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يف �لبد�ية يطيب يل �أن �أتقدم لكم بخال�ص و�أجمل �لتهاين مبنا�سبة حلول �لعام �مليالدي �جلديد 2018 و�أمتنى من �ملوىل عز وجل �أن يجعله عاماً 

مباركاً تو��سل فيه �سركة ناقالت �لنفط �لكويتية حتقيق �ملزيد من �الإجناز�ت ويعم فيه �خلري و�الأمن و�ال�ستقر�ر و�ل�سالم على بالدنا �حلبيبة �لكويت 

وعلى �لعامل �أجمع.

لقد كان لعام 2017 �أهمية خا�سة بالن�سبة ل�سركة ناقالت �لنفط �لكويتية حيث �حتفلنا فيه بذكرى مرور 60 عاماً على تاأ�سي�سها وت�سرفنا مبقابلة 

�أ�ساد �سموه بالدور �حليوي �لذي قامت به �ل�سركة منذ  �أمري �لبالد �ل�سيخ �سباح �الأحمد �جلابر �ل�سباح حفظه �هلل ورعاه حيث  �ساحب �ل�سمو 

�سموه لل�سركة و�لقطاع �لنفطي دو�م  تاأ�سي�سها وم�ساهمتها يف دفع عجلة �القت�ساد وتقدمي �لدعم �ال�سرت�تيجي للقطاع �لنفطي يف �لبالد متمنياً 

�لتوفيق و�لنجاح كما ت�سرفنا بلقاء �سمو ويل �لعهد �ل�سيخ نو�ف �الأحمد �جلابر �ل�سباح حفظه �هلل ورعاه و�أ�ساد �سموه باجلهود �ملخل�سة و�لتعاون 

�لبناء بني �لقائمني على �ل�سركة يف تعزيز م�سريتها وتر�سيخ مكانتها �الإقليمية و�لدولية كذلك ت�سرفنا بلقاء �سمو �ل�سيخ جابر مبارك �حلمد �ل�سباح 

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء.

وخالل عام 2017 ��ستطاعت �ل�سركة �أن حت�سد �لعديد من �جلو�ئز �لعاملية منها جائزة �لتدريب �لبحري من قبل هيئة لويدز �لعاملية لل�سرق �الأو�سط 

و�سبه �لقارة �لهندية وجائزة �أف�سل منظومة بحرية من منظمة �سيب تك �لبحرية �لدولية نظري خطتها لرفع م�ستوى �أ�سطولها ومو�كبة �لتطور�ت 

�القت�سادية عرب تقدمي خدمات مميزة ترتقي با�سم �لكويت كذلك ح�سلنا على جائزة �أف�سل م�سغل ناقالت نفط من قبل �لنادي �لبحري �لدويل.

ومن �جلو�ئز �لتي ح�سدناها �أي�ساً جائزة »�أف�سل م�سغل لناقالت �لنفط« يف �ل�سناعة �لبحرية لل�سنة �لثالثة على �لتو�يل وجائزة »�أف�سل �سركة لتطقيم 

�لعمالة �لبحرية« يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سبه �لقارة �لهندية ومنح �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة ناقالت �لنفط �لكويتية لقب »�لقيادي �ملتميز« من قبل 

منظمة �ملقايي�ص �لبحرية وتكلل عام 2017 بنيل �ل�سركة �سهادة تقدير خا�سة من قبل �ملنظمة �لبحرية �لعاملية تكرمياً للدور �الإن�ساين �ملتميز �لذي 

قامت به �لناقلة �ل�ساملي عندما �أنقذت 536 الجئاً من �لغرق يف �ملياه �لدولية بقرب �ل�سو�حل �الإيطالية يف 2014/6/15.

