"اينوك" تنضم إلى قائمة الجهات الراعية الستضافة مؤتمر
الطاقة العالمي الرابع والعشرين
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 4 ،مارس  :2019أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين عن
انضمام شركة بترول اإلمارات الوطنية (اينوك) ،المجموعة المتكاملة والرائدة في مجال الطاقة ،إلى الجهات الراعية للمؤتمر
الذي تستضيفه 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
هذا ويأتي التعاون مع مجموعة «اينوك» نظرا ً للمكانة الرائدة التي تتبوأها في قطاع النفط والغاز ،فقد تطورت المجموعة
منذ إنشائها في العام  1993من شركة محلية متخصصة في النفط والغاز لتصبح إحدى كبرى الشركات الكبرى في قطاع
الطاقة العالمي ،ويغطي نطاق أعمالها كالً من عمليات االستكشاف واإلنتا والتكرير والتوزيع لتلبية حاجات قطاع الطيران
مؤخرا عن انضمامها إلى قائمة الشركاء الرسميين إلكسبو 2020
والمستهلكين الفرديين .كما كانت المجموعة قد أعلنت
ً
دبي ،بصفة شريك الطاقة المتكاملة.
وفي العام  ،2016أطلقت مجموعة «اينوك» استراتيجية تنموية جديدة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على مصادر الطاقة
في دبي من خالل العمل على تكامل عمليات االستكشاف واإلنتا والتكرير بهدف دعم خطط النمو المستقبلي .
ومنذ ذلك الحين ركزت المجموعة جهودها واستثماراتها على إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية الحيوية ،منها مشروع
كيلومترا ،الهادف
توسعة مصفاة «اينوك» في منطقة جبل علي ،ومشروع خط أنابيب نقل وقود الطائرات الممتد بطول 16.2
ً
إلى الوصل بين منشآت التخزين التابعة للمجموعة في جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي في منطقة «دبي الجنوب»،
ومشروع توسيع شبكة محطات التزود بالوقود في جميع أنحاء دولة اإلمارات ،باإلضافة إلى إعالنها في ديسمبر الماضي
عن استراتيجية توسعية كبيرة في أسواق السعودية تشمل افتتاح  45محطة خدمة جديدة خالل األعوام الخمسة المقبلة.
من جانبه ،قال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع
والعشرين« :اينوك ملتزمة دائ ًما بتطوير حلول الطاقة المستدامة لتلبية الطلب المتزايد في األسواق التي تعمل فيها ،ويسرنا
الترحيب بها كإحدى الجهات الرئيسة الراعية للمؤتمر ونثق تما ًما بالدور الحيوي التي ستقوم به وذلك بقدرتها على استقطاب
خبرات محلية وعالمية عالية القيمة وتعزيز مستوى النقاشات والتعاون القائم في مجال الطاقة وتحفيز العالم إليجاد الحلول
الالزمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة».
بدوره ،قال سعادة سيف حميد الفالسي ،الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك« :يرتبط االزدهار االقتصادي مع تطور قطاع
الطاقة ،ولذلك نحن ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا إلحدا تأثير إيجابي على المستويين االجتماعي واالقتصادي
ضمن المجتمعات التي نعمل فيها ،باإلضافة إلى مواصلة البحث عن طرق جديدة لتحقيق مصالح مشتركة مع شركائنا من
خالل االستثمار في االبتكار واالنخراط بفعالية في رسم االتجاهات التي ستشكل مستقبل القطاع .ومن خالل دعم المنصات
الرئيسية في قطاع الطاقة مثل مؤتمر الطاقة العالمي ،نسعى للتواصل مع القادة والخبراء من حول العالم لمناقشة توجهات
هذا القطاع والتحديات العالمية التي تواجهه ،في حوار هادف يضع األسس االستراتيجية لتطوير مستقبل الطاقة وجعله أكثر
تطورا ً وابتكارا ً واستدامة».
تجدر اإلشارة إلى أن مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد كل ثال سنوات ،يعد أكبر وأعرق تجمع للطاقة في العالم واألكثر
تأثيراً ،وتعتبر هذه الدورة هي األولى التي تستضيفها مدينة من منطقة الشرق األوسط ،فيما ستكون دولة اإلمارات أول دولة
في منظمة "أوبك" وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر طوال تاريخه الذي يمتد إلى  94عاما ً .ومن المتوقع أن يستقطب
المؤتمر حوالي  15,000زائر ،منهم نحو  4,000مندوب وأكثر من  7,000تاجر.
-انتهى-
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لمزيد من المعلومات بشأن المؤتمر العالمي الرابع والعشرون للطاقة ،يرجى زيارة الرابط:
https://www.wec24.org/

حول مؤتمر الطاقة العالمي
يحظى مؤتمر الطاقة العالمي الذي يُعقد كل ثال سنوات بمكانة راسخة كمنتدى عالمي رئيس يجمع القادة والخبراء لمناقشة
الحلول لقضايا الطاقة منذ انطالقته عام  . 1924ومع االعتراف بأنه أول تجمع عالمي للطاقة ،فإن قائمة أعضائه تشمل
الحكومات والشركات والمنظمات الخبيرة .وباإلضافة إلى المناقشات ،سيوفر الحد مجموعة من الفرص للمديرين
التنفيذيين من قطاع الطاقة لعرض تقنياتهم واستكشاف الفرص التجارية .ومع انعقاد المؤتمر األخير في اسطنبول مؤخرا ً
تحت شعار "احتضان الحدود الجديدة" ،تم تنظيم هذا الحد في  21مدينة رئيسة في جميع أنحاء العالم منذ تأسيسه.
حول اللجنة الوطنية اإلماراتية لمجلس الطاقة العالمي
تعتبر اللجنة ا لوطنية اإلماراتية لمجلس الطاقة العالمي هي الكيان المكلف بتمثيل مصالح المعنيين بالطاقة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة مع مجلس الطاقة العالمي ،المنظمة رائدة في مجال الطاقة والمحايدة والتي تتألف من قادة الطاقة
والممارسين من جميع أنحاء العالم.

نبذة عن مجموعة ’اينوك‘:

شركة بترول اإلمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة
العالمي .تلعب ’اينوك‘ ،المملوكة بالكامل لحكومة دبي ،دورا ً محوريا ً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة .وتندر
العمليات التشغي لية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي االستكشاف واإلنتا  ،والتكرير ،واإلمداد ،والتجارة والتصنيع،
ومنشآت التخزين ،وأعمال التجزئة والتوزيع ،ووقود الطائرات والمنتجات النفطية لالستخدامات التجارية والصناعية .كما
تتضمن األعمال غير النفطية للمجموعة كالً من خدمات السيارات ،وخدمات البيع بالتجزئة ،إضافة إلى حلول تطوير المشاريع
المتكاملة .ومن خالل محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف ،تقدم ’اينوك‘ خدمات
رائدة آلالف العمالء في ستين سوقاً ،مع االلتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة ،وتوفير أحد االبتكارات التقنية وأفضل
الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .للمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة.www.enoc.com :
تابعونا عبر قنواتنا على منصات التواصل االجتماعي:
تويتر /فيسبوك  /لينكدإن  /إنستغرام
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