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His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum to open the 25th Annual 

MPGC in Dubai on May 1st 2017 

 

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

 
والعشرين منسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يفتتح الدورة الخامسة   

2017مايو  1أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز في   

ونخبة من كبار ” اينوك“مايو يشهد حضور وزراء النفط الخليجيين ورؤساء شركات النفط الوطنية ومجلس إدارة مجموعة  1حفل االفتتاح في  ⦁

 الخبراء ورواد األعمال في قطاع النفط

تعافي أسواق النفط والتحديات الكامنة أمام ” فط والغاز يلقون كلمات هامة حول موضوع المؤتمر وهو الرؤساء التنفيذيون وخبراء قطاع الن ⦁

 ”الوصول إلى أسعار متوزانة ومستدامة

، رئيس مجلس اإلدارة ”هارولد هام”؛ و”إف جي إي“، رئيس مجلس إدارة مجموعة ”فيريدون فيشاراكي“حضور خاص لكل من الدكتور  ⦁

كونتينتال ريسورسز“ي لشركة والرئيس التنفيذ ” 

 29الذي تقام فعالياته في دبي خالل الفترة من ” أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز“: يستقطب 2017أبريل  27دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

ة والوطنية والمسؤولين الحكوميين نخبة من أبرز الشخصيات في قطاع الطاقة ومنهم رؤساء شركات النفط والغاز العالمي 2017مايو  4أبريل إلى 

وعدد من كبار الخبراء وممثلي شركات التمويل والمؤسسات ” منتدى الطاقة الدولي”و” منظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك(“وممثلون عن 

الوصول إلى أسعار متوزانة  المسار نحو تعافي أسواق النفط والتحديات الكامنة أمام“الرائدة في قطاع الطاقة، في نقاشات تقام تحت عنوان 

مليون برميل في اليوم،  1.5ويأتي ذلك في ضوء أجواء التفاؤل التي تخيم على سوق النفط العالمي في أعقاب نمو الطلب إلى ”. ومستدامة

 .والهوامش القوية لقطاع التكرير

 

The 25
th

 Annual Middle East Petroleum & Gas Conference 
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Grand Hyatt Dubai, UAE 
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رئيسية في قطاع التنقيب/التكرير، وقطاعي الغاز ثمانية فعاليات حول االستراتيجيات ال” أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز“ويتضمن 

الطبيعي/الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى مؤتمرات متخصصة حول منتجات البيتومين/األسفلت، والزيوت األساسية/التشحيم، وتجارة 

 .التجزئة/اإلنتاج والتوزيع، وغيرها

 أبريل 29-30

 توجيهات خبراء قطاع النفط في الشرق األوسط

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

 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

http://www.me-bitumen.com 

 مايو 2

 ورشة عمل سلسلة قيمة منتجات زيوت التشحيم

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

 الدورة األولى من مؤتمر الشرق األوسط للتجزئة والتسويق والتوزيع

http://www.mrdc-conference.com 

 مايو 3-4

 توجيهات خبراء قطاع الغاز في الشرق األوسط

http://www.cconnection.org/events/mgi 

لى ويعد مؤتمر الشرق األوسط للنفط والغاز من أعرق المؤتمرات السنوية المتخصصة بالقطاع في المنطقة ومن أبرز فعاليات األسبوع، الذي تتو

وسيتم االفتتاح الرسمي للمؤتمر بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ”. اينوك“وتستضيفه مجموعة ” كونفرنس كونيكشن“تنظيمه شركة 

 .رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مطارات دبي، والرئيس األعلى لمجموعة طيران اإلمارات، ورئيس المجلس األعلى للطاقة في دبي

، شركة االستشارات الرائدة المتخصصة بقطاع النفط ”إف. جي. إي“مجموعة  ، رئيس”فيريدون فيشاراكي“في اليوم األول سوف يلقي الدكتور 

، كلمته والتي يتحدث من خاللها عن الفرص 2017والغاز في الشرق األوسط وآسيا، والرئيس المشارك لمؤتمر الشرق األوسط للنفط والغاز 

نالك كلمة خاصة حول خفض إنتاج النفط األمريكي يلقيها السيد الكامنة في قطاع النفط والغاز على المدى القصير والمتوسط. كما ستكون ه

كونتيننتال ريسورسز“، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ”هارولد هام“ ”. 
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بمد ” نوكاي“كالعب أساسي في قطاع النفط و الغاز، تلتزم ”: ” اينوك“وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفالسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

ت جسور الحوار والنقاش حول القضايا الحيوية في قطاع الطاقة ولتي تشمل تعافي سوق النفط والغاز الطبيعي، والتنمية المستدامة، والتوجها

ستماع إلى ، ونتطلع قدماً لال”أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز” العالمية في قطاع تجزئة الوقود. ويشرفنا أن نستضيف حدث عالمي كبير مثل 

 .”آراء وأفكار الخبراء المشاركين حول أهم وأبرز القضايا في قطاع النفط والغاز على المستويين اإلقليمي والعالمي

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

لى رؤى وأفكار أهم الرواد المتخصصين في هذا المجالالحالي بناًء ع . 