وفيما يخ�ص فرعي تعبئة �أ�سطو�نات �لغاز �مل�سال »�ل�سعيبة و�أم �لعي�ص« فتهدف �ل�سركة ومن خالل �مل�ساريع �حلالية لرفع �لقدرة �الإنتاجية يف فرع 

تعبئة �لغاز �مل�سال »�ل�سعيبة« بتطوير خطوط �الإنتاج و�لتي �سيتم �النتهاء منها خالل �لربع �الأول من �لعام �حلايل 2018 ومن �ملنتظر �أن توؤدي �إىل 

زيادة يف �الإنتاج ت�سل �إىل 10% كذلك ومتا�سياً مع ��سرت�تيجية �ل�سركة يقوم فرع تعبئة �لغاز �مل�سال »�أم �لعي�ص« بتغطية �حتياجات �ل�سوق �ملحلي 

�ملتز�يدة وخ�سو�ساً يف �ملناطق �ل�سمالية من �لكويت و�حلفاظ على �لر�سيد �ال�سرت�تيجي من  �الأ�سطو�نات �ملعباأة.

كما و��سل فرع �لوكالة �لبحرية جهوده يف تقدمي �خلدمات جلميع �لناقالت �لتي توؤم �ملو�نئ �لنفطية لدولة �لكويت حيث ��ستقبل ما يقارب 1490 

ناقلة نفطية منها 256 ناقلة كويتية و1234 ناقلة غري كويتية خالل �لعام �ملايل 2017/2016 ومت �النتهاء من �مل�ساريع �خلا�سة بعقود ت�سفني عدد 

من �لناقالت وجتديد �سهادة �لت�سنيف �لعاملية جلميع �لقو�رب.

�أق�سى  �أن هذه �الإجناز�ت جاءت بف�سل وبتوفيق من �ملوىل �سبحانه وتعاىل ثم بجهود �لعاملني �ملخل�سني �لذين يبذلون  �أود �لتاأكيد عليه هنا  وما 

طاقاتهم لرفع ر�ية �ل�سركة عالياً ونحن ما�سون يف حتقيق �ملزيد من �لنجاحات وتعزيز مكانة �الأ�سطول �لوطني حيث �أنه �سيتم خالل �الأيام �لقليلة 

�ملقبلة توقيع عقد بناء ناقلتني للغاز �مل�سال حمولة كال منهما 58 �ألف طن على �أن يتم ت�سليمها خالل نوفمرب 2019 �سمن �ملرحلة �لر�بعة لتحديث 

�إ�سافة �إىل �لتز�منا بدورنا  �أننا م�ستمرون يف تطوير �ملو�رد �لب�سرية وبناء �لكو�در �لوطنية و�خلرب�ت �لقادرة على حتمل �مل�سوؤولية  �الأ�سطول كما 

�الجتماعي جتاه موؤ�س�سات �لدولة.

ويف �خلتام ونيابة عن �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �ل�سركة وجميع �لعاملني فيها �أود �أن �أبدي عميق �ل�سكر وخال�ص �لتقدير للمقام �ل�سامي حل�سرة �ساحب 

�ل�سمو �أمري �لبالد �ملفدى و�سمو ويل �لعهد �الأمني و�سمو رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ورئي�ص �ملجل�ص �الأعلى للبرتول على توجيهاتهم �ل�سامية و�إر�ساد�تهم 

�لقيمة لل�سركة وكذلك ال يفوتني �أن �نتهز هذه �لفر�سة لالإ�سادة بالتعاون  و�جلهد �ملبذول من قبل �لرئي�ص �لتنفيذي و�الأع�ساء �ملنتدبني مبوؤ�س�سة 

�لبرتول �لكويتية وجهود �لعاملني بال�سركة ويف �لفروع و�ملو�قع �ملختلفة و�لدور �لهام �لذي يقومون به من �أجل حتقيق �أهد�ف �ل�سركة وتطلعاتها.

الرئي�س التنفيذي
طالل خالد األحمد الصباح

2017 عام مميز

اإلفتتاحية
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�لكويتية  �لنفط  ناقالت  �سركة  ح�سلت 

على �سهادة تقدير خا�سة من قبل �ملنظمة 

�الإن�ساين  للدور  تكرمياً  �لعاملية  �لبحرية 

»�ل�ساملي«  �لناقلة  به  قامت  �لذي  �ملتميز 

�ململوكة لل�سركة عندما �أنقذت 536 الجئاً 

من �لغرق يف �ملياه �لدولية بقرب �ل�سو�حل 

�الإيطالية يف 2014/6/15.

