدد من كبار الخبراء وممثلي شركات التمويل والمؤسسات الرائدة في قطاع الطاقة، في نقاشات تقام تحت 
. ويأتي ذلك في انة ومستدامة"التحديات الكامنة أمام الوصول إلى أسعار متوز و  "المسار نحو تعافي أسواق النفط عنوان

مليون برميل في اليوم، والهوامش  1.5في أعقاب نمو الطلب إلى النفط العالمي ضوء أجواء التفاؤل التي تخيم على سوق 
  .القوية لقطاع التكرير

 
 يب/التكرير،التنقويتضمن "أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز" ثمانية فعاليات حول االستراتيجيات الرئيسية في قطاع 

المسال، إضافة إلى مؤتمرات متخصصة حول منتجات البيتومين/األسفلت، الطبيعي /الغاز الطبيعيالغاز  يقطاعو 
 والزيوت األساسية/التشحيم، وتجارة التجزئة/اإلنتاج والتوزيع، وغيرها. 

 
 أبريل 29-30

 توجيهات خبراء قطاع النفط في الشرق األوسط 
http://www.cconnection.org/events/mpi 

 

http://www.cconnection.org/events/mpi
http://www.cconnection.org/events/mpi
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 أبريل  30

 ورشة عمل مؤتمر الشرق األوسط للبيتومين: أساليب تصميم مزيج األسفلت في المنطقة
http://www.cconnection.org/events/mebworkshop 

 
 مايو 2 -أبريل 30

 مؤتمر الشرق األوسط السنوي الخامس والعشرون للنفط والغاز 
http://www.mpgc.cc 

 
 مايو  1-2

 مؤتمر الشرق األوسط الثامن للبيتومين واألسفلت 
bitumen.com-http://www.me 

 
 مايو 2

  التشحيمزيوت ورشة عمل سلسلة قيمة منتجات 
http://www.cconnection.org/GLV 

 
 مايو  3-4

  الدورة السادسة من مؤتمر الشرق األوسط السنوي للزيوت األساسية والتشحيم
http://www.baseoillubes.com 

 
 مايو  3-4

  مؤتمر الشرق األوسط للتجزئة والتسويق والتوزيعالدورة األولى من 
conference.com-http://www.mrdc 

 
 مايو 3-4

 توجيهات خبراء قطاع الغاز في الشرق األوسط 
http://www.cconnection.org/events/mgi 

 
 

أبرز فعاليات من و  المنطقةتخصصة بالقطاع في أعرق المؤتمرات السنوية الممن والغاز  نفطللمؤتمر الشرق األوسط ويعد 
 بحضور وسيتم االفتتاح الرسمي للمؤتمر"اينوك".  مجموعةتتولى تنظيمه شركة "كونفرنس كونيكشن" وتستضيفه الذي األسبوع، 
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الرئيس األعلى لمجموعة طيران و  ،رئيس مطارات دبيو  ،سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني

 ي. رئيس المجلس األعلى للطاقة في دبو  ،اإلمارات
 
 

، رئيس مجموعة "إف. جي. إي"، شركة االستشارات الرائدة "فيريدون فيشاراكي"الدكتور في اليوم األول سوف يلقي 
، 2017المتخصصة بقطاع النفط والغاز في الشرق األوسط وآسيا، والرئيس المشارك لمؤتمر الشرق األوسط للنفط والغاز 

القصير والمتوسط. كما ستكون هنالك  ىخاللها عن الفرص الكامنة في قطاع النفط والغاز على المد من والتي يتحدثكلمته 
، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة "هارولد هامالسيد "كلمة خاصة حول خفض إنتاج النفط األمريكي يلقيها 

 "كونتيننتال ريسورسز". 
 
كالعب أساسي في قطاع النفط و الغاز،  سيف حميد الفالسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": " ةبهذه المناسبة قال سعادو 

، لتي تشمل تعافي سوق النفط والغاز الطبيعيفي قطاع الطاقة و القضايا الحيوية النقاش حول و مد جسور الحوار بتلتزم "اينوك" 
أسبوع الشرق  مثل " الوقود. ويشرفنا أن نستضيف حدث عالمي كبير ، والتوجهات العالمية في قطاع تجزئةوالتنمية المستدامة

قطاع النفط  فيالقضايا  وأبرز ، ونتطلع قدمًا لالستماع إلى آراء وأفكار الخبراء المشاركين حول أهم"األوسط للنفط والغاز
 والغاز على المستويين اإلقليمي والعالمي". 

