
زيارة

إنجاز

تعاون

سفير المملكة المتحدة قام بزيارة شركة 
نفط الكويت

نفط الكويت نالت جائزة التمّيز العالمية 
بالمسؤولية االجتماعية للشركات

اجتماع للجنة تعزيز العالقة المالية بين 
القطاع النفطي والجهات الحكومية
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السنة الرابعة والثالثون - الـعـدد 786
10 ذو الحجة 1440هـ - 11 أغسطس 2019م

رسـالـــة شــركة نفــط الكويــت ا)خبـــارية

ورشة عمل لمناقشة دراسة تحديث التوجهات 
االستراتيجية للقطاع النفطي

بحثت جميع السيناريوهات الخاصة
بالتوقعات المستقبلية

البــرتول  ملؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  بحضــور 
الكويتيــة هاشــم ســيد هاشــم، والرئيــس التنفيــذي 
لرشكــة نفــط الكويــت عــامد محمــود ســلطان، 
النفطــي،  القطــاع  قيــادات  أبــرز  مــن  وعــدد 
ــاز  ــط والغ ــر للنف ــد الجاب ــرض أحم ــتضاف مع اس
الســيناريوهات  ملناقشــة  األوىل  العمــل  ورشــة 
الخاصــة بالتوقعــات املســتقبلية لدراســة تحديــث 
التوجهــات االســرتاتيجية للقطــاع حتــى عــام 2040.
ــة  ــروض الخاص ــن الع ــدداً م ــة ع ــهدت الورش وش
البحــوث  مديــر  قدمهــا  البحــث،  مبوضــوع 
ــم  ــة هيث ــرتول الكويتي ــة الب ــويقية يف مؤسس التس
ــي“. ــة ”يب يس ج ــن رشك ــاران م ــص، ومستش الغي
للعــروض، بحــث  وتضمنــت املحــاور الرئيســية 

يف  املتوقعــة  للحــاالت  الثالثــة  الســيناريوهات 
الســوق العاملــي، وتأثريهــا عــىل تحديــث التوجهات 
ــام 2040،  ــى ع ــرتول حت االســرتاتيجية ملؤسســة الب
فضــالً عــن اســتعراض وجهــات نظــر وآراء قياديــي 
القطــاع النفطــي، وصانعــي القــرار الكويتيــني مــن 

ــم. خــارج القطــاع يف هــذا املوضــوع امله
تحديــث  بدراســة  الخاصــة  الفعاليــات  ومتتــد 
ــى  ــي حت ــاع النفط ــرتاتيجية للقط ــات االس التوجه
مــن  حيــث  املقبــل،  ســبتمرب  شــهر  منتصــف 
املتوقــع أن يتــم تنظيــم ورشــتي عمــل يف النصــف 
وذلــك  الجــاري،  أغســطس  شــهر  مــن  الثــاين 
ملناقشــة جميــع الخيــارات املتاحــة لتحديــث تلــك 

التوجهــات وكل مــا يحيــط بهــا.



2

سفير المملكة المتحدة قام بزيارة شركة نفط الكويت
التقى الرئيس التنفيذي وناقش معه سبل تعزيز التعاون

رشكة  بزيارة  دافنبورت  مايكل  الكويت  لدى  املتحدة  اململكة  سفري  سعادة  قام 
نفط الكويت، حيث كان يف استقباله الرئيس التنفيذي عامد محمود سلطان.

واســتغل الســفري دافنبــورت الزيــارة لتهنئــة الرئيــس التنفيــذي بتــويل منصبــه، كــام 
ناقــش معــه ســبل تعزيــز التعــاون النفطــي بــني البلديــن، الســيام دعــم تحقيــق 

أهــداف اســرتاتيجية القطــاع النفطــي الكويتــي لعــام 2040.
كام قدم السفري الزائر هدية تذكارية إىل الرئيس التنفيذي الذي بادله باملثل.