�الأحمد  خالد  طللالل  �ل�سيخ  ت�سلم  وقللد 

لل�سركة �سهادة  �لتنفيذي  �ل�سباح �لرئي�ص 

�لبحرية  �ملنظمة  رئي�ص  قبل  من  �لتقدير 

�لدولية كي تاك ليم خالل �الجتماع �لذي مت 

عقده يف مقر �ملنظمة �لبحرية �لدولية يف 

�ململكة �ملتحدة بتاريخ 2017/11/29.

�أكد �ل�سيخ طالل �خلالد  وبهذه �ملنا�سبة، 

�أن تكرمي �ل�سركة من قبل �ملنظمة �لبحرية 

�لعاملية لي�ص بغريب على �سعب يتخذ من 

�الإن�ساين،  �لعمل  جمللال  يف  قللدوة  قائده 

وتبني �ملبادر�ت �الإن�سانية �لهادفة، و�إغاثة 

�ملنكوبني جر�ء �ل�سر�عات و�لكو�رث.

فريق  �أن  �خلللالللد  طللالل  �ل�سيخ  و�أو�للسللح 

�لعمل بالناقلة »�ل�ساملي« قام بتوفري �ملاأوى 

و�لطعام و�لرعاية �لطبية �لالزمة للناجني 

بعد  �سحية حرجة  بحالة  بع�سهم  كان  �إذ 

�أنه  �إىل  �لبحر، الفتاً  �نت�سالهم من عر�ص 

مت �إي�سال �لناجني باأمان �إىل �أحد �ملو�نئ 

�الإيطالية، مبيناً �أنه نظر�ً للطابع �الإن�ساين 

�إيجابية  �أ�سد�ء  القت  فقد  �لعملية  لهذه 

و��سعة يف خمتلف و�سائل �الإعالم �لعاملية 

و�ملحلية �لتي �أ�سادت بدولة �لكويت، و�سركة 

ناقالت �لنفط �لكويتية يف هذ� �ل�ساأن.

رئي�ص  �أن  �إىل  �خلالد  طالل  �ل�سيخ  و�أ�سار 

�لبحري  باملركز  و�لعمليات  �لتخطيط  �إد�رة 

�الإيطايل لتن�سيق عمليات �الإنقاذ قام بتقدمي 

كتاب �سكر لكابنت �لناقلة »�ل�ساملي« و�أفر�د 

�لطاقم، وذلك مل�ساهمتهم يف عملية �الإنقاذ، 

الفتاً �إىل �أن رئي�ص �ملنظمة �لبحرية �لدولية 

�ملنظمة،  �جتماع  خالل  �أثنى  ليم  تاك  كي 

�لذي عقد يف مقرها باململكة �ملتحدة على 

�سركة  به  تقوم  �لذي  و�ملتميز  �لر�ئد  �لدور 

ناقالت �لنفط �لكويتية عرب �لتز�ماتها جتاه 

�سناعة �لنقل �لبحري وعملياتها �لت�سغيلية.

تقوم  ما  �ل�سيخ طالل �خلالد على  و�أثنى 

به �ملنظمة �لبحرية �لدولية من دور فعال 

�الأ�ساطيل  و�أد�ء  برفع كفاءة  �مل�ساهمة  يف 

�أ�سطول  ومنها  �لللعللامل،  حللول  �لبحرية 

�ل�سركة، وذلك من منطلق حر�سها �لد�ئم 

�لدولية مبا  �لبحرية  �لقو�نني  على تفعيل 

وحماية  �الأرو�ح،  �سالمة  على  يحافظ 

ظاهرة  يف  �لفعالة  وم�ساهمتها  �لبيئة 

�لتغري �ملناخي.

و�سدد �ل�سيخ طالل �خلالد على �أن �سركة 

يف  قدماً  ما�سية  �لكويتية  �لنفط  ناقالت 

وتقدمي  �الإ�سرت�تيجية،  روؤيللتللهللا  تطبيق 

باأيد  عاملية  قيا�سية  مب�ستويات  خدماتها 

متتلكه  ملا  و�العتز�ز  للفخر  تدعو  كويتية 

مللن �خلللربة و�لللطللمللوح و�جلللهللد و�لعطاء 

�ل�سناعة  جمال  يف  �لكويت  �سمعة  لرفع 

�لبحرية �لعاملية.

