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 2017عام مميز
طالل خالد األحمد الصباح
الرئي�س التنفيذي
يف البداية يطيب يل �أن �أتقدم لكم بخال�ص و�أجمل التهاين مبنا�سبة حلول العام امليالدي اجلديد  2018و�أمتنى من املوىل عز وجل �أن يجعله عاماً

مباركاً توا�صل فيه �شركة ناقالت النفط الكويتية حتقيق املزيد من الإجنازات ويعم فيه اخلري والأمن واال�ستقرار وال�سالم على بالدنا احلبيبة الكويت
وعلى العامل �أجمع.

لقد كان لعام � 2017أهمية خا�صة بالن�سبة ل�شركة ناقالت النفط الكويتية حيث احتفلنا فيه بذكرى مرور  60عاماً على ت�أ�سي�سها وت�شرفنا مبقابلة

�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه حيث �أ�شاد �سموه بالدور احليوي الذي قامت به ال�شركة منذ

ت�أ�سي�سها وم�ساهمتها يف دفع عجلة االقت�صاد وتقدمي الدعم اال�سرتاتيجي للقطاع النفطي يف البالد متمنياً �سموه لل�شركة والقطاع النفطي دوام
التوفيق والنجاح كما ت�شرفنا بلقاء �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه و�أ�شاد �سموه باجلهود املخل�صة والتعاون

البناء بني القائمني على ال�شركة يف تعزيز م�سريتها وتر�سيخ مكانتها الإقليمية والدولية كذلك ت�شرفنا بلقاء �سمو ال�شيخ جابر مبارك احلمد ال�صباح
رئي�س جمل�س الوزراء.

وخالل عام  2017ا�ستطاعت ال�شركة �أن حت�صد العديد من اجلوائز العاملية منها جائزة التدريب البحري من قبل هيئة لويدز العاملية لل�شرق الأو�سط

و�شبه القارة الهندية وجائزة �أف�ضل منظومة بحرية من منظمة �شيب تك البحرية الدولية نظري خطتها لرفع م�ستوى �أ�سطولها ومواكبة التطورات

االقت�صادية عرب تقدمي خدمات مميزة ترتقي با�سم الكويت كذلك ح�صلنا على جائزة �أف�ضل م�شغل ناقالت نفط من قبل النادي البحري الدويل.

ومن اجلوائز التي ح�صدناها �أي�ضاً جائزة «�أف�ضل م�شغل لناقالت النفط» يف ال�صناعة البحرية لل�سنة الثالثة على التوايل وجائزة «�أف�ضل �شركة لتطقيم

العمالة البحرية» يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شبه القارة الهندية ومنح الرئي�س التنفيذي ل�شركة ناقالت النفط الكويتية لقب «القيادي املتميز» من قبل
منظمة املقايي�س البحرية وتكلل عام  2017بنيل ال�شركة �شهادة تقدير خا�صة من قبل املنظمة البحرية العاملية تكرمياً للدور الإن�ساين املتميز الذي
قامت به الناقلة ال�ساملي عندما �أنقذت  536الجئاً من الغرق يف املياه الدولية بقرب ال�سواحل الإيطالية يف .2014/6/15

وفيما يخ�ص فرعي تعبئة �أ�سطوانات الغاز امل�سال «ال�شعيبة و�أم العي�ش» فتهدف ال�شركة ومن خالل امل�شاريع احلالية لرفع القدرة الإنتاجية يف فرع

تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة» بتطوير خطوط الإنتاج والتي �سيتم االنتهاء منها خالل الربع الأول من العام احلايل  2018ومن املنتظر �أن ت�ؤدي �إىل

زيادة يف الإنتاج ت�صل �إىل  %10كذلك ومتا�شياً مع ا�سرتاتيجية ال�شركة يقوم فرع تعبئة الغاز امل�سال «�أم العي�ش» بتغطية احتياجات ال�سوق املحلي
املتزايدة وخ�صو�صاً يف املناطق ال�شمالية من الكويت واحلفاظ على الر�صيد اال�سرتاتيجي من الأ�سطوانات املعب�أة.

كما وا�صل فرع الوكالة البحرية جهوده يف تقدمي اخلدمات جلميع الناقالت التي ت�ؤم املوانئ النفطية لدولة الكويت حيث ا�ستقبل ما يقارب 1490

ناقلة نفطية منها  256ناقلة كويتية و 1234ناقلة غري كويتية خالل العام املايل  2017/2016ومت االنتهاء من امل�شاريع اخلا�صة بعقود ت�سفني عدد

من الناقالت وجتديد �شهادة الت�صنيف العاملية جلميع القوارب.

وما �أود الت�أكيد عليه هنا �أن هذه الإجنازات جاءت بف�ضل وبتوفيق من املوىل �سبحانه وتعاىل ثم بجهود العاملني املخل�صني الذين يبذلون �أق�صى

طاقاتهم لرفع راية ال�شركة عالياً ونحن ما�ضون يف حتقيق املزيد من النجاحات وتعزيز مكانة الأ�سطول الوطني حيث �أنه �سيتم خالل الأيام القليلة

املقبلة توقيع عقد بناء ناقلتني للغاز امل�سال حمولة كال منهما � 58ألف طن على �أن يتم ت�سليمها خالل نوفمرب � 2019ضمن املرحلة الرابعة لتحديث

الأ�سطول كما �أننا م�ستمرون يف تطوير املوارد الب�شرية وبناء الكوادر الوطنية واخلربات القادرة على حتمل امل�س�ؤولية �إ�ضافة �إىل التزامنا بدورنا

االجتماعي جتاه م�ؤ�س�سات الدولة.