وأكــد الرئيــس التنفيــذي مــن جهتــه عــىل قــوة العالقــة بــني البلديــن يف كافــة املجــاالت، 
ومنهــا مجــال النفــط والغــاز، مشــرياً إىل اســتعداد رشكــة نفــط الكويــت لتعزيــز التعــاون 

ودعــم كافــة املبــادرات يف هــذا االتجــاه.
وتــأيت زيــارة الســفري الربيطــاين للرشكــة يف إطــار العديــد مــن الزيــارات التــي يقــوم بهــا 
ــا  ــار أنه ــىل اعتب ــت، ع ــط الكوي ــة نف ــة إىل رشك ــات الخارجي ــيني والبعث ــار الدبلوماس كب

تشــكل عصــب القطــاع النفطــي واالقتصــاد الكويتــي عــىل الســواء.

االجتماع التنسيقي الرابع للجنة الغاز بين نفط الكويت والبترول الوطنية
هدف إلى إزالة العقبات والمحافظة على سالسة العمليات في خطوط ومنشآت الغاز

عقـدت رشكتـا نفـط الكويـت والبـرتول الوطنيـة االجتـامع التنسـيقي الرابـع للجنـة 
أعـامل الغـاز املشـرتكة بينهـام.

وتـرأس االجتـامع نائـب الرئيـس التنفيذي لالستكشـاف والغـاز يف رشكة نفـط الكويت 
أحمـد العيـدان، وحرضتـه نائـب الرئيـس التنفيـذي ملصفـاة مينـاء عبداللـه يف رشكـة 
البـرتول الوطنيـة وضحـة الخطيـب، فضـالً عـن عدد مـن مديـري املجموعات ورؤسـاء 

فـرق العمـل املعنيـة يف الرشكتني.

وهـدف االجتـامع الـذي عقـد يف إحـدى قاعـات املبنـى الرئيـيس لرشكـة نفـط الكويـت 
باألحمـدي، إىل إزالـة جميـع العقبات واملحافظة عىل سالسـة العمليـات يف كافة خطوط 
ومنشـآت الغـاز، كـام ناقـش التنسـيق بـني الجانبـني يف تنفيـذ املشـاريع الحاليـة وتلـك 

املخطـط لها يف املسـتقبل.
كـام جـرى عىل هامش االجتامع تكريم كل مـن مدير الخدمات الفنية يف ميناء األحمدي 
عبدالله العجمي، ومدير عمليات الغاز يف امليناء فالح املطريي، وذلك مبناسـبة ترقيتهام.
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برنامج تعريفي لتطوير الموظفين الجدد في المرافق تحت السطحية
تضمن خريطة طريق للتعلم السريع المشترك وورش عمل ومحاضرات

ــدة  ــس وح ــت ورئي ــوب ورشق الكوي ــذي لجن ــس التنفي ــب الرئي ــور نائ ــة وحض برعاي
عمــل  فريــق  نظّــم  املنيفــي،  بــدر  الســطحية  تحــت  للمرافــق  التدريــب  تطبيــق 
ــاً  ــاً تعريفي ــاً تقني ــورة، برنامج ــدة املذك ــع الوح ــاون م ــة، وبالتع ــة الفني ــر العامل تطوي
ــق  ــة طري ــن خريط ــطحية، تضم ــت الس ــق تح ــني يف املراف ــدد العامل ــني الج للموظف
ــىل  ــتمر ع ــة، واس ــاً مرئي ــارضات وعروض ــل ومح ــرتك وورش عم ــع املش ــم الرسي للتعل

ــبوعني. ــدى أس م
ــدر  ــة ب ــط والتجاري ــذي للتخطي ــس التنفي ــب الرئي ــج، نائ ــاح الربنام ــل افتت ــرض حف وح

العطــار، وعــدد مــن مديــري املجموعــات ورؤســاء فــرق العمــل يف الرشكــة، إضافــة إىل عــدد 
مــن املوظفــني الجــدد.

ويف بدايــة الحفــل، ألقــى بــدر املنيفــي كلمــة حــّث فيهــا الحضــور عــىل االلتــزام بقيــم العمل 
وقيــم الرشكــة، واالهتــامم بالربنامــج مــن خــالل الرتكيــز عــىل كافــة تفاصيله.