ال�سيخ طالل اخلالد: التكرمي لي�س بغريب على �سعب يتخذ من قائده قدوة يف العمل الإن�ساين

ال�سركة ما�سية قدمًا يف تقدمي خدمات مب�ستويات عاملية وباأيد كويتية تدعو للفخر والعتزاز

المنظمة البحرية العالمية تمنح
»ناقالت النفط الكويتية« شهادة تقدير خاصة

تكرميًا للدور الإن�ساين الذي قامت به »ال�ساملي« يف اإنقاذ 536 لجئًا من الغرق

 ال�سيخ طالل اخلالد والوفد املرافق له اأثناء ت�سلمه �سهادة التقدير من ال�سيد كي تاك ليم

 ال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد كي تاك ليم
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�لكويتية  �لللبللرتول  موؤ�س�سة  مللن  وفللد  قللام 

مكون من �ل�سيد �إبر�هيم عو�ص مدير �الأد�ء 

و�لتعوي�سات، و�ل�سيد حممد �ل�سايجي رئي�ص 

و�ل�سيد  �خلللا�للص،  �لللتللاأمللني  �سندوق  فللريللق 

�ملور�د  در��للسللات  �أول  حملل  �لعمار  حممد 

حملل  �لعو�سي  �هلل  عبد  و�ل�سيد  �لب�سرية، 

�أول تعوي�سات، و�ل�سيدة منرية �لعنزي �إد�ري 

ناقالت  �سركة  بللزيللارة  عاملني  عللو�ئللد  �أول 

ه�سام  �ل�سيد  �لتقى  حيث  �لكويتية،  �لنفط 

�لب�سرية  �مللللو�رد  جمموعة  مدير  �لرفاعي 

و�لتطوير �لوظيفي، و�ل�سيد عبد �هلل �لعنزي 

رئي�ص فريق عمل �لتطوير �لوظيفي، و�ل�سيد 

�سوؤون  رئي�ص فريق عمل  �لنفي�سي  عبد �هلل 

رئي�ص  �مللل�للسللاري  حمد  و�ل�سيد  �لللعللاملللللني، 

�لعاملني،  وعو�ئد  �لعاملة  �لقوى  فريق عمل 

�لتوظيف  حمللي  كبري  �لبناي  رمي  و�ل�سيدة 

و�سوؤون �لعاملني، و�ل�سيد طارق �لقطان كبري 

حمللي �لقوى �لعاملة و�لتعوي�سات.

�ملو�سوعات  مناق�سة  مت  �الجتماع  وخللالل 

ذ�ت �ل�سلة ب�سيا�سات ونظم �ملو�رد �لب�سرية 

و�ال�ستفادة من جتارب �ل�سركة يف هذ� �ل�ساأن 

�لتي  �لهادفة  �الآر�ء  من  �لعديد  طرح  مت  �إذ 

يف  و�لعاملني  �لعمل  �سالح خدمة  ت�سب يف 

�لقطاع �لنفطي.

ل�سغل  نظام �لرتقيات  �أي�ساً  وتناول �الجتماع 

�لقطاع  يف  فاأعلى   17 بالدرجات  �لوظائف 

�لنفطي، و�لتدريب �أثناء �لعمل وبر�مج �حلاق 

�لكويت،  خللارج  عاملية  �سركات  مع  �لعاملني 

و�إجازة تاأدية �الختبار�ت و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�ص، 

تزيد  �لتي  �لر�سمية  �ملهام  يف  �ل�سفر  ونظام 

مدتها عن �سنة و�مل�ساعدة �لتعليمية.

