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�أهمية خا�صة  �لبيئة  تويل �صركة ناقالت �لنفط �لكويتية �ملحافظة على 

توعوية  تنظيم حما�صر�ت  �صو�ء عن طريق  �أولوياتها  قمة  وت�صعها على 

خالل  من  �أو  �ل�صو�طئ  لتنظيف  تطوعية  بحمالت  �لقيام  �أو  للموظفني 

�لتز�م ناقالت �أ�صطولها �لتي تقوم بنقل �لنفط �خلام و�لغاز �مل�صال �إىل 

�لعاملية  و�ملعايري  �لدولية  �ل�صالمة  قو�نني  مبتطلبات  �لعامل  دول  جميع 

للجودة و�ل�صحة �ملهنية و�ملحافظة على �لبيئة.

وقد حر�صت �ل�صركة على �أن تكون ناقالت �أ�صطولها هي �لأكرث �صد�قة 

ملعاجلة  �خلا�صة  باملعد�ت  �ملجهزة  ت�صاميمها  خالل  من  وذل��ك  للبيئة 

لها  كان  و�لتي  �لتلوث  من  للحد  �إتفاقية  وقعنا  كما  �ملختلفة  �لإنبعاثات 

�إقليمياً  �لكويتي  �لأ�صطول  ومكانة  �صمعة  �إظهار  يف  وو��صع  كبري  �صدى 

�جلودة  مبنظومة  �خلا�صة  �ملبادئ  لن�صر  فريقاً  �صكلنا  وكذلك  وعاملياً 

و�ل�صحة و�ل�صالمة و�لأمن و�لبيئة بطريقة منهجية يف كل �أن�صطة �ل�صركة 

وبني جميع �لعاملني.

هو  �لبيئة  على  �حلفاظ  يخ�ص  فيما  �ل�صركة  به  قامت  ما  �أح��دث  �أم��ا 

�لبال�صتيكية  �ملو�د  تدوير  لإعادة   »Omniya »�أُمنية  �صركة  مع  �لتعاون 

و�لتي تاأ�ص�صت يف �أغ�صط�ص عام 2015 حيث بد�أت كعمل تطوعي لتجميع 

قناين �ملياه �لبال�صتيكية �إىل �أن و�صلت �إىل �صركة مدعومة من �ل�صندوق 

�لوطني لرعاية وتنمية �مل�صروعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة يف دولة �لكويت، 

وقد قامت بتوزيع عدد�ً من �ل�صناديق يف مبنى �إد�رة �صركة ناقالت �لنفط 

�لكويتية لتجميع �ملو�د �لبال�صتيكية �لتي ي�صتخدمها �ملوظفون �أثناء عملهم 

و�لتخل�ص منها بطريقة �آمنة حيث تقوم �صركة »�أُمنية Omniya« بنقل 

هذه �ملو�د بطريقة حتافظ على �لبيئة ويف �لوقت نف�صه يتم �إعادة تدويرها 

و�ل�صتفادة منها مرة �أخرى.

وقد �أثمرت جهودنا يف جمال �ملحافظة على �لبيئة عن ح�صول �ل�صركة 

على �لعديد من �جلو�ئز منها جائزة حماية �لبيئة يف �لنقل �لبحري عن 

منظمة  قبل  من  و�ملقدمة  �لهندية  �لقارة  و�صبه  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة 

وجائزة  مرة  من  �أك��رث  �ل�صركة  بها  ف��ازت  و�لتي  �لعاملية  لويدز«  »قائمة 

م�صابقة �لرئي�ص �لتنفيذي �لثانية مل�صاريع �ل�صحة و�ل�صالمة و�لبيئة و�لتي 

»�لكوت«  �لناقلتني  �ختيار  �إىل  �إ�صافة  �لكويتية  �لبرتول  نظمتها موؤ�ص�صة 

 .. �لبيئة  على  �حلفاظ  من حيث  �لعامل  ناقلتني يف  كاف�صل  و»�لد�صمة« 

وفقنا �ملوىل عز وجل ملا فيه خري وم�صلحة بالدنا �حلبيبة �لكويت.

�لرئي�س �لتنفيذي

طالل الخالد األحمد الصباح

جهود المحافظة على البيئة

اإلفتتاحية
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قام وفد من �صركة ناقالت �لنفط �لكويتية 

�لرئي�ص  �خل��ال��د  ط��الل  �ل�صيخ  برئا�صة 

بيع  �إج���ر�ء�ت  باإنهاء  لل�صركة،  �لتنفيذي 

�لربيطانية  �لعا�صمة  يف  "هدية"  �لناقلة 

لندن.

و�لناقلة »هدية« �لتي يبلغ عمرها 28 �صنة 

�صام�صونغ  �صركة  قبل  من  بناوؤها  مت  قد 

لبناء �ل�صفن بكوريا �جلنوبية وتبلغ حمولتها 

نحو 121،109 �ألف طن مرتي.

�خلطة  ح�صب  "هدية"  �ل��ن��اق��ل��ة  وب��ب��ي��ع 

يكون  �ل�صركة  �أ�صطول  لتحديث  �خلم�صية 

�لبحري  �لأ�صطول  عمر  متو�صط  معدل 

 8.7 �إىل   9.4 من  �نخف�ص  قد  لل�صركة 

���ص��ن��و�ت وه����ذ� �لن��خ��ف��ا���ص خ��ري دليل 

�أعلى  وي�صاهي  �لأ���ص��ط��ول  ح��د�ث��ة  على 

�ملعدلت �لعاملية ملتو�صط �أعمار �لأ�صاطيل 

�لبحرية.