مــن جانبــه، ألقــى رئيــس فريــق عمــل تطويــر العاملــة الفنيــة للمرافــق تحــت الســطحية 
عيــىس الديحــاين كلمــة مامثلــة، أتبعهــا بعــرض تحــدث فيــه عــن أهميــة التدريــب، ودور 

فريقــه يف الربنامــج، إضافــة إىل خالصــة ملــا ســيتم تقدميــه فيــه. 
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إطالق نظام اإلبالغ السريع عن مسائل الصحة والسالمة واألمن والبيئة

نفط الكويت نالت جائزة التمّيز العالمية بالمسؤولية االجتماعية للشركات

يتميز بالذكاء وسهولة االستخدام في الموقع نفسه

بعد نجاحها في خفض نسبة حرق الغاز إلى 0.6 بالمئة

ــذن،  ــاب امل ــرتكة عبدالوه ــات املش ــذي للخدم ــس التنفي ــب الرئي ــة نائ ــت رعاي تح
أطلقــت مجموعــة خدمــات األحمــدي، بالتعــاون مــع فريــق عمــل الصحة والســالمة 
ــات،  ــا املعلوم ــات تكنولوجي ــل خدم ــق عم ــرتكة)، وفري ــات املش ــة (الخدم والبيئ

ــة. نظــام اإلبــالغ الرسيــع عــن مســائل الصحــة والســالمة واألمــن والبيئ
ــق  ــرب تطبي ــل ع ــه يعم ــة، إذ إن ــتخدام للغاي ــهل االس ــع وذيك وس ــام رسي ــذا النظ وه
الرشكــة يف األجهــزة الذكيــة، وبالتــايل ميكــن للمســتخدم اإلبــالغ عــن أي حالــة أو ظــرف 

عــرب هاتفــه الــذيك أو الكمبيوتــر اللوحــي، وذلــك دون االضطــرار ملغــادرة موقعــه.

ــزة  ــىل جائ ــا ع ــل بحصوله ــداً متث ــاً جدي ــازاً عاملي ــت إنج ــط الكوي ــة نف ــت رشك حقق
التميّــز العامليــة يف مجــال املســؤولية االجتامعيــة للــرشكات، وذلــك عــن فئــة 
ــن  ــذ م ــي تتخ ــرضاء الت ــة الخ ــا املنظم ــات“، ومتنحه ــض االنبعاث ــتدامة / خف ”االس

ــا. ــراً له ــدن مق ــة لن ــة الربيطاني العاصم
وجــاء هــذا التكريــم للرشكــة مبثابــة إقــرار بنجاحهــا يف خفــض نســبة حــرق الغــاز مــن 
ــام  ــن الع ــع األول م ــة يف الرب ــايل 2008-2009، إىل 0.6 باملئ ــام امل ــة يف الع 19.7 باملئ
املــايل 2015-2016، وذلــك مــن خــالل مبــادرة أطلقتهــا مجموعــة عمليــات الغــاز يف 

الرشكــة، ونفذتهــا يف مختلــف املرافــق الســطحية مبنطقــة غــرب الكويــت.

ــق  ــدي دون مناط ــة األحم ــط منطق ــي فق ــام يغط ــزال النظ ــى اآلن، ال ي وحت
أي  مــن  بذلــك  والقيــام  اإلبــالغ،  وقــت  اختصــار  ميزاتــه  ومــن  الحقــول، 
ــل  ــة تفاصي ــث تعبئ ــن حي ــهلة م ــغ الس ــة التبلي ــت، وطريق ــكان ويف أي وق م

املســتخدم.
والتســجيل  الفيديــو  تســجيل  خاصيــة  اســتخدام  يتيــح  النظــام  أن  كــام 
مــن  أو  املقــاول،  لــدى  أو  الرشكــة  يف  موظــف  أي  أن  عــن  فضــالً  الصــويت، 

باإلبــالغ. القيــام  ميكنــه  األحمــدي،  يف  املتواجديــن 

ومثـّـل الرشكــة يف حفــل تســليم الجائــزة الــذي اســتضافته األكادمييــة امللكيــة للفنــون 
املرسحيــة، مديــر مجموعــة عمليــات الغــاز حمــد الزويـّـر، ومديــر مجموعــة العالقــات 

العامــة واإلعــالم محمــد البــرصي.
ــزة  ــوز بالجائ ــامن الف ــم يف ض ــدور مه ــة ب ــالم يف الرشك ــل اإلع ــق عم ــاهم فري وس
ــة. ــة املنظم ــالً إىل اللجن ــاً متكام ــه ملف ــالل تقدمي ــن خ ــاز، م ــذا اإلنج ــق ه وتحقي