ويف اخلتام ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وجميع العاملني فيها �أود �أن �أبدي عميق ال�شكر وخال�ص التقدير للمقام ال�سامي حل�ضرة �صاحب

ال�سمو �أمري البالد املفدى و�سمو ويل العهد الأمني و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س املجل�س الأعلى للبرتول على توجيهاتهم ال�سامية و�إر�شاداتهم

القيمة لل�شركة وكذلك ال يفوتني �أن انتهز هذه الفر�صة للإ�شادة بالتعاون واجلهد املبذول من قبل الرئي�س التنفيذي والأع�ضاء املنتدبني مب�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية وجهود العاملني بال�شركة ويف الفروع واملواقع املختلفة والدور الهام الذي يقومون به من �أجل حتقيق �أهداف ال�شركة وتطلعاتها.
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تكرمي ًا للدور الإن�ساين الذي قامت به «ال�ساملي» يف �إنقاذ  536الجئ ًا من الغرق

المنظمة البحرية العالمية تمنح
«ناقالت النفط الكويتية» شهادة تقدير خاصة
ال�شيخ طالل اخلالد :التكرمي لي�س بغريب على �شعب يتخذ من قائده قدوة يف العمل الإن�ساين
ال�شركة ما�ضية قدم ًا يف تقدمي خدمات مب�ستويات عاملية وب�أيد كويتية تدعو للفخر واالعتزاز
ح�صلت �شركة ناقالت النفط الكويتية
على �شهادة تقدير خا�صة من قبل املنظمة
البحرية العاملية تكرمياً للدور الإن�ساين
املتميز الذي قامت به الناقلة «ال�ساملي»
اململوكة لل�شركة عندما �أنقذت  536الجئاً
من الغرق يف املياه الدولية بقرب ال�سواحل
الإيطالية يف .2014/6/15
وق��د ت�سلم ال�شيخ ط�لال خالد الأحمد
ال�صباح الرئي�س التنفيذي لل�شركة �شهادة
التقدير من قبل رئي�س املنظمة البحرية
الدولية كي تاك ليم خالل االجتماع الذي مت
عقده يف مقر املنظمة البحرية الدولية يف
اململكة املتحدة بتاريخ .2017/11/29
وبهذه املنا�سبة� ،أكد ال�شيخ طالل اخلالد
�أن تكرمي ال�شركة من قبل املنظمة البحرية
العاملية لي�س بغريب على �شعب يتخذ من
قائده ق��دوة يف جم��ال العمل الإن�ساين،
وتبني املبادرات الإن�سانية الهادفة ،و�إغاثة
املنكوبني جراء ال�صراعات والكوارث.
و�أو���ض��ح ال�شيخ ط�لال اخل��ال��د �أن فريق
العمل بالناقلة «ال�ساملي» قام بتوفري امل�أوى
والطعام والرعاية الطبية الالزمة للناجني
�إذ كان بع�ضهم بحالة �صحية حرجة بعد
انت�شالهم من عر�ض البحر ،الفتاً �إىل �أنه
مت �إي�صال الناجني ب�أمان �إىل �أحد املوانئ
الإيطالية ،مبيناً �أنه نظراً للطابع الإن�ساين
لهذه العملية فقد القت �أ�صداء �إيجابية
وا�سعة يف خمتلف و�سائل الإعالم العاملية
واملحلية التي �أ�شادت بدولة الكويت ،و�شركة
ناقالت النفط الكويتية يف هذا ال�ش�أن.
و�أ�شار ال�شيخ طالل اخلالد �إىل �أن رئي�س
�إدارة التخطيط والعمليات باملركز البحري
الإيطايل لتن�سيق عمليات الإنقاذ قام بتقدمي
كتاب �شكر لكابنت الناقلة «ال�ساملي» و�أفراد

ال�شيخ طالل اخلالد والوفد املرافق له �أثناء ت�سلمه �شهادة التقدير من ال�سيد كي تاك ليم

الطاقم ،وذلك مل�ساهمتهم يف عملية الإنقاذ،
الفتاً �إىل �أن رئي�س املنظمة البحرية الدولية
كي تاك ليم �أثنى خالل اجتماع املنظمة،
الذي عقد يف مقرها باململكة املتحدة على
الدور الرائد واملتميز الذي تقوم به �شركة
ناقالت النفط الكويتية عرب التزاماتها جتاه
�صناعة النقل البحري وعملياتها الت�شغيلية.
و�أثنى ال�شيخ طالل اخلالد على ما تقوم
به املنظمة البحرية الدولية من دور فعال
يف امل�ساهمة برفع كفاءة و�أداء الأ�ساطيل
البحرية ح��ول ال��ع��امل ،ومنها �أ�سطول
ال�شركة ،وذلك من منطلق حر�صها الدائم