بيع  يف  �ل�صركة  تنتهجها  �لتي  و�ل�صيا�صة 

�لناقالت �لقدمية وبناء �لناقالت �جلديدة 

�لأ�صطول  حت��دي��ث  خطة  م��ن  ج��زء  ه��ي 

�لنفط  نقل  من  �لكويت  �حتياجات  ليلبي 

�خلام ومنتجاته �إىل جميع دول �لعامل مبا 

يعادل �إنتاجها �ليومي �ملتوقع و�صوله �إىل 

4 ماليني برميل يومياً وفقاً لإ�صرت�تيجية 
موؤ�ص�صة �لبرتول �لكويتية 2020.

�جلدير بالذكر �أن �ل�صركة عندما �أطلقت 

وحتديث  جتديد  مل�صاريع  �لأوىل  �ملرحلة 

عمر  متو�صط  كان   2002 �صنة  �لأ�صطول 

�لأ�صطول �آنذ�ك 16 �صنة وبعد �لنتهاء من 

�أ�صبحت  و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل  �ملر�حل 

نقل  �أ�صاطيل  �أحدث  �أحد  متتلك  �ل�صركة 

�مل�صال  و�لغاز  �لبرتولية  و�ملنتجات  �لنفط 

�ل��ن��اق��الت �لتي  �ل��ع��امل وي��ب��ل��غ ع���دد  يف 

متتلكها �ل�صركة حالياً 28 ناقلة عبارة عن 

منتجات  ناقلة  و12  خام  نفط  ناقلة   12
برتولية خمتلفة �لأحجام و4 ناقالت غاز 

م�صال .. ويف �ل�صطور �لتالية ن�صلط �ل�صوء 

على ناقالت �أ�صطول �ل�صركة.

الشركة تبيع »هدية« ضمن الخطة الخمسية لتحديث األسطول
متو�سط عمر الناقالت انخف�ض من 9.4 اإىل 8.7 �سنوات

��صم �لناقلة : �ل�صاحلية

تاريخ �ل�صتالم : 1998

�حلمولة : 310,453

�لنوع : ناقلة نفط خام

III صم �لناقلة : كاظمة��

تاريخ �ل�صتالم : 2006

�حلمولة : 317,250

�لنوع : ناقلة نفط خام

��صم �لناقلة : �ل�صقايا

تاريخ �ل�صتالم : 1998

�حلمولة : 310,513

�لنوع : ناقلة نفط خام

II صم �لناقلة : �جلابرية��

تاريخ �ل�صتالم : 2007

�حلمولة : 317,570

�لنوع : ناقلة نفط خام
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��صم �لناقلة : د�ر �صلوى

تاريخ �ل�صتالم : 2010

�حلمولة : 319,761

�لنوع : ناقلة نفط خام

��صم �لناقلة : �لفنطا�ص

تاريخ �ل�صتالم : 2014

�حلمولة : 316,648

�لنوع : ناقلة نفط خام

��صم �لناقلة : �ل�صاملي

تاريخ �ل�صتالم : 2011

�حلمولة : 319,660

�لنوع : ناقلة نفط خام

��صم �لناقلة : �لريموك

تاريخ �ل�صتالم : 2014

�حلمولة : 317,033

�لنوع : ناقلة نفط خام

��صم �لناقلة : �أم �لعي�ص

تاريخ �ل�صتالم : 2011

�حلمولة : 319,634

�لنوع : ناقلة نفط خام

��صم �لناقلة : �لدرو�زة

تاريخ �ل�صتالم : 2014

�حلمولة : 316,884

�لنوع : ناقلة نفط خام

��صم �لناقلة : �لرقة

تاريخ �ل�صتالم : 2011

�حلمولة : 319,705

�لنوع : ناقلة نفط خام

��صم �لناقلة : �لكوت

تاريخ �ل�صتالم : 2014

�حلمولة : 317,019

�لنوع : ناقلة نفط خام
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II صم �لناقلة : �ل�صالم��

تاريخ �ل�صتالم : 2007

�حلمولة : 69,790

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

��صم �لناقلة : بيندر

تاريخ �ل�صتالم : 2012

�حلمولة : 110,587

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

��صم �لناقلة : وفرة

تاريخ �ل�صتالم : 2007

�حلمولة : 113,849

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

��صم �لناقلة : كيفان

تاريخ �ل�صتالم : 2014

�حلمولة : 46,327

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

II صم �لناقلة : �ل�صور��

تاريخ �ل�صتالم : 2007

�حلمولة : 69,836

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

��صم �لناقلة : �لد�صمة

تاريخ �ل�صتالم : 2014

�حلمولة : 109,719

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

��صم �لناقلة : بحرة

تاريخ �ل�صتالم : 2012

�حلمولة : 110,760

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

��صم �لناقلة : برقان

تاريخ �ل�صتالم : 2014

�حلمولة : 46,330

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

تقرير
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��صم �لناقلة : بوبيان

تاريخ �ل�صتالم : 2014

�حلمولة : 46,320

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

II صم �لناقلة : غاز �لكويت��

تاريخ �ل�صتالم : 2007

�حلمولة : 57,738

�لنوع : ناقلة غاز م�صال

��صم �لناقلة : غاز �ملطالع

تاريخ �ل�صتالم : 1993

�حلمولة : 49,874

�لنوع : ناقلة غاز م�صال

 IV صم �لناقلة : �لوطنية��

تاريخ �ل�صتالم : 2007

�حلمولة : 5,041

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

��صم �لناقلة : مطربة

تاريخ �ل�صتالم : 2014

�حلمولة : 46,327

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

��صم �لناقلة : غاز �لنقة

تاريخ �ل�صتالم : 2007

�حلمولة : 57,748

�لنوع : ناقلة غاز م�صال

��صم �لناقلة : غاز �لقرين

تاريخ �ل�صتالم : 1993

�حلمولة : 49,874

�لنوع : ناقلة غاز م�صال

II صم �لناقلة : �صدرة��

تاريخ �ل�صتالم : 2008

�حلمولة : 5,049

�لنوع : ناقلة منتجات برتولية

تقرير
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�ل�صرت�تيجية  �لتوجهات  م��ن  �ن��ط��الق��اً 