ــنوياً  ــرّم س ــرشكات، تك ــة لل ــؤولية االجتامعي ــال املس ــز يف مج ــزة التميّ ــر أن جائ يُذك
ــام 1994.  ــذ ع ــتمرة من ــي مس ــاً، وه ــدة دولي ــادرات الرائ املب
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اجتماع للجنة تعزيز العالقة المالية بين القطاع النفطي والجهات الحكومية
بحث المقترحات لتسهيل العمل وتسريع وتيرة اإلنجازات

عقـدت اللجنـة الخاصـة بتعزيـز العالقة بـني القطاع النفطـي والجهـات الحكومية يف 
املسـائل املالية، اجتامعاً مع تلك الجهات ملناقشـة مسـألة توسيع التعاون بني الجانبني.

وتـرأس االجتـامع مديـر مجموعـة الحسـابات املاليـة والخدمـات يف رشكـة نفـط 
الكويـت خالـد العجمـي، وحـرضه عـدد من ممثـيل رشكات القطـاع النفطي، وتم 
خاللـه بحـث سـبل تقويـة العالقـات مـع الجهـات الحكوميـة والرقابيـة ووزارات 
الدولـة التـي تتعامـل معهـا رشكات القطـاع النفطـي، إضافـة إىل الطـرق املقرتحة 

التـي تسـاهم يف تسـهيل العمـل معهـا بهـدف ترسيـع وتـرية اإلنجازات.

يذكــر أن اللجنــة الخاصــة بتعزيــز العالقــة مــع الجهــات الحكوميــة تضــم عــدة 
أعضــاء مــن الــرشكات التابعــة ملؤسســة البــرتول الكويتيــة، ويرأســها خالــد 
ــج  ــط الخلي ــة لنف ــة الكويتي ــن الرشك ــري م ــل الج ــوىل فيص ــام يت ــي، في العجم

ــس. ــب الرئي ــب نائ منص
وســبق للجنــة أن عقــدت عــدة اجتامعــات ألعضائهــا مــع بقيــة الــرشكات 
ــك لالتفــاق عــىل خطــة العمــل، يف  ــة، وذل ــرتول الكويتي ــة ومؤسســة الب النفطي

ــة. ــات الحكومي ــع الهيئ ــده م ــذي تعق ــو األول ال ــامع ه ــذا االجت ــني أن ه ح

اجتماع بين نفط الكويت ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية
ناقش فرص التعاون بين الجانبين واالستفادة المتبادلة من خبرتهما

ــاث  ــر واألبح ــث والتطوي ــي البح ــة مبجموعت ــت، ممثل ــط الكوي ــة نف ــدت رشك عق
ــة التابــع ملعهــد  ــوم الحياتي ــة والعل ــا، اجتامعــاً مــع مركــز أبحــاث البيئ والتكنولوجي

ــني. ــني الجانب ــاون ب ــرص التع ــه مناقشــة ف ــم في ــة، ت ــت لألبحــاث العلمي الكوي

ــد  ــر أحم ــث والتطوي ــة البح ــر مجموع ــة مدي ــد برعاي ــذي عق ــامع ال ــالل االجت وخ
التابــع  والتطويــر  البحــث  برامــج  عمــل  فريــق  رئيــس  وبحضــور  الجســمي، 
ــاث  ــت لألبح ــد الكوي ــج يف معه ــرو الربام ــرض مدي ــدري، ع ــان الكن ــة إمي للمجموع
النفــط  وتلــوث  البحريــة،  املنصــات  تشــمل  التــي  البحثيــة  خططهــم  العلميــة 

الخــام، والتــآكل، واملعالجــة البيولوجيــة للرتبــة، وســفينة أبحــاث جديــدة متعــددة 
ــراض. األغ

مــن جهتهــم شــدد ممثلــو رشكــة نفــط الكويــت مــن مجموعتــي البحــث والتطويــر 
التــي  واإلدارات  املعهــد  مــع  التعــاون  أهميــة  عــىل  والتكنولوجيــا،  واألبحــاث 
يضمهــا، كــام تطرقــوا إىل الفوائــد التــي حققهــا هــذا التعــاون للطرفــني ومبــا ســاهم 
ــة املعهــد  ــاً يف االســتفادة مــن تجرب ــت، وناقشــوا ســبل املــيض قدم يف تطــور الكوي

