تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الطاقة وخبراتها في البحث والتطوير

توتال تشارك في فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في أبو ظبي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 10 ،ديسمبر  :2018أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع
والعشرين أبو ظبي  2019عن توقيع اتفاقية مع شركة "توتال" ،تصبح بموجبها شركة الطاقة الفرنسية راعيا بالتينيا

للمؤتمر ،والمزمع انعقاده في العاصمة أبو ظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ،حفظه اهلل ،خالل الفترة من  9إلى  12سبتمبر  2019في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض.

ويعد مؤتمر الطاقة العالمي ،الذي يعقد كل ثالث سنوات ،أكبر وأعرق تجمع معني بالطاقة وأكثرها تأثي ار في العالم،

ويستمد المؤتمر مكانته المميزة من خالل تناول جميع مجاالت الطاقة ،من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والطاقة
النووية وكذلك الكهرباء ،ليشكل بذلك منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعا في مجال الطاقة.
وتستهدف شركة توتال إلى تقديم قيمة أكبر من أي شركة طاقة عالمية أخرى ،في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وحول العالم ،من خالل تحقيق مزيج متنوع من الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية.

وتمتد شراكة توتال مع أبو ظبي منذ العام  ،1939وهي تعمل مع غالبية شركات النفط والغاز العاملة في دولة

اإلمارات ،وتعد الشريك األكبر لشركة "أدنوك" ،ومن خالل استثماراتها المستمرة في التكنولوجيا وتطبيق خبراتها
المحلية والدولية ،تمكنت توتال من دعم جهود أبو ظبي على الوصول إلى هدف إنتاج النفط الخام ،مع االستمرار
في توسيع محفظة الطاقة في البالد.
وبلغ إنتاج المجموعة في عام  2017في دولة اإلمارات  290،000برميل نفط مكافئ في اليوم ،وباإلضافة إلى

ذلك ،تملك "توتال" حصصا ومصالحا في مشاريع مشتركة في جميع قطاعات الطاقة .وتتواجد في دولة اإلمارات
من خالل شركتها التشغيلية التابعة توتال أبو البخوش ،شركة توتال للتسويق الشرق األوسط التي تمتلك أكبر مصنع

لمزج الزيوت في المنطقة؛ توتال للغاز والطاقات المتجددة؛ توتال للطاقة الشمسية الشرق األوسط ،توتال لالستكشاف
واإلنتاج اإلمارات ،وفرعها التجاري "توتسا".
وقال الدكتور مطر النيادي ،وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع
والعشرين" :يسر اللجنة التنظيمية الترحيب التام بشركة" توتال" كجزء من عدد حصري من شركات الطاقة الرائدة

لرعاية مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في أبو ظبي ،وتعد توتال العب رئيسي للطاقة وشريك طويل األمد

لقطاع الطاقة في دولة اإلمارات .ونشكرهم على دعمهم لرؤيتنا إلستضافة قادة الطاقة في العالم إلى أبو ظبي،

لمناقشة االتجاهات والتوقعات المستقبلية لمستقبل الطاقة وكيفية ضمان توفير الطاقة لتحقيق الرخاء ،والتحول
المستدام في منظومة الطاقة".
من خالل مشاركتها في كل من مؤتمر ومعرض الطاقة العالمي الرابع والعشرين ،تسلط شركة توتال الضوء على

أحدث خبراتها في مجال البحث والتطوير والتطورات التكنولوجية ومفاهيم الطاقة الجديدة.

وقال حاتم نسيبة رئيس وممثّل مجموعة توتال لالستكشاف واإلنتاج في دولة اإلمارات" :يسعدنا المشاركة في
مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون الذي سينظم ألول مرة في دولة اإلمارات ،للتأكيد على التزام توتال في

القطاع بضمان مصادر الطاقة الجديدة والمبتكرة".

وستنضم توتال إلى نحو  2500عارض آخرين من مختلف دول العالم في المعرض المصاحب للمؤتمر والذي
يعقد على مساحة  40000قدم مربع في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض ،والذي يتوقع أن يستقطب 15000
زائر ،منهم نحو  4000مندوب وأكثر من  7000زائر تجاري.
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 94
عاما.

انتهى-حول مؤتمر الطاقة العالمي
يحظى مؤتمر الطاقة العالمي الذي ُيعقد كل ثالث 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 الحدث مجموعة من الفرص للمديرين
التنفيذيين من قطاع الطاقة لعرض تقنياتهم واستكشاف الفرص التجارية .ومع انعقاد المؤتمر األخير في اسطنبول مؤخ ار
تحت شعار "احتضان الحدود الجديدة" ،تم تنظيم هذا الحدث في  21مدينة رئيسة في جميع أنحاء العالم منذ تأسيسه.
حول اللجنة الوطنية اإلماراتية لمجلس الطاقة العالمي
تعتبر اللجنة الوطنية 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.
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