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد كي تاك ليم

على تفعيل القوانني البحرية الدولية مبا
يحافظ على �سالمة الأرواح ،وحماية
البيئة وم�ساهمتها الفعالة يف ظاهرة
التغري املناخي.
و�شدد ال�شيخ طالل اخلالد على �أن �شركة
ناقالت النفط الكويتية ما�ضية قدماً يف
تطبيق ر�ؤي��ت��ه��ا الإ�سرتاتيجية ،وتقدمي
خدماتها مب�ستويات قيا�سية عاملية ب�أيد
كويتية تدعو للفخر واالعتزاز ملا متتلكه
م��ن اخل�برة وال��ط��م��وح واجل��ه��د والعطاء
لرفع �سمعة الكويت يف جمال ال�صناعة
البحرية العاملية.
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االجتماع �شهد طرح العديد من الآراء الهادفة التي تخدم العاملني يف القطاع النفطي

مؤسسة البترول والشركة تناقشان سياسات ونظم الموارد البشرية
ق��ام وف��د م��ن م�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية
مكون من ال�سيد �إبراهيم عو�ض مدير الأداء
والتعوي�ضات ،وال�سيد حممد ال�شايجي رئي�س
ف��ري��ق �صندوق ال��ت���أم�ين اخل��ا���ص ،وال�سيد
حممد العمار حملل �أول درا���س��ات املوراد
الب�شرية ،وال�سيد عبد اهلل العو�ضي حملل
�أول تعوي�ضات ،وال�سيدة منرية العنزي �إداري
�أول ع��وائ��د عاملني ب��زي��ارة �شركة ناقالت
النفط الكويتية ،حيث التقى ال�سيد ه�شام
الرفاعي مدير جمموعة امل���وارد الب�شرية
والتطوير الوظيفي ،وال�سيد عبد اهلل العنزي
رئي�س فريق عمل التطوير الوظيفي ،وال�سيد
عبد اهلل النفي�سي رئي�س فريق عمل �ش�ؤون
ال��ع��ام��ل�ين ،وال�سيد حمد امل�����ش��اري رئي�س
فريق عمل القوى العاملة وعوائد العاملني،
وال�سيدة رمي البناي كبري حمللي التوظيف
و�ش�ؤون العاملني ،وال�سيد طارق القطان كبري
حمللي القوى العاملة والتعوي�ضات.
وخ�لال االجتماع مت مناق�شة املو�ضوعات
ذات ال�صلة ب�سيا�سات ونظم املوارد الب�شرية
واال�ستفادة من جتارب ال�شركة يف هذا ال�ش�أن
�إذ مت طرح العديد من الآراء الهادفة التي

عدد من م�س�ؤويل ال�شركة خالل اجتماعهم مع وفد م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

ت�صب يف �صالح خدمة العمل والعاملني يف
القطاع النفطي.
وتناول االجتماع �أي�ضاً نظام الرتقيات ل�شغل
الوظائف بالدرجات  17ف�أعلى يف القطاع
النفطي ،والتدريب �أثناء العمل وبرامج احلاق
العاملني مع �شركات عاملية خ��ارج الكويت،
و�إجازة ت�أدية االختبارات وامل�ؤمترات واملعار�ض،
ونظام ال�سفر يف املهام الر�سمية التي تزيد
مدتها عن �سنة وامل�ساعدة التعليمية.
اجلدير بالذكر �أن هذه الزيارة ت�أتي �ضمن
ال��زي��ارات امليدانية التي تقوم بها م�ؤ�س�سة

البرتول الكويتية لل�شركات النفطية التابعة
ملناق�شة و�شرح خمتلف املو�ضوعات املتعلقة
ب�سيا�سات ونظم امل��وارد الب�شرية بالقطاع
النفطي ،حيث �أظهرت نتائج اال�ستبيان الذي
مت تنفيذه يف �شهر فرباير  2016ب�ش�أن قيا�س
ر�ضا م�ستخدمي اخلدمات املقدمة من قطاع
امل���وارد الب�شرية ملوظفي امل�ؤ�س�سة ودوائر
امل��وراد الب�شرية بالقطاع النفطي عدداً من
مواطن التطوير ومنها احلاجة �إىل تنفيذ
زيارات ميدانية للمعنيني بال�شركات التابعة
لتعزيز مبد�أ �شريك العمل.

توعية عمال النظافة والكافترييا واخلدمات باخلطوات التي يجب اتخاذها يف الطوارئ

يوم تدريبي على إطفاء الحرائق بـ «الوكالة البحرية»
نظم فرع الوكالة البحرية يوماً تدريبياً على
ا�ستخدام طفايات احلرائق لعمال النظافة
والكافترييا واخلدمات بح�ضور ال�سيد رائد
املجيبل رئي�س فريق عمل اخلدمات العامة،
وال�سيد فالح العجمي كبري حمللي اخلدمات
العامة ،واملهند�س عبد العزيز العنزي ناظر
ق�سم اجل��ودة وال�صحة وال�سالمة والأمن
والبيئة ،وال�سيد كمران علي ناظر ق�سم
اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة.
وخالل فعاليات اليوم التدريبي مت �شرح
�أن���واع الطفايات واخل��ط��وات التي يجب
ات��خ��اذه��ا يف ح��ال ح���دوث ح��رائ��ق ،كما