ة )كي بي تغطي الجلسات التي ستقام في اليوم األول كلمات هامة لعدد من كبار المتحدثين ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمي

سانجيف ”؛ و”رويال فوباك“والرئيس التنفيذي لشركة  ، رئيس مجلس إدارة المجلس التنفيذي”إلكو هوكسترا“آي( بخيت الرشيدي؛ والسيد 

، رئيس المصافي في مؤسسة النفط الهندية. وستقام بعد ذلك جلسات نقاشية مع رؤساء تنفيذيين من عدد من أبرز شركات النفط والغاز ”سينغ

للتجارة والتوريد المتكامل” سانإيديميتسو كو“، وو ”يونيبر للسلع العالمية“، ”فيتول“، ”شيفرون“والتجارة والتوريد ومنها  . 

تجارة النفط ”و” األوضاع االقتصادية والجيوسياسية في الشرق األوسط والعالم“كما يلقي الحدث الضوء حول مواضيع متنوعة و هامة مثل 

وتأثير التطورات الحالية في إيران والعراق على سوق النفط في الشرق األوسط” الخام ”. 

دولة، حيث يبدأ التسجيل المسبق في  50موفد من  650مشاركة أكثر من  2017اليات أسبوع الشرق األوسط للنفط والغاز ومن المتوقع أن تشهد فع

مأدبة عشاء في اليوم األول” اينوك“مايو. وبدورها، ستنظم مجموعة  1أبريل إضافة إلى حفل استقبال في اليوم ذاته قبل االفتتاح الرسمي في  30 . 

عاماً، و تتضمن قائمة الرعاة المشاركين  25للمرة العاشرة منذ االنطالقة األولى للحدث قبل ” ر الشرق األوسط للنفط والغازمؤتم“وتستضيف دبي 

وأيضاً ستقام المراسم ”. الجابر”و” فيتول“، ”يونيبر جلوبال كومودتيس“، ”إس أند بي جلوبال بالتس“، ”بورصة دبي التجارية”لهذا العام كالً من

، بحضور سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، 2017ة الرسمية لمؤتمر الشرق األوسط للتجزئة والتسويق والتوزيع في الثالث من مايو االفتتاحي

، الكلمة الرئيسية للمؤتمر. وسيقوم الوفد الذي ”اينوك“وكيل وزارة الطاقة، ليلقي بعد ذلك زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة 

 سيحضر مؤتمر الشرق األوسط للتجزئة والتسويق والتوزيع بزيارة محطة

ارع الوقود الوحيدة من نوعها التي تعمل بالطاقة الشمسية في اإلمارات، والتي تقع بالقرب من المدخل المتجه إلى مدينة دبي لإلنترنت على ش

 .الشيخ زايد

 His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum to open the 25th Annual MPGC in Dubai on May 1st 

2017 

 Gulf Oil Ministers, NOC (National Oil Companies) Chiefs, ENOC Board, oil experts and visionaries to 

attend May 1 Opening 

 CEOs, oil and gas industry luminaries to present key addresses on the Turbulent Path to an Oil Market 

Recovery and the Challenge of Reaching a Balanced and Sustainable Price 

 Special Addresses by Dr. Fereidun Fesharaki, Chairman of FGE and Mr. Harold Hamm, Chairman & CEO 

of Continental Resources 

 

Presidents and CEOs of global oil and gas companies, senior government officials, OPEC and IEF officials, 

energy experts, top financiers, and leading organisations in the energy sector will gather in Dubai from 

April 29 – May 4, 2017 for the Middle East Petroleum & Gas Week (MPGC Week 2017), for discussions on 

the conference theme Turbulent Path to an Oil Market Recovery and the Challenge of Reaching a Balanced 

and Sustainable Price, amidst improved sentiments and optimism following demand growth to 1.5 million 

b/p and strong refining margins. 