ملوؤ�ص�صة �لبرتول �لكويتية �خلا�صة بتعزيز 

وتعميق  �لنفطية  �ل�صناعة  ورفعة  �لأد�ء 

وتبادل  �لتعاون  ق��ن��و�ت  وفتح  �لتو��صل 

ناقالت  �صركة  ��صت�صافت  و�خل����رب�ت 

�صركات  ملتقى  فعاليات  �لكويتية  �لنفط 

بح�صور   "Think - K" لقطاع �لنفطي�

�لتنفيذي  �لرئي�ص  �لعد�صاين  نز�ر  �ل�صيد 

بدر  و�ل�صيد  �لكويتية  �لبرتول  ملوؤ�ص�صة 

�لب�صرية  للمو�رد  �ملنتدب  �لع�صو  �ل�صر�د 

�لتنفيذي  �لرئي�ص  �خلالد  طالل  و�ل�صيخ 

و�ل�صيد  �لكويتية  �لنفط  ناقالت  ل�صركة 

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ���ص��ه��اب  ع��ل��ي 

خالد  و�ل�صيد  �لأ�صطول  عمليات  ل�صوؤون 

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  �لع�صعو�صي 

ل��ل�����ص��وؤون �مل��ال��ي��ة و�لإد�ري������ة وع���دد من 

قياد�ت �ل�صركات �لنفطية �لزميلة ومدر�ء 

�ملجموعات.

�ل�صماع  �أنو�ر  �ملهند�صة  �لبد�ية رحبت  يف 

يف  بامل�صاركني  �لتخطيط  ف��ري��ق  رئي�ص 

�مللتقى م�صرية �إىل �أن مباد�رت وفعاليات 

�حلايل  �مل����ايل  ل��ل��ع��ام   "Think - K"
2017/2018 تهدف �إىل �إن�صاء جمتمعات 
 "Communities" متخ�ص�صة  نفطية 

نف�ص  من  �لنفطي  �لقطاع  موظفي  لت�صم 

�لخت�صا�ص وذلك لن�صر وتبادل �خلرب�ت 

�لتو��صل و�لرت�بط بني  و�ملعلومات وزيادة 

�صركات �لقطاع �لنفطي.

نائب  �صهاب  علي  �ل�صيد  ق��ام  ذل��ك  بعد 

عمليات  ل�����ص��وؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص 

هذ�  يف  باحل�صور  بالرتحيب  �لأ�صطول 

 "Think - K" لفعاليات  �لأول  �مللتقى 

 Fleet" لهذ� �لعام و�لذي ياأتي حتت عنو�ن

متمنياً   "Operations Community
�أن يحقق �لأهد�ف �ملرجوه منه.

وحتدث �ل�صيد جميل �لعلي مدير جمموعة 

»Think - K« ناقالت النفط الكويتية« احتضنت ملتقى«
فعاليات العام احلايل تهدف اإىل اإن�ساء جمتمعات نفطية متخ�س�سة

"Think - K" ال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد علي �سهاب وال�سيد خالد الع�سعو�سي يتو�سطون جمموعة من املوظفني امل�ساركني يف فعاليات 

 الآن�سة منى ال�سباح والآن�سة منرية اخل�ستي اأثناء ت�سجيلهم احل�سور فريق العالقات العامة امل�سرف على فعاليات امللتقى
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 Fleet" دور  ع���ن  �لأ����ص���ط���ول  ه��ن��د���ص��ة 

وقدم   "Operations Community
عمليات  ن��اظ��ر  �هلل  ن�صر  ب���در  �ل�����ص��ي��د 

�لأ�صطول ��صتعر��صاً عن عمليات �أ�صطول 

قام  ث��م  �لكويتية  �لنفط  ن��اق��الت  �صركة 

�صوؤون  فريق  رئي�ص  بوفتني  �أن��ور  �لكابنت 

�أفر�د �لأ�صطول بتقدمي عر�ص تقدميي عن 

دور �صركة ناقالت �لنفط �لكويتية يف حماية 

�لبيئة �لبحرية بعدها قدم �ملهند�ص خالد 

�حليدر رئي�ص فريق عمل �جلودة و�ل�صحة 

لالأ�صطول  و�ل��ب��ي��ئ��ة  و�لأم����ن  و�ل�����ص��الم��ة 

تو�صيحياً  مرئياً  عر�صاً  �لبحرية  و�لوكالة 

عن نظام �إد�رة �لأ�صطول لل�صركة.

ويف �خلتام وجهت �ملهند�صة �أنو�ر �ل�صماع 

من  لكل  �ل�صكر  �لتخطيط  فريق  رئي�ص 

وخ�صت  �مللتقى  ه��ذ�  �إجن���اح  يف  �صاهم 

 Fleet Operations" فريق  بال�صكر 

Community" متمنية جلميع �لعاملني 
يف �لقطاع �لنفطي دو�م �لتوفيق و�ل�صد�د 

م�صلحة  ف��ي��ه  مل���ا  �ل��ت��ع��اون  و����ص��ت��م��ر�ر 

�لكويت.