�سمن  تاأتي  �لزيارة  هذه  �أن  بالذكر  �جلدير 

موؤ�س�سة  بها  تقوم  �لتي  �مليد�نية  �لللزيللار�ت 

�لتابعة  �لنفطية  لل�سركات  �لكويتية  �لبرتول 

�ملتعلقة  �ملو�سوعات  و�سرح خمتلف  ملناق�سة 

بالقطاع  �لب�سرية  �ملللو�رد  ونظم  ب�سيا�سات 

�لنفطي، حيث �أظهرت نتائج �ال�ستبيان �لذي 

مت تنفيذه يف �سهر فرب�ير 2016 ب�ساأن قيا�ص 

ر�سا م�ستخدمي �خلدمات �ملقدمة من قطاع 

ودو�ئر  �ملوؤ�س�سة  ملوظفي  �لب�سرية  �مللللو�رد 

من  عدد�ً  �لنفطي  بالقطاع  �لب�سرية  �ملللور�د 

تنفيذ  �إىل  �حلاجة  ومنها  �لتطوير  مو�طن 

�لتابعة  بال�سركات  للمعنيني  ميد�نية  زيار�ت 

لتعزيز مبد�أ �سريك �لعمل.

مؤسسة البترول والشركة تناقشان سياسات ونظم الموارد البشرية
الجتماع �سهد طرح العديد من الآراء الهادفة التي تخدم العاملني يف القطاع النفطي

 عدد من م�سوؤويل ال�سركة خالل اجتماعهم مع وفد موؤ�س�سة البرتول الكويتية

 امل�ساركون يف فعاليات اليوم التدريبي يف �سورة تذكارية

نظم فرع �لوكالة �لبحرية يوماً تدريبياً على 

��ستخد�م طفايات �حلر�ئق لعمال �لنظافة 

و�لكافترييا و�خلدمات بح�سور �ل�سيد ر�ئد 

�ملجيبل رئي�ص فريق عمل �خلدمات �لعامة، 

و�ل�سيد فالح �لعجمي كبري حمللي �خلدمات 

�لعامة، و�ملهند�ص عبد �لعزيز �لعنزي ناظر 

و�الأمن  و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �جلللودة  ق�سم 

ق�سم  ناظر  علي  كمر�ن  و�ل�سيد  و�لبيئة، 

�جلودة و�ل�سحة و�ل�سالمة و�الأمن و�لبيئة. 

�سرح  مت  �لتدريبي  �ليوم  فعاليات  وخالل 

يجب  �لتي  و�خلللطللو�ت  �لطفايات  �أنلللو�ع 

�تللخللاذهللا يف حللال حلللدوث حللر�ئللق، كما 

�لتعامل  على  عملي  تللدريللب  �جلللر�ء  مت 

�مل�ساركون  �لعمال  قللام  حيث  حريق،  مع 

�حلر�ئق  طللفللايللات  بللو��للسللطللة  بللاإخللمللاده 

�ملوجودة بالوكالة �لبحرية.

يوم تدريبي على إطفاء الحرائق بـ »الوكالة البحرية«
توعية عمال النظافة والكافترييا واخلدمات باخلطوات التي يجب اتخاذها يف الطوارئ
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يف �إطار حر�ص موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية 

�لقطاع  يف  �لعاملة  �الأجهزة  تعريف  على 

�لد�خلي،  �لتدقيق  د�ئللرة  بللدور  �لنفطي 

مدير  �للل�للسللرعللاوي  ق�سي  �ل�سيد  قلللدم 

�لد�خلي بوحدة تقنية �ملعلومات  �لتدقيق 

�لبرتول  مللوؤ�للسلل�للسللة  يف  �لللفللنللي  و�للللدعلللم 

�لكويتية حما�سرة ب�سركة ناقالت �لنفط 

�لتدقيق  تعريف  خاللها  تناول  �لكويتية، 

�لنفطي،  �لللقللطللاع  يف  ودوره  �لللد�خلللللي، 

وتقييم  �لتدقيق،  �لقيام مبهام  يتم  وكيف 

�لعمل وتقدمي �ال�ست�سار�ت لالإد�رة �لعليا 

لل�سركة.

خالل  �ل�سرعاوي  ق�سي  �ل�سيد  وتطرق 

�ل�سنوية  �لتدقيق  خطة  �إىل  �ملحا�سرة 

�لتي �سيتم تنفيذها على م�ستوى �لقطاع 

و�لطلبات  �ملللخللاطللر  وحتللللليللل  �لللنللفللطللي، 

�خلا�سة �لتي تاأتي من �الإد�رة �لعليا، وكيف 

�لتقارير ورفعها، و�لتو��سل مع  يتم كتابة 

�مل�سوؤولني يف كل �سركة نفطية على حدة 

لتدعيم �الإيجابيات وجتاوز �ل�سلبيات.