امل�شاركون يف فعاليات اليوم التدريبي يف �صورة تذكارية

مت اج���راء ت��دري��ب عملي على التعامل
مع حريق ،حيث ق��ام العمال امل�شاركون

ب���إخ��م��اده ب��وا���س��ط��ة ط��ف��اي��ات احلرائق
املوجودة بالوكالة البحرية.
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تناولت اخلطة ال�سنوية التي �سيتم تنفيذها وكيفية تدعيم الإيجابيات وجتاوز ال�سلبيات

محاضرة عن التدقيق الداخلي ودوره في القطاع النفطي
يف �إطار حر�ص م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
على تعريف الأجهزة العاملة يف القطاع
النفطي ب��دور دائ��رة التدقيق الداخلي،
ق���دم ال�سيد ق�صي ال�����ص��رع��اوي مدير
التدقيق الداخلي بوحدة تقنية املعلومات
وال���دع���م ال��ف��ن��ي يف م���ؤ���س�����س��ة البرتول
الكويتية حما�ضرة ب�شركة ناقالت النفط
الكويتية ،تناول خاللها تعريف التدقيق
ال��داخ��ل��ي ،ودوره يف ال��ق��ط��اع النفطي،
وكيف يتم القيام مبهام التدقيق ،وتقييم
العمل وتقدمي اال�ست�شارات للإدارة العليا
لل�شركة.
وتطرق ال�سيد ق�صي ال�صرعاوي خالل
املحا�ضرة �إىل خطة التدقيق ال�سنوية
التي �سيتم تنفيذها على م�ستوى القطاع
ال��ن��ف��ط��ي ،وحت��ل��ي��ل امل��خ��اط��ر والطلبات
اخلا�صة التي ت�أتي من الإدارة العليا ،وكيف
يتم كتابة التقارير ورفعها ،والتوا�صل مع
امل�س�ؤولني يف كل �شركة نفطية على حدة
لتدعيم الإيجابيات وجتاوز ال�سلبيات.
وحت�����دث ال�����س��ي��د ق�����ص��ي ال�صرعاوي
ع��ن ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية ل��دائ��رة التدقيق
الداخلي ،الفتاً �إىل �أنها �أ�صبحت تغطي
جميع التخ�ص�صات يف القطاع النفطي
ول��دي��ه��ا حما�سبني ومهند�سني كويتيني
يتمتعون بكفاءة عالية ،م�شرياً �إىل �أن
املدققني ال��ذي��ن يعملون بكل ال�شركات

جانب من املحا�ضرة

ال�سيد ق�صي ال�صرعاوي متحدث ًا للح�ضور عن خطة التدقيق ال�سنوية

التابعة مل�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية على
�أعلى م�ستوى من احلرفية ،و�أن �أكرث من
 %75منهم لديهم �شهادات مهنية.
و�أو���ض��ح ال�سيد ق�صي ال�����ص��رع��اوي �أن
�إ�سرتاتيجية �إدارة التدقيق الداخلي تقوم
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��دق��ق�ين وت��دري��ب��ه��م على
مواجهة امل�شاكل يف القطاع النفطي ،و�أن
يكون هناك خطة للتدقيق متوافقة مع
�إ�سرتاتيجية كل �شركة نفطية وم�ستمدة
من الإ�سرتاتيجية العامة مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
وق����د دار ن��ق��ا���ش ب�ي�ن ال�����س��ي��د ق�صي
ال�صرعاوي واحل�ضور يف املحا�ضرة تركز

حول مدى قدرة وحدة التدقيق الداخلي
يف كل �شركة نفطية على تغطية كل �أن�شطة
ال�شركة ،وكيف يقوم املدقق بعمله ،وكيف
يتم تدريب املدققني على الو�صول حللول
لبع�ض امل�شاكل التي توجد يف ال�شركات
النفطية ،واخلطوات التي تتبعها وحدة
التدقيق ب�شركة ناقالت النفط الكويتية
خالل عملها ،واملالحظات التي يتو�صل
�إليها املدققون ،وكيف يتم مناق�شتها مع
امل�س�ؤولني ،وخطوات رفع التقارير النهائية
�إىل الرئي�س التنفيذي وجلنة التدقيق
بال�شركة� ،إ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.

ال�سيد خالد الع�سعو�سي م�شارك ًا يف مناق�شة مو�ضوع املحا�ضرة
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امل�شاركون :ال�شركة ال ت�ألو جهد ًا يف دعم العمل التطوعي

موظفو «الشؤون القانونية» و«العالقات العامة»
نظموا حملة لتنظيف شاطئ الشويخ

�صورة تذكارية لعدد من موظفي ال�شركة امل�شاركني يف فعاليات احلملة التطوعية لتنظيف �شاطئ ال�شويخ

نظم موظفو جمموعتي ال�ش�ؤون القانونية،
والعالقات العامة واخلدمات الإدارية حملة
تطوعية لتنظيف �شاطئ ال�شويخ ،وذلك
يف �إطار تر�سيخ ون�شر الوعي الثقايف من
�أجل املحافظة على البيئة البحرية عامة
و�شواطئ دولة الكويت خا�صة.