 ال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد علي �سهاب يتو�سطان عددًا من املدراء وموظفي ال�سركة

 املهند�سة ي�سرا اخلليفة واملهند�ض خالد احليدر وال�سيد بدر ن�سر اهلل 

واملهند�سة اأنوار ال�سماع

 ال�سيد نزار العد�ساين وال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي يف 

مقدمة احل�سور

 ال�سيد علي �سهاب متو�سطًا ال�سيد هاين بهبهاين وال�سيد عبد الوهاب 

القطامي واملهند�سة اأنوار ال�سماع وال�سيدة دلل الع�سفور

 ال�سيد بدر ال�سراد وال�سيد علي �سهاب يف مقدمة احل�سور
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�لكويتية  �لنفط  ناقالت  �صركة  حافظت 

على مدى 18 عاماً متتالية على �إمتثالها 

 Green ���ص��ه��ادة  وم��ت��ط��ل��ب��ات  مل��ع��اي��ري 

�صهادتها  �ل�صركة  جددت  حيث   Award
وذلك بعد �إجتياز �لتدقيق �لذي يقام كل 3 

�صنو�ت من قبل �ملنظمة للمكتب �لرئي�صي 

لكل  �إج��ر�وؤه  يتم  �لذي  �ل�صنوي  و�لتدقيق 

ناقلة على حدة.

وتعترب منظمة Green Award موؤ�ص�صة 

متنحها  �لتي  �ل�صهادة  �أن  حيث  م�صتقلة 

من  عديدة  ومميز�ت  فو�ئد  لها  لل�صركة 

�ملنظمة  ب�صهادة  �لدويل  �لعرت�ف  خالل 

وذلك  �ملو�نئ  يف  بها  �لرتحيب  يتم  و�لتي 

من خالل تعزيز �ل�صلوك �لآمن و�ل�صديق 

للبيئة لكل من �ل�صفينة وطاقمها و�لإد�رة  

و�حل�صول على خ�صومات من قبل ر�صوم  

و�ملوردين  �مل��وؤج��ري��ن  وتف�صيل  �مل��و�ن��ئ 

و�صركات تقدمي �خلدمات لناقالتنا.

تبذل �صركة ناقالت �لنفط �لكويتية جهود�ً 

وتر�صيخ  �لبيئة  على  للمحافظة  متو��صلة 

على  �صو�ء  بها  �لعاملني  لدى  �ملفهوم  هذ� 

ويف  �لإد�رة  يف  �أو  �لأ�صطول  ناقالت  ظهر 

�جلودة  �إد�رة  قامت جمموعة  �لط��ار  هذ� 

و�إد�رة  و�لبيئة  و�لأم��ن  و�ل�صالمة  و�ل�صحة 

تعاون  بروتوكول  بتوقيع  �ل�صاملة  �ملخاطر 

تدوير  لإع��ادة   Omniya �أُمنية  �صركة  مع 

�ملو�د �لبال�صتيكية حيث مت توزيع عدد من 

�لتي  �لبال�صتيكية  �ملو�د  لتجميع  �ل�صناديق 

�لإد�رة  مبنى  يف  �مل��وظ��ف��ون   ي�صتخدمها 

بطرقة  منها  �لتخل�ص  ليتم  لل�صركة  �لعامة 

�آمنة.  

 Omniya جلدير بالذكر �أن �صركة �أُمنية�

تاأ�ص�صت  �لبال�صتيكية  �ملو�د  تدوير  لإعادة 

يف �أغ�صط�ص عام 2015 حيث بد�أت كعمل 

�لبال�صتيكية  �ملياه  قناين  لتجميع  تطوعي 

من  مدعومة  �صركة  �إىل  و�صلت  �أن  �إىل 

�ل�صندوق �لوطني لرعاية وتنمية �مل�صاريع 

�ل�صغري و�ملتو�صطة يف دولة �لكويت  ويعترب 

�مل�صروع �لأول من نوعه يف �لكويت لإعادة 

جتميع مو�د �لبال�صتيك.

"Green Award"لقطة تذكارية املهند�ض خالد احليدر يت�سلم ال�سهادة ويف الإطار �سعار الـ 

 �سناديق جمع املواد البال�ستيكية التي مت توزيعها على مبنى ال�سركة

»Green Award«ناقالت النفط الكويتية« جددت شهادة الـ«

الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع »أُمنية Omniya« للتخلص 
من المواد البالستيكية التي يستخدمها الموظفون

متنح ال�سركة فوائد ومميزات عديدة

يف اطار اجلهود املتوا�سلة للمحافظة على البيئة
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�لقانونية  �ل�����ص��وؤون  جمموعة  نظمت 

�صلوك  قو�عد  عن  تعريفية  حما�صرة 

�لعمل يف �لقطاع �لنفطي �ألقتها �ل�صيدة 

�إميان �لكندري �صابط �لإلتز�م يف �صركة 

�لبرتول �لوطنية �لكويتية.

حتتويه  ما  ببيان  �ملحا�صرة  و��صتهلت 

�لقطاع  يف  �لعمل  �صلوك  قو�عد  وثيقة 

�لنفطي من �صرورة �حرت�م �لغري حيث 

�لتعر�ص حلقوق  عامل  كل  على  يحظر 

�لعتقاد  حرية  يف  �لآخ��ري��ن  �لعاملني 

�لتمييز  وي��ح��ظ��ر  �ل��دي��ن��ي��ة  و�ل�����ص��ع��ائ��ر 

�أ�صكاله  ب��ك��ل  و�ل��ط��ائ��ف��ي  �ل��ع��ن�����ص��ري 

تتعلق  م��و�د  �أي  وتوزيع  ن�صر  مينع  كما 

بني  �لعد�ء  تثري  �أو  �لطائفي  بالتمييز 

فئات �ملجتمع.

�صلوك  قو�عد  وثيقة  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارت 

�لعامل  ق��ي��ام  �أي�����ص��اً  �ل��ع��م��ل ح��ظ��رت 

�لت�صريح  �أو  �لآخرين  �لعاملني  باتهام 

بعبار�ت م�صيئة �إىل �صمعتهم �صو�ء كان 

�لت�صريح �صفهياً �أو كتابياً �أو با�صتخد�م 

وو�صائل  �حلديثة  �لتكنولوجيا  و�صائل 

�لتو��صل ويحظر على كل عامل �لتعدي 

�لحتياجات  ذوى  �لعاملني  حقوق  على 

�خلا�صة.