�ل�سرعاوي  قلل�للسللي  �للل�للسلليللد  وحتلللللدث 

�لتدقيق  لللد�ئللرة  �مل�ستقبلية  �لللروؤيللة  عللن 

تغطي  �أ�سبحت  �أنها  �إىل  الفتاً  �لد�خلي، 

�لنفطي  �لقطاع  يف  �لتخ�س�سات  جميع 

كويتيني  ومهند�سني  حما�سبني  ولللديللهللا 

�أن  �إىل  م�سري�ً  عالية،  بكفاءة  يتمتعون 

�ل�سركات  بكل  يعملون  �لللذيللن  �ملدققني 

على  �لكويتية  �لللبللرتول  ملوؤ�س�سة  �لتابعة 

�أكرث من  و�أن  �أعلى م�ستوى من �حلرفية، 

75% منهم لديهم �سهاد�ت مهنية.
�أن  �للل�للسللرعللاوي  ق�سي  �ل�سيد  و�أو�للسللح 

تقوم  �لد�خلي  �لتدقيق  �إد�رة  �إ�سرت�تيجية 

علللللى تللطللويللر �ملللدقللقللني وتللدريللبللهللم على 

�لنفطي، و�أن  مو�جهة �مل�ساكل يف �لقطاع 

مع  متو�فقة  للتدقيق  خطة  هناك  يكون 

وم�ستمدة  نفطية  �سركة  كل  �إ�سرت�تيجية 

من �الإ�سرت�تيجية �لعامة ملوؤ�س�سة �لبرتول 

�لكويتية.

ق�سي  �للل�للسلليللد  بلللني  نللقللا�للص  د�ر  وقللللد 

تركز  �ملحا�سرة  �ل�سرعاوي و�حل�سور يف 

�لد�خلي  �لتدقيق  وحدة  قدرة  مدى  حول 

يف كل �سركة نفطية على تغطية كل �أن�سطة 

�ل�سركة، وكيف يقوم �ملدقق بعمله، وكيف 

يتم تدريب �ملدققني على �لو�سول حللول 

�ل�سركات  يف  توجد  �لتي  �مل�ساكل  لبع�ص 

وحدة  تتبعها  �لتي  و�خلطو�ت  �لنفطية، 

�لكويتية  �لنفط  ناقالت  ب�سركة  �لتدقيق 

يتو�سل  �لتي  و�ملالحظات  عملها،  خالل 

مع  مناق�ستها  يتم  وكيف  �ملدققون،  �إليها 

�مل�سوؤولني، وخطو�ت رفع �لتقارير �لنهائية 

�لتدقيق  وجلنة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �إىل 

�لبرتول  موؤ�س�سة  �إىل  �إ�سافة  بال�سركة، 

�لكويتية.

محاضرة عن التدقيق الداخلي ودوره في القطاع النفطي
تناولت اخلطة ال�سنوية التي �سيتم تنفيذها وكيفية تدعيم الإيجابيات وجتاوز ال�سلبيات

 ال�سيد خالد الع�سعو�سي م�ساركًا يف مناق�سة مو�سوع املحا�سرة جانب من املحا�سرة

 ال�سيد ق�سي ال�سرعاوي متحدثًا للح�سور عن خطة التدقيق ال�سنوية

أخبار
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 �سورة تذكارية لعدد من موظفي ال�سركة امل�ساركني يف فعاليات احلملة التطوعية لتنظيف �ساطئ ال�سويخ

نظم موظفو جمموعتي �ل�سوؤون �لقانونية، 

و�لعالقات �لعامة و�خلدمات �الإد�رية حملة 

وذلك  �ل�سويخ،  �ساطئ  لتنظيف  تطوعية 

يف �إطار تر�سيخ ون�سر �لوعي �لثقايف من 

�لبحرية عامة  �لبيئة  �ملحافظة على  �أجل 

و�سو�طئ دولة �لكويت خا�سة.