جانب من حملة تنظيف ال�شاطئ

�أثناء تنظيف ال�شاطئ

وت�أتي هذه احلملة انطالقاً من اهتمام �شركة
ناقالت النفط الكويتية ب�أهمية املحافظة
على البيئة وحمايتها وتعزيز الوعي ب�ضرورة
�أن تكون �شواطئنا نظيفة وت�شجيع النا�س
على مفاهيم التطوع والنظافة وحماية
الواجهة البحرية يف الكويت.

و�أكد امل�شاركون يف احلملة �أن هذه احلملة
ت�ؤكد �أن ال�شركة ال ت�ألو جهداً يف دعم العمل
التطوعي وتعزيز قيمه يف نفو�س موظفيها
وت�شجيعهم على االنخراط يف الأن�شطة
التي تعنى بحماية البيئة واحلفاظ على
تنوعها.

ال�سيد هاين ر�ضا وال�سيدة �سهام حيدر وال�سيدة دالل الع�صفور خالل
م�شاركتهم يف احلملة

فريق العالقات العامة
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نظمت حما�ضرة حول �أو�ضاع ال�سوق والتو�سع يف ا�ستخدام هذه الطاقة

التخطيط  :الشركة تتابع عن كثب تنامي الطلب
على ناقالت الغاز الطبيعي المسال

ال�سيد قحطان العبد الكرمي متحدث ًا للح�ضور

نظمت جمموعة التخطيط حما�ضرة حول
�أو�ضاع ال�سوق اخلا�صة بنقل الغاز امل�سال،
وذلك يف م�سرح املبنى الرئي�سي لل�شركة.
حتدث يف املحا�ضرة كل من مدير جمموعة
االتخطيط ال�سيد قحطان العبد الكرمي،
وم�ست�شار تطوير الأع��م��ال ال��ك��اب�تن جمال
ح�سون ،وح�ضرها عدد من موظفي م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية العاملني يف دائ��رة عمليات
ت��زوي��د الت�سويق العاملي «ال��ط��اق��ة والغاز»،
ودائرة تخطيط الت�سويق «امل�شاريع والدرا�سات
اخلا�صة» ،كما ح�ضرها �أي�ضاً وفد من ديوان
املحا�سبة ،وعدد من موظفي خمتلف الدوائر
يف �شركة ناقالت النفط الكويتية.
وقد حتدث ال�سيد قحطان العبد الكرمي عن
م�صادر الطاقة ،و�سلط ال�ضوء على ا�ستخدام
الغاز امل�سال الطبيعي كم�صدر للطاقة املالئمة
والرخي�صة لإنتاج الكهرباء يف الكويت ،والذي
يوفر حماية للبيئة من خالل تخفي�ض االنبعاثات

جانب من امل�شاركني يف املحا�ضرة

الناجتة عن الوقود الأحفوري التقليدي.
وت��ط��رق ال�سيد قحطان العبد ال��ك��رمي �إىل
�صناعة نقل الغاز امل�سال ،حيث يتوقع ازدياد
ال نتيجة التو�سع
�أهمية هذا القطاع م�ستقب ً
املتوقع يف �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال على
م�ستوى العامل واملتزامن �أي�ضاً مع االرتفاع
املتوا�صل يف الطلب على هذا املنتج يف العديد
من دول العامل مبا فيها الكويت ،وذلك على
�ضوء التو�سع العمراين الكبري ومتا�شي هذا
النوع من الطاقة مع القوانني البيئية امل�ستقبلية
باعتباره وقود �صديق للبيئة.
وق��دم ال�سيد قحطان العبد ال��ك��رمي �شرحاً
عن التغريات يف عقود الغاز الطبيعي امل�سال
واالجتاهات ال�سائدة فيما يخ�ص املدة الزمنية
بي
والأحجام املتداولة و�أج��ور ال�شحن ،كما نّ
�أهمية الطاقة املتجددة يف امل�ستقبل ،ودور
الغاز الطبيعي امل�سال ك�شكل انتقايل للطاقة
على املدى املتو�سط.