وتطرقت �ل�صيدة �إميان �لكندري �إىل دور 

�خلا�صة  و�لتجاوز�ت  �لإل��ت��ز�م  �صابط 

�لإبالغ  وكيفية  �لعمل  �صلوك  بقو�عد 

ع��ن ه��ذه �ل��ت��ج��اوز�ت و�لإف�����ص��اح عن 

حالة تعار�ص �مل�صالح �أو �حتمال وجود 

وحالت  �لهد�يا  تلقي  و�آل��ي��ة  تعار�ص 

خمالفة �لزي �ملنا�صب للعمل و�آلية تلقي 

بقو�عد  �خلا�صة  باملخالفة  �لبالغات 

للتعريف  �لإعالمية  و�خلطة  �ل�صلوك 

بقو�عد �صلوك �لعمل.

وبعد �لنتهاء من عر�ص �أهم ما حتتويه 

�لقطاع  يف  �لعمل  �صلوك  قو�عد  وثيقة 

�لكندري  �إميان  �ل�صيدة  قامت  �لنفطي 

على  للرد  للعاملني  �لنقا�ص  باب  بفتح 

ب�صاأن  �خلا�صة  و�أ�صئلتهم  ��صتف�صار�تهم 

قو�عد �صلوك �لعمل.

خالد  �ل�صيد  قام  �ملحا�صرة  ختام  ويف 

�لتنفيذي  �لرئي�ص  نائب  �لع�صعو�صي 

لل�صوؤون �ملالية و�لإد�رية بتكرمي �ل�صيدة 

للمحا�صرة  �إلقائها  عن  �لكندري  �إميان 

و�صكر �لقائمني على �لتنظيم.

 جانب من امل�ساركني يف املحا�سرة

 ال�سيد عبد املح�سن العبد الكرمي وعدد من موظفي ال�سركة يف لقطة تذكارية مع ال�سيدة اإميان الكندري

 ال�سيد خالد الع�سعو�سي مكرمًا ال�سيدة اإميان الكندري

محاضرة تعريفية عن قواعد سلوك العمل في القطاع النفطي
الكندري : الوثيقة حظرت التعر�ض حلقوق الآخرين وتلقي الهدايا
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�لعامة  �ل���ع���الق���ات  جم��م��وع��ة  ن��ظ��م��ت 

بعنو�ن  �لإد�ري����ة حم��ا���ص��رة  و�خل��دم��ات 

"تعرف على نف�صك وتو��صل مع �لآخرين" 
�ألقتها �لأ�صتاذة حورية تقي مدرب وموجه 

�صخ�صي يف مهار�ت �حلياة وحتدثت من 

خاللها عن حتليل �ل�صخ�صيات عن طريق 

�لأ�صكال �لهند�صية و�لتي ت�صاعد يف فهم 

�لآخرين ومعرفة مفاتيح �لتعامل معهم.

حتليل  �أن  تقي  حورية  �لأ���ص��ت��اذة  وقالت 

�لهند�صية  �لأ���ص��ك��ال  وف��ق  �ل�صخ�صيات 

و�لد�ئرة  و�مل�صتطيل  و�ملثلث  �ملربع  ي�صمل 

له  منها  �صكل  كل  �أن  �إىل  لفتة  و�ملتعرج 

وطريقته  �ل�صخ�ص  ميول  ويحدد  معنى 

�أن نحدد  �أهمية  يف �لتعامل م�صددة على 

�صخ�صيتنا  تنتمى  هند�صي  �صكل  �أي  �إىل 

وكذلك �صخ�صيات �لآخرين لكي ن�صتطيع 

�لتعامل معهم.

�أن  �إىل  تقي  حورية  �لأ���ص��ت��اذة  و�أ���ص��ارت 

ي�صتخدم �جلانب �لي�صر  �ملربع  �ل�صخ�ص 

للمخ ويتاألف من خطوط وزو�يا مت�صاوية 

فهو �لأكرث تنظيماً بني �لأ�صكال �خلم�صة 

لذلك فاإن �صاحب �ملربع يركز كثري�ً على 

�أن تكون �حلياة  �لتنظيم و�ملنطق ويحتاج 

للتنبوؤ وهو �صخ�ص متفان يف عمله  قابلة 

ذو �إ�صر�ر �صديد على �إجناز �لعمل ويلجاأ 

يهتم  �أن��ه  كما  �ملهام  لتنفيذ  �لنا�ص  �إليه 

�لعمل  قو�عد  مبعرفة  ويهتم  بالتفا�صيل 

يف  �صيء  ك��ل  وي�صع  �لنهائية  و�مل��و�ع��ي��د 

�أكرث  من�صق  �صخ�ص  فهو  �ل�صحيح  �ملكان 

منه مدير�ً م�صرية �إىل �أنه من �صلبياته �أنه 

مو�صو�ص ومت�صيد لالأخطاء وبارد ومقاوم 

للتغيري.

و�أو���ص��ح��ت �لأ���ص��ت��اذة ح��وري��ة ت��ق��ي �أن 

�ملثلث  ل�صكل  ينتمى  �ل���ذي  �ل�صخ�ص 

ي�صتخدم �جلانب �لي�صر للمخ مثل �ملربع 

و�لقيادة  بال�صلطة  ويهتم  طموح  �أن��ه  �إل 

ويحب  عليه  ويركز  �لهدف  ماهو  ويعرف 

ويرى  ولالآخرين  له  �ل��ق��ر�ر�ت  يتخذ  �أن 

ير�ه  �أن  ويحب  �ل��دو�م  على  نف�صه حمق 

�أف�صل  وي��ع��ت��رب  لم��ع��اً  �لآخ�����رون ق��ائ��د�ً 

لفتة  �صيا�صى  كمناور  �خلم�صة  �لأ�صكال 

يف  مفرط  �أنه  يف  تتمثل  �صلبياته  �أن  �إىل 

بالأعباء ومتم�صك  بذ�ته ومثقل  �لهتمام 

بر�أيه وي�صعى �إىل �ملنا�صب د�ئماً.

