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مؤتمر الشرق األوسط للنفط والغازمن  25الدورة   
* فندق جراند حياة دبي 2017مايو  4أبريل إلى  29  

 
 دعم حكومي رفيع المستوى وحضور عالمي بارز في 

 " 2017"أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز 
 

  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس تحت رعاية كريمة من
، وباستضافة شركة بترول اإلمارات أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز يقام الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،

 ."ك"اينو  الوطنية
  دبي الرئيس األعلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات

االفتتاح الرسمي لمؤتمر الشرق يحضر  ،لمجموعة طيران اإلمارات رئيس المجلس األعلى للطاقة في دبي
 .2017مايو  1األوسط للنفط والغاز في 

  سعادة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة "اينوك" والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة بحضور
 .يكهرباء ومياه دب

 مؤتمر الشرق األوسط األول االفتتاح الرسمي ليحضر  سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة
 .2017مايو  3في  للتجزئة والتسويق التوزيع

 
الشرق  أسبوع" اينوك"شركة بترول اإلمارات الوطنية  تستضيف: 2017مارس  27العربية المتحدة،  اإلمارات دبي،

 "جراند حياة" بدبي. فندق في  2017 مايو 4 إلى أبريل 29 من الفترة خاللاألوسط للنفط والغاز 
 

ق المؤتمرات السنوية أعر  "مؤتمر الشرق األوسط للشرق والغاز"يتزامن أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز السنوي مع 
يمثل منصة لمشاركة المعارف والخبرات والتواصل بين كبار إذ في الشرق األوسط، النفط والغاز قطاع المتخصصة ب

 المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار والخبراء واالستشاريين حول أهم القضايا التي يعنى بها قطاع النفط والغاز. 
 

شركة تنظمه و الذي تقام دورته الخامسة والعشرون هذا العام  ،يتضمن أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز السنوي
، ثمان فعاليات تتضمن المؤتمرات واللقاءات التنفيذية وورش العمل العالمية في مكان واحد على "كونفرنس كونيكشن"

اينوك" كمتحدثين ومديرين "مجموعة  يتواجد نخبة من كبار مسؤوليو ، مدى أسبوع حافل بفرص التعلم والتواصل
  دولة. 50موفد من  650كة أكثر من ومن المتوقع أن تشهد فعاليات األسبوع مشار ، للجلسات

 
الشرق األوسط "ومؤتمر  "الشرق األوسط للنفط والغاز"كل من مؤتمر المشترك لفتتا  حفل االمن المقرر أن يشهد و 

حضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس  "للبيتومين
 . األعلى لمجموعة طيران اإلمارات رئيس المجلس األعلى للطاقة في دبي
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بية بهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفالسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "تحرص دولة اإلمارات العر 

مع تفعيل التواصل مع كل المعنيين بهذا  ا  تزامن، المتحدة على مد جسور الحوار البناء حول األوضاع الراهنة لسوق النفط
القطاع الحيوي. وال شك بأن حدثا  عالميا  كبيرا  مثل مؤتمر الشرق األوسط للنفط والغاز سيقدم للوفود المشاركة فرصة 

 استثنائية لمناقشة أهم القضايا التي يعنى بها القطاع وتعزيز عالقات التعاون مع أبرز الالعبين فيه". 
 

وللمرة الثانية "مؤتمر الشرق األوسط للنفط والغاز" مع "مؤتمر الشرق االوسط للبيتومين" بعد عشرة سنوات من  يلتقيكما 
ويتشارك برئاستهما كل من سعادة سيف ، 2017ا معا ، حيث تنطلق فعاليات كال الحدثين في األول من مايو متزامنه

"إف جي مجموعة ر فيريدون فيشاراكي، رئيس مجلس إدارة والدكتو الرئيس التنفيذي لمجموعة "انيوك"، حميد الفالسي 
بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في دبي بما في ذلك مسؤولون حكوميون وأعضاء مجلس اإلدارة وفريق و إي"، 

 اإلدارة العليا في "اينوك" في حفل االفتتا  المشترك للمؤتمرين.
 

مثل "األوضاع االقتصادية مواضيع هامة  "الشرق األوسط للنفط والغاز"تغطي الجلسات التي ستقام خالل فعاليات مؤتمر 
إضافة إلى جلسات نقاشية حول تطلعات قطاع ، والجيوسياسية في الشرق األوسط والعالم" و"تجارة النفط الخام واألسعار"

 غاز النفط المسال في الشرق األوسط، والمنتجات النفطية، والتكرير والشحن وغيرها. 
 

بما في ذلك  ،يلقي الحدث الضوء على شركات النفط الوطنية التي قدمت دعمها لمؤتمر الشرق األوسط للنفط والغازكما 
" رامكوا"السعودية  شركة النفط الوطنيةو  "اينوك" وشركة بترول اإلمارات الوطنية "أدنوك""شركة بترول أبوظبي الوطنية 
 . "بابكو"وشركة نفط البحرين  وشركة البترول الكويتية الوطنية

 
األربعاء  يومي إضافية فعاليات ستقام، "مؤتمر الشرق األوسط للبيتومين"و "مؤتمر الشرق األوسط للنفط والغاز"ومع ختام 

 األساسية للزيوت السنوي األوسط الشرق"الدورة السادسة من مؤتمر ومنها ، في الثالث والرابع من شهر مايو والخميس
 ."الشرق األوسط األول للتجزئة والتسويق التوزيع"مؤتمر ، والدورة األولى من "والتشحيم

 
اينوك"، بورصة دبي التجارية، إس أند بي "وتتضمن قائمة رعاة أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز كال  من: مجموعة 

 جلوبال بالتس، يونيبر جلوبال كومودتيس، فيتول والجابر.
  

 -انتهى-
 

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

عة تحت عدة المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دورا  محوريا  في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجمو 
مجاالت هي االستكشاف واإلنتاج، والتكرير، واإلمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات 

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

ملية وتوظف أكثر من تسعة آالف موظف. وتلتزم "اينوك" بأعلى معايير خدمة العمالء، وتقديم أحدث االبتكارات التقنية وأفضل الممارسات الع
 www.enoc.comلدعم مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: 

http://www.enoc.com/