من جانبه ،قدم الكابنت جمال ح�سون تغطية
�شاملة حول �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال من
الناحية التقنية ،وتطرق لناقلة الغاز امل�سال
«ال��رو���ض��ت�ين» ،وال��ت��ي ك��ان��ت متتلكها �شركة
الناقالت يف ب��داي��ة الثمانينيات م��ن القرن
املا�ضي ،وا�ستعر�ض �أي�ضاً طرق ا�ستخراج الغاز
و�إي�صاله للم�ستهلك ،والطلب املتزايد عليه،
واحتياجات الكويت من الطاقة ب�شكل عام،
وا�ستريادها للغاز ملحطات توليد الكهرباء،
ون��ب��ذة ع��ن م�����ش��روع ب��ن��اء �أر���ص��ف��ة ا�سترياد
وتخزين وت�صدير الغاز امل�سال قيد الإن�شاء يف
منطقة الزور.
وتطرق ح�سون لأن��واع و�أحجام ناقالت الغاز
امل�سال ،و�أ�سعار الناقالت اجلديدة مبا فيها
وح��دات اخل��زان��ات العائمة ،ووح��دات �إعادة
ال��غ��از الطبيعي امل�سال �إىل حالته الغازية
) ،(FSRUكمرحلة �ضرورية ت�سبق توزيع
الغاز للم�ستهلك ،والتي تدار من قبل �شركة
نفط الكويت.
ويف نهاية امل��ح��ا���ض��رة ،ق��ام الكابنت ح�سون
بتقدمي �إيجازاً حول ما مت احلديث عنه خالل
املحا�ضرة ،مع ا�ستعرا�ض بع�ض التو�صيات التي
ميكن ل�شركة الناقالت الأخذ بها ،واختتمت
املحا�ضرة بالإجابة على الأ�سئلة التي طرحها
احل�ضور ،وذلك من قبل ال�سيد قحطان العبد
الكرمي ،والكابنت جمال ح�سون ،ووجها ال�شكر
للح�ضور مل�شاركتهم يف املحا�ضرة ،واهتمامهم
مبا مت تقدميه.

الكابنت جمال ح�سون ي�ستعر�ض بع�ض املعلومات والتو�صيات
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تركزت على التلوث النفطي والإنقاذ واخل�سائر للب�ضائع �أثناء احلوادث

محاضرة حول تأمين الحماية والتعويض

�صورة تذكارية لعدد من موظفي ق�سم الت�أمني مع م�س�ؤويل نادي احلماية والتعوي�ض

نظم ق�سم الت�أمني حما�ضرة توعوية
بالتن�سيق مع نادي احلماية والتعوي�ض
 UK P&I CLUBبتاريخ  8نوفمرب
 ،2017تركزت على التلوث النفطي
والإن���ق���اذ واخل�����س��ائ��ر للب�ضائع �أثناء
احلوادث.
�ألقى املحا�ضرة ،كل من ال�سيد �أندرو
كيمب كبري م��دي��ري االك��ت��ت��ا ،وال�سيد
�سوميت م���ادو ن��ائ��ب م��دي��ر النقابة،
وحتدثا خاللها عن �إدارة املخاطر ومنع
اخل�سائر بعد احل���وادث واال�ستجابة

جانب من احل�ضور

الفورية من قبل الطاقم يف حال وقوع
احل����وادث ،والتقنيات امل�ستخدمة يف
ح��ال الإب�ل�اغ ع��ن احل���ادث ،والتن�سيق
مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية
املعنية ،واخلدمات املتوفرة التي يقدمها
النادي للحاالت املختلفة ،و�إبداء الر�أي
القانوين للحالة ،و�إدارة و�سائل الإعالم.
وق���د ح�����ض��ر امل��ح��ا���ض��رة ال��ع��دي��د من
املوظفني املعنيني من خمتلف املجموعات
يف �شركة ن��اق�لات النفط الكويتية،
وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية وال�شركات

جانب �آخر من احل�ضور

التابعة ،و�شارك املحا�ضران احل�ضور
باخلربات و�أف�ضل ممار�سات ال�سوق
املخت�صة باملوا�ضيع التي مت طرحها.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ن����ادي احلماية
والتعوي�ض  ،UK P &I CLUBهو
من �أقدم نوادي احلماية والتعوي�ض يف
العامل ،ويغطي م�س�ؤولية ال�شركة جتاه
الطرف الثالث ،وهناك  16ناقلة من
�أ�سطول �شركة ناقالت النفط الكويتية
م����ؤم���ن ع��ل��ي��ه��ا ل���دى ن����ادي احلماية
والتعوي�ض.
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متا�شي ًا مع متطلبات املنظمة البحرية العاملية لتقليل االنبعاثات واملحافظة على البيئة

الشركة تطبق برنامج « »Eco-Insightعلى  26ناقلة

تدريب املوظفني على برنامج Eco-Insight

جانب من املحا�ضرة

يف �إط���ار تعزيز ق���درات ال�شركة يف �إدارة الطاقة
نظمت جمموعة هند�سة الأ�سطول حما�ضرة تعريفية
لربنامج « »Eco-Insightاخلا�ص بر�صد وقيا�س
ا�ستهالك الوقود والذي بد�أ تطبيقه على  26ناقلة من
ناقالت ال�شركة وي�أتي متا�شياً مع متطلبات املنظمة
البحرية العاملية لتقليل االنبعاثات ال�صادرة عن ال�سفن
واملحافظة على البيئة.
وقد اتخذت جمموعة هند�سة الأ�سطول زمام املبادرة
بتطبيق نظام لإدارة الطاقة لأ�سطول ناقالت ال�شركة
و�سيتم تطبيق اخلطة على النحو التايل:
خطة �إدارة كفاءة الطاقة يف ال�سفن :مت و�ضع خطة
�شاملة لل�سيطرة والتحكم يف جميع الأن�شطة امل�ستهلكة
للطاقة ومت توزيع هذه الأن�شطة على مراحل حتى يتعني