ولفتت �لأ�صتاذة حورية تقي �إىل �أن �ل�صكل 

�ل�صخ�ص  وه���ذ�  �مل�صتطيل  ه��و  �ل��ث��ال��ث 

حياته  يف  كبرية  نف�صية  تغري�ت  يخو�ص 

�إىل  ي��رم��ز  فامل�صتطيل  مهني  تغيري  �أو 

املثلث يهتم بال�سلطة ويتخذ القرارات له ولالآخرين ويرى نف�سه حمق على الدوام

تقي لموظفي الشركة: حللوا الشخصيات لتعرفوا 
مفاتيح التعامل معها

»العالقات العامة« نظمت حما�سرة عن التعرف على النف�ض بالأ�سكال الهند�سية

 ال�سيد قحطان العبد الكرمي والدكتور عبد الهادي اأحمد وعدد من موظفي ال�سركة يف لقطة تذكارية مع ال�سيدة حورية تقي

املربع يهتم بالتفا�سيل ومتفان يف عمله ولكنه مو�سو�ض ومت�سيد لالأخطاء
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�لتحول  حالة  يف  �ل�صخ�ص  و�إىل  �لتغيري 

�أن هذ�  كما  �ل�صتقر�ر  �لت�صكل وعدم  �أو 

�ل�صخ�ص ل ي�صعر بالر�صا جتاه �لطريقة 

�لتي ت�صري بها حياته وهو يف حالة بحث 

من  ق��درة  �أق��ل  ولي�ص  �أف�صل  موقف  عن 

ذ�ت��ه يف  من  متيقناً  لي�ص  لكنه  �لآخ��ري��ن 

لي�ص  و�مل�صتطيل  �لزمنية  �ملرحلة  ه��ذه 

وحتور  منو  هو  بل  بنف�صه  خال�صاً  �صكاًل 

عن �ملربع و�أ�صحاب �صخ�صيات �مل�صتطيل 

كانو� مربعاً ثم �صعرو� بال�صجر و�ل�صتياء 

وعدم تلقي �لتقدير �ملنا�صب على تفانيهم 

عدم  �صماتهم  ومن  �ل�صابقة  �أعمالهم  يف 

يف  �صيفعلونه  مب��ا  �لتنبوؤ  على  �ل��ق��درة 

باحلرية  �لآخ��ري��ن  ي�صعر  وق��د  �مل�صتقبل 

�آخر  �إىل  ي��وم  يتغري من  لأن��ه  و�لرت��ب��اك 

�أنه مرتبك و�حرت�مه لذ�ته  ومن �صلبياته 

ميكنه  ول  و�صاذج  مثابر  وغري  منخف�ص 

�لتنبوؤ باأفعاله.

�لأ�صتاذة  ق��ال��ت  �ل��د�ئ��رة  يخ�ص  وفيما 

هو  �ل�صكل  هذ�  �صاحب  �أن  تقي  حورية 

ما  يفعل  �ل��ذي  وهو  �لآخرين  بني  �ملحب 

ميكنه من �أجل �إ�صعادهم وهو �لذي ين�صب 

و�حلفاظ  �لأج���و�ء  ت�صفية  على  تركيزه 

على �لهدوء و�ل�صالم وهو رمز �لن�صجام 

و�لأف�صل  و�حل�صا�صية  و�لرقة  و�لتناغم 

لأنه  �خلم�صة  �لأ�صكال  بني  �لتو��صل  يف 

�أف�صل �مل�صتمعني و�أف�صل من يفهم �لنا�ص 

و�أف�صل من يتعرف على �لزيف و�لحتيال 

كما �أنه يتجنب �تخاذ قر�ر حازم قوي ول 

وكثري�ً  قبل �جلميع   من  بالتاأييد  يحظى 

ما يتم ��صتغالله من قبل �صخ�صية �ملثلث 

ومن �صلبياته �أنه مفرط يف �لتعامل ب�صكل 

ول  لذ�ته  لئ��م  وث��رث��ار  وم��ن��اور  �صخ�صي 

يهتم بال�صيا�صة ومرتدد.

�ل�صكل  �أن  تقي  حورية  �لأ�صتاذة  وبينت 

�لإب���د�ع  �إىل  يرمز  فهو  �ملتعرج  �لأخ���ري 

ميثل  فهو  مفتوحة  ونهاية  بد�ية  ذو  وهو 

جانب  على  يعتمدون  �لذين  �لأ�صخا�ص 

�لقيام  �إىل  مييلون  و�ل��ذي��ن  �لأمي���ن  �مل��خ 

يقفزون  �أي  �لتفكري  يف  �إدر�ك��ي��ة  بوثبات 

بالعمليات  �مل��رور  دون  �ل�صتنتاجات  �إىل 

�صيوعاً  �لأك���رث  �لتتابعية  �ل���ص��ت��دلل��ي��ة 

�أنتجو�  �لذين  هم  �ل�صكل  هذ�  و�أ�صحاب 

�لأفكار �لعظيمة وهم �لذين يبحثون دوماً 

عن طرق جديدة لإجناز �لأعمال.