ــة. ــه الحديث ومرافق
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نادي العلوم للرواد الصغار ألبناء العاملين في الشركة
نّظمه فريق عمل العالقات العامة للسنة الثانية على التوالي

نظمـت رشكـة نفـط الكويـت فعاليات نـادي العلـوم للرواد الصغـار ألبنـاء العاملني 
فيهـا بنسـخته الثانيـة، وذلك بعـد النجاح الذي حققته النسـخة األوىل التـي نظمتها 

العـام املايض.
وأقيمـت الفعاليـات يف معـرض أحمـد الجابـر للنفـط والغـاز، وبتنظيـم مـن فريـق 
عمـل العالقـات العامـة، وخصصـت لألطفـال يف الفئـة العمريـة مـن 7 إىل 12 سـنة 
ذكـوراً وإناثـاً، وتواصلـت عـىل مـدى 12 يومـاً مـن السـاعة العـارشة صباحـاً حتـى 

الثانيـة ظهـراً.

وتـم توزيـع األطفـال املشـاركني الذيـن قـارب عددهـم الخمسـني، عـىل فصلـني، حيـث 
تلقـوا توضيحـات تفصيلية، تخللها عدد من التجارب العلميـة، وعرض األفالم التعليمية، 

وإجـراء الزيـارات امليدانيـة، فضـالً عـن جولة عىل أقسـام املعرض التسـعة.
جميـع  حـول  لألطفـال  مبسـط  رشح  تقديـم  عـىل  النـادي  برنامـج  فكـرة  وتركـزت 
التخصصـات العلميـة والعمليـة املتبعـة داخـل نطاق رشكـة نفط الكويـت، من أجل 
إعدادهـم وتوعيتهـم بهـذه الوظائـف وأهميتهـا يف بنـاء املجتمـع، وكذلـك لشـغل 

أوقـات فراغهـم خـالل فـرتة إجـازة الصيـف بصـورة مفيـدة ومسـلية.

ورشة عمل لشرح نظام الجرد اآللي لمتابعة األصول الثابتة والمتحركة
بالتعاون بين نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبيك”

نظمــت رشكــة نفــط الكويــت، بالتعــاون مــع الرشكــة الكويتيــة للصناعــات 
مزايــا  الســتعراض  مخصصــة  عمــل  ورشــة  (كيبيــك)،  املتكاملــة  البرتوليــة 
ــة واملتحركــة، واملعمــول  واســتخدامات نظــام الجــرد اآليل ملتابعــة األصــول الثابت

ــت. ــط الكوي ــه يف نف ب

وحــرض الورشــة التــي أقيمــت ليــوم واحــد، أعضــاء فريــق عمــل التقاريــر املاليــة 
(شــعبة األصــول الثابتــة) يف رشكــة نفــط الكويــت، وعــىل رأســهم رئيــس الفريــق 
ــن  ــدد م ــة وع ــة املالي ــر املجموع ــك“ مدي ــة ”كيبي ــن رشك ــاين، وم ــل اللوغ فيص

رؤســاء فــرق العمــل وكبــار املوظفــني.

ــيل  ــق الفع ــيل للتطبي ــرض عم ــة إىل ع ــام، باإلضاف ــف بالنظ ــا التعري ــم خالله وت
ــول.  ــرد األص ــزة ج ــتخدام أجه ــام باس للنظ

كــام متــت مناقشــة املراحــل التــي مــر بهــا النظــام منــذ إطالقــه يف عــام 2004، 
ومــن ثــم تطويــره عــىل مرحلتــني تاليتــني عامــي 2005 و2009، فضــالً عــن 
ــالث، وإجــراءات  ــه الث ــا النظــام خــالل مراحل ــر به ــي م ــات الت التطــرق للصعوب

ــه. ــاص ب ــق الخ ــع امللص توزي
ــد  ــل الجه ــاهمته يف تقلي ــيام مس ــام، والس ــا النظ ــاح مزاي ــم إيض ــام، ت ويف الخت
املســتمر  والتحديــث  لألصــول،  الســنوي  الجــرد  لعمليــة  والتكلفــة  والوقــت 

ملعلومــات ومواقــع األصــول الفعليــة يف الرشكــة. 
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أعلى عالمة لبحث قدمته نفط الكويت في مؤتمر لقياس النفط بأميركا
تم قبوله بمؤتمر النرويج األفضل في العالم