 



MPGC Week 2017 includes a total of eight events including executive briefings on key strategies for the 

upstream/downstream and LNG/Natural Gas sectors as well as specialised product conferences on 

bitumen/asphalt, base oils/lubes and retail/downstream as technical courses on petroleum and refined 

products. These are: 

 April 29-30 Middle East Petroleum Insiders Briefing (MPI) 

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

 April 30 MEB Workshop: Asphalt Mixture Design Methods in the Middle East 

http://www.cconnection.org/events/mebworkshop 

 April 30-May 2 25th Annual Middle East Petroleum & Gas Conference (MPGC 2017) 

http://www.mpgc.cc 

 May 1-2 8th Annual Middle East Bitumen/Asphalt Conference (MEB 2017) 

http://www.me-bitumen.com 

 May 2 Global Finished Lubricants Value Chain Workshop (GLV) 

http://www.cconnection.org/GLV 

 May 3-4 6th Annual Base Oil & Lubes Middle East Conference & Workshop (BLM 2017) 

http://www.baseoillubes.com 

 May 3-4 Inaugural Middle East Retail & Downstream Conference (MRDC 2017) 

http://www.mrdc-conference.com 

 May 3-4 Middle East Gas Insiders Briefing (MGI) 

http://www.cconnection.org/events/mgi 

 

The Middle East Petroleum & Gas Conference (MPGC 2017), the flagship event for the week is organised 

by Conference Connection and hosted by Emirates National Oil Company (ENOC). It is renowned as the 

longest running annual oil and gas conference in the Middle East. MPGC official opening will be attended 

by His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman of the Supreme Council for Energy, 

President of Dubai Civil Aviation Authority, President of Dubai Airports, Chairman & Chief Executive of 

Emirates Group. 

 

On Day 1 Dr. Fereidun Fesharaki, Chairman of FGE and co-Chairman of the conference, will deliver insights 

into the fortunes of the oil and gas business in the near and medium term, which will be followed by a 

special address on U.S. Tight Oil Production by Mr. Harold Hamm, Chairman & Chief Executive Officer of 

Continental Resources Inc. 

 

His Excellency Saif Humaid Al Falasi, Group CEO, ENOC, said: “As a key player in the oil and gas industry, 

ENOC is committed to facilitating discussions around crucial topics impacting the industry such as oil 

market recovery, natural gas, sustainable development, global trends and dynamics of the fuel retail 

industry. We are pleased to host a prestigious event such as MPGC and we look forward to hearing expert 

opinions on the global and regional oil & gas business.” 

 

More than 40 other speakers will address the event, which is well known for its excellence in delivering 

the latest industry insights from leading oil and gas industry visionaries. The highlights of the first day are 

keynote addresses by Mr. Bakheet Al-Rashidi, CEO & President of KPI, Mr. Eelco Hoekstra, CEO of Royal 

Vopak, and Mr. Sanjiv Singh, Director (Refineries) of Indian Oil Corporation Limited, to be followed by a 

panel discussion with speakers from Chevron, Vitol, Uniper Global Commodities and Idemitsu Kosan for 
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Integrated Supply & Trading. Other sessions include discussions around the impact of Iran and Iraq on 

Middle East, crude oil trading, price benchmarks and risk management, petroleum products and refining. 

 

More than 650 participants are expected at MPGC Week 2017 events with MPGC pre-registration and a 

cocktail night on April 30, preceding the Official Opening on May 1. ENOC will host a gala dinner later the 

same day. 

 

MPGC is being held in Dubai for the 10th time in its 25-year history with co-sponsors including Al-Jaber, 

Dubai Mercantile Exchange, S & P Global Platts, Uniper Global Commodities and Vitol. The Official Opening 

of the Middle East Retail & Downstream Conference (MRDC) will be held on 3rd May 2017 and will be 

attended by His Excellency Dr. Matar Hamed Al Neyadi, Undersecretary of Ministry of Energy UAE and 

followed by a Keynote Address by Mr. Zaid Alqufaidi, Managing Director-Retail of ENOC. Delegates 

attending MRDC will visit UAE’s only solar-powered petrol station, located near the entrance towards 

Dubai Internet City on Sheikh Zayed Road. 

 

About ENOC: 

Emirates National Oil Company Group (ENOC) is a leading integrated global oil and gas player operating 

across the energy sector value chain. A wholly owned company of the Government of Dubai, ENOC Group 

offers a diverse portfolio of assets operating across five business segments: Supply, Trading and 

Processing, Terminals, Marketing, Retail and Exploration and Production. Servicing thousands of 

customers across 60 markets, the Group employs a workforce of over 9,000 employees and is deploying 

its world-class customer service, latest innovations and technologies and best practices towards the UAE’s 

social and economic development. For further information, please visit: http://www.enoc.com 

 

Advertisements 

http://www.enoc.com/