امل�ستطيل ل ي�سعر بالر�سا عن حياته وم�ستاء دائمًا من عدم تلقي التقدير املنا�سب

الدائرة رمز الن�سجام واحل�سا�سية واأف�سل امل�ستمعني وكثريًا ما يتم ا�ستغالله

املتعرج ينتج الأفكار العظيمة ويبحث دائمًا عن طرق جديدة لإجناز الأعمال

 ال�سيدة حورية تقي اأثناء حتليلها لل�سخ�سيات عن طريق الأ�سكال الهند�سية

 ال�سيدة حورية تقي تتطلع على اختيار املوظفني للر�سم الهند�سي الذي 

يحدد �سخ�سياتهم

 الدكتور عبد الهادي اأحمد مكرمًا ال�سيدة حورية تقي
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في إطار حرص إدارة الشركة على 
تشجيع مبادرات الموظفين التي 

تصب في صالح العمل أصدر الرئيس 
التنفيذي الشيخ طالل الخالد في يناير 

الماضي قراراً بتشكيل فريق "اإلبداع" 
من مجموعة من موظفي الشركة 

أصحاب المهارات والمواهب المتنوعة 
للمساهمة في تقديم بعض الخدمات 

التي تحتاجها مجموعات وإدارات 
الشركة من تصاميم جرافيك وتصوير 

فوتوغرافي ومونتاج وغيرها من 
األعمال.

وقد نجح فريق اإلبداع التطوعي خالل 
فترة قصيرة في تحقيق نجاحات 

متميزة أثنت عليها إدارة الشركة 
والموظفون كما أنه استطاع أن 
يستقطب عدداً من الموظفين 

الموهوبين الذين يريدون تقديم 
خدمات للشركة تساهم في دعم 

سياسيتها المتعلقة بترشيد اإلنفاق 
ومن خالل اللقاء التالي مع السيد 

رائد الصفي رئيس فريق "اإلبداع" 
سنلقي الضوء على فكرة تأسيس 

الفريق وأهدافه وإنجازاته ورؤيته 
المستقبلية .. فتابعونا.

�أن عدد  يف �لبد�ية قال �ل�صيد ر�ئد �ل�صفي 

من �أع�صاء �لفريق قبل ت�صكيله قام بعمل عدة 

�ل�صفينة"  "ربان  جملة  يف  لن�صرها  �إعالنات 

�لكويتية  �لنفط  ناقالت  �صركة  تعترب  و�لتي 

هوؤلء  جهود  و�صاهمت  لها  �لذهبي  �لر�عي 

�لبحري  �ملجال  يف  �ل�صركة  ري��ادة  �إب��ر�ز  يف 

وتوفري �لنفقات �ملالية �لتي كانت �صتتحملها 

�إىل  �ل�صركة لت�صميم هذه �لإعالنات م�صري�ً 

بالت�صاميم  �أعجب  �خلالد  طالل  �ل�صيخ  �أن 

�ل�صكر  لهم  وق��دم  عليها  بالقائمني  و�لتقى 

وطلب ت�صكيل فريق "�لإبد�ع" لي�صم �ملوظفني 

ت�صميم  و�ملهار�ت يف  �ملو�هب  �لذين ميلكون 

و�إعد�د  �لفوتوغر�يف  و�لت�صوير  �جلر�فيك 

�لأعمال  من  وغريها  و�ملونتاج  �لفيديوهات 

�لرئي�ص  �أ�صدر  وقد  �ل�صركة  حتتاجها  �لتي 

�لتنفيذي قر�ر�ً بت�صكيل �لفريق يف 20 يناير 

2016 وبد�أنا يف عقد �جتماعات وو�صع خطة 
للعمل وكانت �خلطوة �لأوىل هي ت�صميم �صعار 

خا�ص بالفريق و�صفحة تعريفية على  �ل�صبكة 

�لد�خلية لل�صركة �إ�صافة �إىل بريد �إلكرتوين 

ي�صتقطب  و�أنه  �لفريق  مع  �لعاملني  لتو��صل 

�أ�صحاب �ملهار�ت و�ملو�هب من �ملوظفني.

فريق  �أن  �إىل  �ل�صفي  ر�ئ���د  �ل�صيد  ول��ف��ت 

خدمات  ي��ق��دم  تطوعي  ف��ري��ق  ه��و  �لب����د�ع 

�لإنفاق  تر�صيد  �صيا�صة  يف  وي�صب  م�صاندة 

خالل  جنح  �أنه  حيث  �ل�صركة  تنتهجها  �لتي 

فرتة وجيزة يف توفري ما يقارب 14 �ألف دينار 

كما �أن �لقائمني عليه �أكرث قدرة على تو�صيل 

�لأفكار �لتي تريد �ل�صركة طرحها من خالل 

�لتوعوية  و�ملن�صور�ت  و�ل�صعار�ت  �لإعالنات 

حيث �أنه ي�صم جمموعة من �ملوظفني من �أكرث 

مع  بالتن�صيق  ويقوم  بال�صركة  جمموعة  من 

جمموعة �لعالقات �لعامة و�خلدمات �لإد�رية 

فيما يخ�ص طلبات �ملجموعات �لأخرى �لتي 

ي�صتجيب لها وي�صعى �إىل �إجنازها يف �لوقت 

�ملحدد.