معاجلتها وتطبيقها وتفعيلها على نحو منظم مع متابعة
ومراقبة م�صفوفة العاملني اخلا�صة بال�شركة.
برنامج  :Eco-Insightمت �شراء هذا الربنامج لقيا�س
ومراقبة ا�ستهالك ال��وق��ود ب�صورة دقيقة ،حيث �أن
هذا الربنامج هو نهج �أو �أ�سلوب مبتكر يف الوقت ذاته
ف�إنه يوفر و�سيلة �شاملة ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة
لإدارة �أداء الأ�سطول ،كما �أن هذا الربنامج �أي�ضاً يدعم
االمتثال للأنظمة واملعايري البيئية احلالية ،مثل لوائح
االحتاد الأوروب��ي للمراقبة والتحقق والتفتي�ش ونظام
جمع بيانات ا�ستهالك الوقود وفقاً للمنظمة البحرية
الدولية و�سي�ساعد ا�ستخدام برنامج Echo-Insight
يف �إدارة نظام الرقابة والإبالغ والتحقق EU-MRV
التابع لالحتاد الأوروبي ونظام جمع بيانات اال�ستهالك

التابع للمنظمة البحرية العاملية الـ  ،IMOوقد مت حتميل
هذا الربنامج على  26ناقلة من �أ�سطول ناقالتنا.
 :Dashboardبالإ�ضافة �إىل برنامج الـ Eco-Insight
ميكن للربنامج �أن يغطي ك��ل التقارير التي ي�ضعها
القائمون على الناقلة وحتليل �سرعة ا�ستهالك الوقود
وت�أثريات الطق�س.
معايري الـ ISO 50001لإدارة الطاقة :ك��ان هدف
جم��م��وع��ة هند�سة الأ���س��ط��ول لتطبيق ه���ذا املعيار
على جميع �أ�سطول ناقالتنا واملجاميع ذات ال�صلة
باملبنى الرئي�سي ب��ال�����ش��رك��ة ،وق���د مت ت��ع��دي��ل نظام
�إدارة املكاتب و�إدارة الأ�سطول لإدراج جميع مميزات
الـ  ،ISO 50001وقد مت تدريب العاملني يف املكتب
الرئي�سي والأ�سطول.

تناولت ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية الواجب توافرها للوقاية منها

محاضرة توعوية عن «المواد الخطرة»

املهند�س حامت ر�شدي متحدث ًا عن كيفية التعامل مع املواد اخلطرة

عقدت جمموعة املوارد الب�شرية والتطوير
الوظيفي حما�ضرة توعوية عن املواد اخلطرة
�ألقاها حامت ر�شدي مهند�س تدريب ال�سالمة
من �شركة البرتول الوطنية الكويتية.
وت���ن���اول امل��ه��ن��د���س ح����امت ر����ش���دي خالل

جانب من احل�ضور

املحا�ضرة امل���واد اخل��ط��رة التي توجد يف
�أماكن العمل وتهدد احلياة باخلطر يف حال
عدم ا�ستخدامها بال�شكل ال�سليم.
وتطرق املهند�س حامت ر�شدي خالل املحا�ضرة
�إىل كيفية التعامل مع هذه امل��واد اخلطرة،

وا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية الواجب
توافرها للوقاية منها ،وخا�صة للموظفني
الذين يتعاملون معها ب�شكل مبا�شر ،ثم عر�ض
بع�ض الأمثلة عن حوادث ت�سببت فيها املواد
اخلطرة و�إمكانية جتنب وقوع ذلك م�ستقبالً.
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جناح م�ؤ�س�سة البرتول يعزز مكانتها املحلية وير�سخ مفاهيم امل�س�ؤولية االجتماعية

مشاركة متميزة للشركة في معرض الكويت الدولي للكتاب
�شاركت �شركة ناقالت النفط الكويتية حتت
مظلة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية يف معر�ض
الكويت ال��دويل للكتاب يف دورت��ه ال��ـ ،42
التي احت�ضنت فعالياتها �أر�ض املعار�ض يف
منطقة م�شرف يف الفرتة من � 15إىل 25
نوفمرب .2017
وتهدف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها
التابعة من خالل امل�شاركة يف هذا املهرجان
الثقايف ال�سنوي �إىل تعزيز مكانتها على
امل�ستوى املحلي ،وتر�سيخ مفاهيم امل�س�ؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة مب��ا تت�ضمنه م��ن مفاهيم
التوا�صل املجتمعي.

عدد من املوظفني امل�شرفني على جناح م�ؤ�س�سة البرتول امل�شارك يف مع املعر�ض

و�ضم جناح امل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة
جمموعة من الإ�صدارات املهمة يف مقدمتها
كتاب «الثقافة النفطية للجميع»� ،إىل جانب

جمموعة من املطبوعات التي تت�ضمن املهام
التي ت�ضطلع بها امل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة
يف ال�صناعة النفطية.

