أدنوك ترعى مؤتمر الطاقة العالمي أبوظبي  2019وتستعرض رؤيتها للتحول
في مجال الطاقة
 -تسليط الضوء على كيفية مواصلة قطاع النفط والغاز لعب دور رئيس في مزيج الطاقة

العالمي لتوفير الموارد والمنتجات بشكل موثوق لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة

أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 28 ،يونيو  :2018أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع

والعشرين عن انضمام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى قائمة رعاة استضافة المؤتمر والذي يقام في
العاصمة اإلماراتية أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه هللا،

وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خالل الفترة من  9إلى  12سبتمبر .2019
ويعد مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد كل ثالث سنوات ،أكبر وأعرق تجمع للطاقة في العالم واألكثر تأثي اًر ،وتعتبر
هذه الدورة هي األولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة من منطقة الشرق األوسط ،فيما ستكون دولة
اإلمارات أول دولة في منظمة "أوبك" وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر طوال تاريخه الذي يمتد إلى  94عاماً.

وساهمت شركة "أدنوك" على مدار  45عاماً ،بدور رئيسي في رفد عملية التنمية االقتصادية في إمارة أبوظبي ،من
خالل استغالل وإدارة والمحافظة على موارد النفط والغاز في اإلمارة  ،وفي إطار استشرافها للمستقبل ،شرعت

الشركة في إحداث نقلة نوعية في أعمالها مدعومة باستراتيجيتها المتكاملة  2030للنمو الذكي ،لمواصلة دورها
كمساهم أساسي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة اإلمارات ،وسيوفر مؤتمر الطاقة العالمي الرابع

والعشرون المنصة المثالية لشركة أدنوك الستعراض جهودها في مواكبة التغيرات في مشهد الطاقة ،من خالل
االستغالل األمثل لموارد النفط والغاز وتعزيز القيمة والعائد االقتصادي ،وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة

جوانب ومراحل أعمالها ،ومواصلة عقد الشراكات االستراتيجية طويلة األمد ،وتطوير كوادر بشرية عالمية المستوى.
من جانبه ،قال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي

الرابع والعشرين" :نفتخر بمواردنا من الطاقة ،والتي كان لها بالغ األثر في إطالق إمكانات دولتنا ،وتشكل أدنوك

ال جليًا على إرث دولة اإلمارات وريادتها في مجال الطاقة ،والتي تلتزم من خالل استراتيجية اإلمارات للطاقة
مثا ً
 2050بتطوير مزيج مستدام من الطاقة المتجددة والنووية واألحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين االحتياجات

االقتصادية واألهداف البيئية وزيادة مواردنا الطبيعية ،وستمكننا مشاركة أدنوك في فعاليات المؤتمر من تعزيز سبل
الحوار والتعاون القائم عبر كافة أطياف الطاقة ،وتحفيز العالم إلعادة التفكير وإيجاد الحلول الالزمة لمواجهة
التحديات التي تواجه قطاع الطاقة".
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 "تفتخر أدنوك برعايتها: مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك، قال السيد عمر صوينع السويدي،ومن جانب آخر
لمؤتمر الطاقة العالمي الذي يقام للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط وتستضيفه إمارة أبوظبي التي لعبت لسنوات

 من المؤتمر فرصة ثمينة للقادة وصناع القرار من2019  وستشكل دورة عام،دو اًر محوريًا كمركز عالمي للطاقة
 وباعتبارها.حول العالم لالجتماع معًا وتبادل األفكار وخلق خارطة للطريق تقود نحو تأمين مستقبل مستدام للطاقة

." تلتزم أدنوك بمواصلة دورها في ضمان تلبية الطلب العالمي عليها في المستقبل،مصد اًر موثوق للطاقة

 ستسهم أدنوك، شركة "مبادلة" ومؤسسة اإلمارات للطاقة النووية،وبانضمامها إلى قائمة الرعاة المضيفين للمؤتمر
 والذي يستمد،2019 في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز للنقاشات العالمية خالل مؤتمر الطاقة العالمي أبو ظبي

 من النفط والغاز إلى الطاقة،مكانته المميزة خالفاً لمؤتمرات الطاقة األخرى من خالل تناول جميع مجاالت الطاقة
. ليشكل بذلك منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعًا في مجال صناعة الطاقة،المتجددة والنووية
انتهى
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For press queries, please contact:
Mustapha Al Tayech, Hill+Knowlton Strategies
mustapha.altayech@hkstrategies.com | +971 4 553 9543
About the World Energy Congress
The World Energy Congress is the world’s largest and most influential energy event covering all aspects
of the energy agenda. Running since 1924, the triennial World Energy Congress enables dialogue
among Ministers, CEOs and industry experts on important developments in the energy sector. As the
world’s premier energy gathering, the Congress offers a unique opportunity for participants to better
understand energy issues and solutions from a global perspective. Over the 90-year history of the World
Energy Council the Congress has been key to the value of the organisation. The Congress has been
staged in over 20 cities across the world.
About the UAE Organising Committee for the 24th World Energy Congress
The Organising Committee acts as the focal point between the World Energy Council and the 24th
World Energy Congress. It is chaired by His Excellency Dr. Matar Hamed Al Neyadi, and the CEO is
Her Excellency Fatima Mohammed Al-Foura Al Shamsi.
About ADNOC
ADNOC is a major diversified group of energy and petrochemical companies that produces about 3
million barrels of oil and 10.5 billion cubic feet of raw gas a day. Its integrated upstream, midstream and
downstream activities are carried out by 14 specialist subsidiary and joint venture companies. To find
out more visit www.adnoc.ae. For further information: media@adnoc.ae.
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