�لفريق  �لتي حققها  �لإجناز�ت  وفيما يخ�ص 

ر�ئد  �ل�صيد  ق���ال  �مل��ا���ص��ي��ة  �ل��ف��رتة  خ���الل 

�ل�صفي �أن �لفريق جنح يف تقدمي �لعديد من 

حيث  �ل�صركة  جمموعات  ملعظم  �خل��دم��ات 
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رائد الصفي : فريق اإلبداع يصب في صالح
سياسة ترشيد اإلنفاق التي تتبناها الشركة

جنح يف توفري ما يقارب 14 األف دينار خالل فرتة وجيزة
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 - �ل��ف��ري��ق  رئي�ص  �ل�صفي  ر�ئ���د  �ل�صيد 

جمموعة �إد�رة �جلودة و�ل�صحة و�ل�صالمة 

و�لأمن و�لبيئة و�إد�رة �ملخاطر �ل�صاملة

�ل�صيد بدر ن�صر �هلل نائب رئي�ص �لفريق 

– جمموعة �لعمليات  �لبحرية لالأ�صطول 
و فرع �لوكالة �لبحرية

 – �ل�����ص��ي��د ع��ب��د �هلل �ل�����ص��م��ايل ع�����ص��و�ً 

جمموعة م�صاريع بناء �لأ�صطول �جلديد

جمموعة   – ع�صو�ً  �لتورة  جا�صم  �ل�صيد 

�حل�صابات �ملالية

جمموعة   – ع�صو�ً  �أظهر  نادية  �لآن�صة 

تقنية �ملعلومات و�لت�صالت

�لآن�صة منرية �خل�صتي ع�صو�ً – جمموعة 

�لعالقات �لعامة و�خلدمات �لإد�رية

 – �صابقاً  ع�صو�ً  �جل��ري�ن  حممد  �ل�صيد 

جمموعة �صوؤون �أفر�د �لأ�صطول

قمنا بامل�صاعدة يف ت�صميم بع�ص �أغلفة جملة 

�ل�صركة �ل�صهرية وعمل �لبو�صرت�ت �لد�خلية 

وت�صميم �صعار �حتفالية �ل�صركة مبنا�صبة مرور 

60 عاماً على تاأ�صي�صها �إ�صافة �إىل ت�صماميم 
�أخرى خا�صة مبوؤمتر�ت خارجية �صاركت بها 

�ل�صركة وكتاب توعوي خا�ص بق�صم �لعالقات 

بوبيان  �لناقلة  بزيارة  قمنا  كما  �ل�صناعية 

�إىل  بالإ�صافة  �ل�صور  من  و�لتقاط جمموعة 

زيارة �لوكالة �لبحرية وفرع �لغاز �مل�صال "�أم 

�إر�صال  �أي�صاً  �لإجن��از�ت  ومن �صمن  �لعي�ص" 

بطاقات تعزية �إلكرتونية لكل موظف بال�صركة 

حتدث له حالة وفاة لأحد �أقاربه وبد�أنا نعمل 

على �إر�صال بطاقات �إلكرتونية للتهاين باأعياد 

�ملعر�ص  يف  �صاركنا  كذلك  للموظفني  �مليالد 

بتعريف  وق��م��ن��ا  �ل��وط��ن��ي  بالعيد  �خل��ا���ص 

�ملوظفني بالفريق م�صري�ً �إىل �أن �لفريق يرفع 

لل�صركة  �لتنفيذي  �إىل �لرئي�ص  �صنوياً  تقرير�ً 

من  يقدم  ما  وتنفيذ  �إجن���ازة  يتم  ما  ملتابعة 

مقرتحات وذلك خالل �ل�صنة �ملالية.

و�أو�صح �ل�صيد ر�ئد �ل�صفي �أن �لفريق يهدف 

بال�صركة  خا�ص  �صور  �أر�صيف  �إن�صاء  �إىل 

�ملعلومات  تقنية  جم��م��وع��ة  م��ع  بالتن�صيق 

و�لت�صالت حيث بد�أنا بعمل زيار�ت ميد�نية 

ملو�قع �ل�صركة لتجميع �ل�صور و�ملعلومات ليتم 

�صكره  عن  معرباً  �لأر�صيف  هذ�  يف  حفظها 

ممثلة  �ل�صركة  �إد�رة  �إىل  �لفريق  و�أع�صاء 

�لتنفيذي  �لرئي�ص  �خلالد  طالل  �ل�صيخ  يف 

�لرئي�ص  ن��ائ��ب  �لع�صعو�صي  خ��ال��د  و�ل�صيد 

و�ل�صيد  و�لإد�ري��ة  �ملالية  لل�صوؤون  �لتنفيذي 

ل�صوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�ص  نائب  �صهاب  علي 

عمليات �لأ�صطول على �لدعم �لذي يقدمونه 

للفريق و�لت�صجيع �لذي يحظى به من قبلهم.

قال  للفريق  �مل�صتقبلية  �لروؤية  يخ�ص  وفيما 

حري�صون  �لأع�صاء  �أن  �ل�صفي  ر�ئد  �ل�صيد 

على ��صتمر�ر �لفريق وتو�صيع د�ئرة �لأعمال 

�لتي يقوم بها لي�صبح قادر�ً على متثيل �ل�صركة 

يحتاجها  �ل��ت��ي  �ملتطلبات  جميع  وحتقيق 

�أن  وناأمل  �ملجموعات  خمتلف  يف  �ملوظفون 

�إد�رية ومالية خالل  ��صتقاللية  يكون للفريق 

�لفرتة �ملقبلة خ�صو�صاً �أن �إد�رة �ل�صركة تقف 

خلفنا وتدعمنا وهناك تعاون وتن�صيق تام مع 

جمموعة �لعالقات �لعامة و�خلدمات �لإد�رية 

كما �أن هناك جتاوباً من قبل �ملوظفني حيث 

لديهم  موظفاً   12 بالفريق  لاللتحاق  تقدم 

مو�هب متنوعة و�لفر�صة متاحة �أمام �جلميع 

للم�صاركة يف �أعمال �لفريق �لتطوعية.

الفريق ي�ستقطب اأ�سحاب املهارات واملواهب من 

املوظفني ويقدم خدمات تطوعية جلميع اأفرع ال�سركة

حري�سون على ا�ستمرار الفريق وتو�سيع اأعماله واأن 

يكون له ا�ستقاللية اإدارية ومالية خالل الفرتة املقبلة

اأع�ساء الفريق

 فريق الإبداع يهدي ال�سيخ طالل اخلالد عددًا من مطبوعاته
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