ــل  ــة عم ــت ورق ــث حقق ــدة، حي ــة جدي ــاركة عاملي ــت يف مش ــط الكوي ــة نف ــزت رشك متيّ
قدمتهــا يف مؤمتــر لقيــاس النفــط بالواليــات املتحــدة أعــىل عالمــة مــن بــني 27 بحثــاً جــرى 

ــة. ــا يف الفعالي تقدميه
ــق عمــل قياســات وحركــة  ــة يف فري ــع الخســائر البرتولي ــة العمــل مهنــدس من ــدم ورق وق
ــريكا الشــاملية،  ــك يف مؤمتــر قياســات النفــط يف أم ــن، وذل ــر النفــط حســني العابدي تصدي

ــة. ــة تكســاس األمريكي ــة أوســنت بوالي ــم يف مدين ــذي أقي وال
ــالً  ــري النفطــي لـــ 212 برمي ــة التعي ــة لعملي ــات املصاحب ــوان ”التحدي ــة عن وحملــت الورق

يف املوقــع عــن طريــق الســحب املــايئ“، والتــي كانــت إحــدى خمــس أوراق عمــل فقــط 
ــع نجــوم مــن تصويــت الحضــور. ــم بأرب حصلــت عــىل أعــىل تقيي

ــة، وأخــرى متخصصــة يف  ــة عاملي ــة نفطي ــون عــن 83 رشك ــور ممثل شــارك يف املؤمتــر املذك
قياســات النفــط.

كــام أن الورقــة التــي قدمهــا العابديــن، تــم قبولهــا يف مؤمتــر بحــر الشــامل الـــ37، الــذي 
تســتضيفه الرنويــج يف شــهر أكتوبــر املقبــل، ويعتــرب األفضــل يف مجــال قيــاس تدفــق النفــط 

يف العــامل.

دورة تدريبية لطالبات من الكلية األسترالية في الكويت
نظمها فريق عمل إدارة سالمة العمليات المشتركة إلثراء تجاربهن 

ــة لعــدد مــن طالبــات  نظــم فريــق عمــل إدارة ســالمة العمليــات املشــرتكة دورة تدريبي
ــت  ــالً وتضمن ــبوعاً كام ــتمرت أس ــت، اس ــرتالية بالكوي ــة األس ــة يف الكلي ــة البرتولي الهندس
سلســلة مــن املحــارضات وورش العمــل التــي قدمــت رشحــاً متكامالً عــن ســالمة العمليات.

ــة إدارة ســالمة  ــات التشــغيلية، وأهمي ــدورة الضــوء عــىل ســالمة العملي وســلط برنامــج ال
العمليــات يف تقليــل ومنــع الخســائر، وكيفيــة منــع وقــوع الحــوادث وســبل الســيطرة عليهــا.

ورحــب كبــري مهنــديس إدارة ســالمة العمليــات خالــد هــادي بالطالبــات املتدربــات، وأشــار 
ــالمة  ــة س ــيخ ثقاف ــة لرتس ــة بالغ ــة أهمي ــج التدريبي ــي الربام ــل يعط ــق العم إىل أن فري
ــني  ــة واملتدرب ــد الطلب ــالل تزوي ــن خ ــع، م ــت ويف املجتم ــط الكوي ــة نف ــات يف رشك العملي

بخــربات مستشــاريه املرتاكمــة يف هــذا املجــال، وكذلــك االســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن يف 
صناعــة النفــط والغــاز.

مــن جهتهــن أعربــت الطالبــات عــن ســعادتهن بالحصــول عــىل هــذه الــدورة، وأكــدن أنهــا 
كانــت مفيــدة للغايــة، وســاعدت يف إثــراء تجاربهــن التطبيقيــة التــي تعــزز مــن املعلومــات 

النظريــة التــي يتعلمنهــا يف الكليــة.
ويعــد هــذا الربنامــج التدريبــي جــزءاً من الوحــدات الدراســية املعتمــدة يف الكلية األســرتالية، 
وقــدم املحــارضات وورش العمــل استشــاريو ســالمة العمليــات حكــم العتيبــي، ود. ســايروس 

ــس محمد. رزايئ، ومؤن
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ورشة عمل لمناقشة دراسة تحديث التوجهات االستراتيجية للقطاع النفطي