 
للتعرف على التوجهات في القطاع كمنبر المميزة مكانة هذا الحدث متحدثًا، مما يؤكد  40وسيشارك في الحدث أكثر من 

 واالطالع على واقعه الحالي بناًء على رؤى وأفكار أهم الرواد المتخصصين في هذا المجال. 
 

الرئيس التنفيذي لشركة البترول دد من كبار المتحدثين ومنهم اليوم األول كلمات هامة لع في  تغطي الجلسات التي ستقام
، رئيس مجلس إدارة المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي "إلكو هوكستراالسيد "؛ و الكويتية العالمية )كي بي آي( بخيت الرشيدي

وستقام بعد ذلك جلسات نقاشية مع  ، رئيس المصافي في مؤسسة النفط الهندية."سانجيف سينغ"لشركة "رويال فوباك"؛ و
و ، و "يونيبر للسلع العالمية"، ل""فيتو  "،"شيفرون ومنها  التجارة والتوريدالنفط والغاز و من أبرز شركات تنفيذيين من عدد رؤساء 

 "إيديميتسو كوسان" للتجارة والتوريد المتكامل. 
 

"األوضاع االقتصادية والجيوسياسية في الشرق األوسط والعالم" هامة مثل و حول مواضيع متنوعة كما يلقي الحدث الضوء 
  ".الشرق األوسط على سوق النفط في  والعراق إيرانتأثير التطورات الحالية في و  "و"تجارة النفط الخام

 
دولة، حيث  50موفد من  650ركة أكثر من مشا 2017أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز ومن المتوقع أن تشهد فعاليات 

مايو. وبدورها، ستنظم  1أبريل إضافة إلى حفل استقبال في اليوم ذاته قبل االفتتاح الرسمي في  30يبدأ التسجيل المسبق في 
 مجموعة "اينوك" مأدبة عشاء في اليوم األول. 
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تتضمن  ، وعاماً  25نذ االنطالقة األولى للحدث قبل وتستضيف دبي "مؤتمر الشرق األوسط للنفط والغاز" للمرة العاشرة م

"بورصة دبي التجارية"، "إس أند بي جلوبال بالتس"، "يونيبر جلوبال كومودتيس"، كاًل من لهذا العام قائمة الرعاة المشاركين
في الثالث من  والتسويق والتوزيعالشرق األوسط للتجزئة  تقام المراسم االفتتاحية الرسمية لمؤتمرسأيضًا و  "فيتول" و"الجابر".

زيد القفيدي، المدير التنفيذي ليلقي بعد ذلك  سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة،، بحضور 2017مايو 
الشرق األوسط للتجزئة  وسيقوم الوفد الذي سيحضر مؤتمر، الكلمة الرئيسية للمؤتمر. لقطاع التجزئة في مجموعة "اينوك"

بالقرب من ، والتي تقع محطة الوقود الوحيدة من نوعها التي تعمل بالطاقة الشمسية في اإلماراتبزيارة   والتسويق والتوزيع

 . المدخل المتجه إلى مدينة دبي لإلنترنت على شارع الشيخ زايد
 

 -انتهى-
 

 "اينوك"مجموعة 
، "اينوك"وتلعب  .في مجال النفط والغاز، والعب بارز في قطاع الطاقة العالميمجموعة متكاملة ورائدة  "اينوك"شركة بترول اإلمارات الوطنية 

وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة تحت عدة  .المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دورًا محوريًا في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة
ارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات مجاالت هي االستكشاف واإلنتاج، والتكرير، واإلمداد، والتج

كما تتضمن أعمال المجموعة غير النفطية خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة،  .والمنتجات النفطية لالستخدامات التجارية والصناعية
من خالل محفظة عملياتها خدمات رائدة آلالف العمالء في ستين سوقًا،  "وكاين"وتقّدم مجموعة   .إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة

بأعلى معايير خدمة العمالء، وتقديم أحدث االبتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية  "اينوك"وتلتزم  .وتوظف أكثر من تسعة آالف موظف
  :www.enoc.comللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .عربية المتحدةلدعم مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة اإلمارات ال

 
 
 

  :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ
 روان الحسبان 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة |بيرسون مارستيلر -أصداء
  | Rawan.alhosban@bm.com: 4507600 (9714+)هاتف
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