للم�ساهمة يف رفع م�ستوى الأداء الوظيفي وكفاءة العاملني

الشركة تعاقدت مع « »Ernst & Youngلتطوير النظم اإلدارية

جانب من احل�ضور

تعاقدت �شركة ناقالت النفط الكويتية مع
�شركة « ،»Ernst & Youngمن خالل
جمموعة اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن
والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة ،وذلك من
�أجل �إن�شاء وتطوير نظام تف�صيلي للإدارة
املتكاملة للجودة وال�صحة وال�سالمة والأمن
والبيئة جلميع املجاميع ب�شركة ناقالت
النفط الكويتية بالتوافق م��ع متطلبات
م��ع��اي�ير اجل����ودة ال��ع��امل��ي��ة ،ISO 9001
وال�صحة وال�سالمة ،OHSAS 18001
ومعايري �أم��ن املعلومات ،ISO 27001
والبيئة  ،ISO14001و�إدارة الطاقة

املهند�س نواف الزعابي وال�سيدة زينة ال�سعدي

 ISO 50001مب���ا يف ذل����ك اخلطة
الإ�سرتاتيجية للجودة وال�صحة وال�سالمة
والأم���ن والبيئة ل�شركة ن��اق�لات النفط
الكويتية ل�سنة  ،2040وم��ع متطلبات
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لل�صحة وال�سالمة
والأمن والبيئة  ،Standards 18وتقدمي
الدعم يف جمال التدريب والتوعية ملوظفي
�شركة ناقالت النفط الكويتية.
وقد قامت جمموعة �إدارة اجلودة وال�صحة
وال�سالمة والأمن والبيئة و�إدارة املخاطر
ال�شاملة بالتن�سيق مع جمموعات ال�شركة
املختلفة م��ن خ�ل�ال تعيني ممثلني لها

لتطبيق هذه النظم التي من املنتظر �أن
ت�ساهم يف رف��ع م�ستوى الأداء الوظيفي
وكفاءة العاملني يف ال�شركة.
ويف هذا الإطار مت تنظيم حما�ضرة تعريفية
جلميع ممثلي جمموعات ال�شركة قدمتها
ممثلة �شركة « »Ernst & Youngال�سيدة
زينة ال�سعدي ،والتي قامت با�ستعرا�ض
خطة العمل التي �سيتم �إتباعها لتنفيذ هذا
امل�شروع الهام ،ومن املتوقع �أن يتم االنتهاء
من �إعداد منظومة الإدارة املتكاملة للجودة
وال�صحة وال�سالمة والبيئة والأمن يف نهاية
العام .2018
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 2017يف صور

يناير 2017

سمو األمير يشيد بدور «ناقالت النفط الكويتية»
في دفع عجلة االقتصاد

سمو ولي العهد يشيد بالجهود المخلصة لتعزيز مسيرة
«ناقالت النفط الكويتية» وترسيخ مكانتها اإلقليمية والدولية

يناير 2017

 2017يف صور

سمو رئيس مجلس الوزراء استقبل الرئيس التنفيذي لـ«ناقالت النفط
الكويتية» وعدد من الموظفين بمناسبة مرور  60عام ًا على تأسيس الشركة

الشركة احتفلت مع موظفيها
باألعياد الوطنية

الشركة احتفلت مع موظفيها
بيوم األرض العالمي

تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم
وتجويده للعام العاشر على التوالي

تنظيم كأس «ناقالت النفط الكويتية»
السنوية للرماية

11
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 2017يف صور

الفوز بجائزة التدريب البحري للشرق
األوسط وشبه القارة الهندية

يناير 2017

«ناقالت النفط الكويتية» حصدت
جائزة أفضل منظومة بحرية

الحصول على جائزة «أفضل مشغل لناقالت النفط» في الشرق األوسط
والشيخ طالل الخالد يُمنح لقب «القيادي المتميز»

الفوز بجائزة أفضل مشغل ناقالت نفط
من قبل النادي البحري الدولي

تكريم الشركة من اإلدارة العامة لإلطفاء

وزارة الكهرباء والماء كرّمت الشركة
الفعال في حملة الترشيد
لدورها
ّ

فريق عمل العالقات العامة زار
مركز الكويت للتوحد

 2017يف صور

يناير 2017

الشركة تبيع الناقلة «هدية» ضمن الخطة
الخمسية لتحديث األسطول

«ناقالت النفط الكويتية» احتضنت
ملتقى «»Think - K

الشركة و«الفاالفال» توقعان عقد ًا
لتوريد وتشغيل أجهزة مياه الصابورة

توقيع عقد مع
Strategy & Middle East
إلعداد وتحديث االستراتيجية

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

تنظيم دورة تدريبية
للضباط والمهندسين البحريين

برنامج تدريبي مبتكر
لرؤساء األقسام بالشركة

«ناقالت النفط الكويتية» شاركت
في الملتقى البحري األول

13
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 2017يف صور

يناير 2017

حضور متميز للشركة في مؤتمر ومعرض
الكويت للنفط والغاز الثالث

قيادات الشركة والموظفون تبادلوا
التهاني باألعياد

يوم للصحة والبيئة
بفرع الغاز المسال «الشعيبة»

فرع تعبئة أسطوانات الغاز المسال
«الشعيبة» نظم يوم ًا للسالمة

مارثوان للمشي لموظفي الشركة
في حديقة الشهيد

تدريب العاملين في الشركة
على نظام إدارة الطاقة ()ISO 50001

تدشين مشروع التراسل اإللكتروني مع
الهيئات الحكومية ()K2G/G2G

موظفو عمليات األسطول نظموا حملة
لتنظيف شاطئ سوق شرق