وتاأتي هذه �حلملة �نطالقاً من �هتمام �سركة 

�ملحافظة  باأهمية  �لكويتية  �لنفط  ناقالت 

على �لبيئة وحمايتها وتعزيز �لوعي ب�سرورة 

�لنا�ص  وت�سجيع  نظيفة  �سو�طئنا  تكون  �أن 

وحماية  و�لنظافة  �لتطوع  مفاهيم  على 

�لو�جهة �لبحرية يف �لكويت.

و�أكد �مل�ساركون يف �حلملة �أن هذه �حلملة 

توؤكد �أن �ل�سركة ال تاألو جهد�ً يف دعم �لعمل 

�لتطوعي وتعزيز قيمه يف نفو�ص موظفيها 

�الأن�سطة  يف  �النخر�ط  على  وت�سجيعهم 

على  و�حلفاظ  �لبيئة  بحماية  تعنى  �لتي 

تنوعها.

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

امل�ساركون: ال�سركة ل تاألو جهدًا يف دعم العمل التطوعي

 اأثناء تنظيف ال�ساطئ

 جانب من حملة تنظيف ال�ساطئ

 فريق العالقات العامة

أخبار

 ال�سيد هاين ر�سا وال�سيدة �سهام حيدر وال�سيدة دلل الع�سفور خالل 

م�ساركتهم يف احلملة
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حول  حما�سرة  �لتخطيط  جمموعة  نظمت 

�مل�سال،  �لغاز  بنقل  �خلا�سة  �ل�سوق  �أو�ساع 

وذلك يف م�سرح �ملبنى �لرئي�سي لل�سركة.

جمموعة  مدير  من  كل  �ملحا�سرة  يف  حتدث 

�لكرمي،  �لعبد  قحطان  �ل�سيد  ��لتخطيط 

جمال  �لللكللابللنت  �الأعللمللال  تطوير  وم�ست�سار 

موؤ�س�سة  موظفي  من  عدد  وح�سرها  ح�سون، 

عمليات  د�ئللرة  يف  �لعاملني  �لكويتية  �لبرتول 

و�لغاز«،  »�لللطللاقللة  �لعاملي  �لت�سويق  تللزويللد 

ود�ئرة تخطيط �لت�سويق »�مل�ساريع و�لدر��سات 

وفد من ديو�ن  �أي�ساً  �خلا�سة«، كما ح�سرها 

�ملحا�سبة، وعدد من موظفي خمتلف �لدو�ئر 

يف �سركة ناقالت �لنفط �لكويتية. 

�لكرمي عن  �لعبد  �ل�سيد قحطان  وقد حتدث 

م�سادر �لطاقة، و�سلط �ل�سوء على ��ستخد�م 

�لغاز �مل�سال �لطبيعي كم�سدر للطاقة �ملالئمة 

و�لرخي�سة الإنتاج �لكهرباء يف �لكويت، و�لذي 

يوفر حماية للبيئة من خالل تخفي�ص �النبعاثات 

�لناجتة عن �لوقود �الأحفوري �لتقليدي. 

�إىل  �لللكللرمي  �لعبد  قحطان  �ل�سيد  وتللطللرق 

�زدياد  يتوقع  �مل�سال، حيث  �لغاز  �سناعة نقل 

�لتو�سع  نتيجة  م�ستقباًل  �لقطاع  هذ�  �أهمية 

على  �مل�سال  �لطبيعي  �لغاز  �إنتاج  يف  �ملتوقع 

�الرتفاع  مع  �أي�ساً  و�ملتز�من  �لعامل  م�ستوى 

�ملتو��سل يف �لطلب على هذ� �ملنتج يف �لعديد 

على  وذلك  �لكويت،  فيها  �لعامل مبا  دول  من 

هذ�  ومتا�سي  �لكبري  �لعمر�ين  �لتو�سع  �سوء 

�لنوع من �لطاقة مع �لقو�نني �لبيئية �مل�ستقبلية 

باعتباره وقود �سديق للبيئة.

�سرحاً  �لللكللرمي  �لعبد  قحطان  �ل�سيد  وقللدم 

عن �لتغري�ت يف عقود �لغاز �لطبيعي �مل�سال 

و�الجتاهات �ل�سائدة فيما يخ�ص �ملدة �لزمنية 

بنينّ  كما  �ل�سحن،  و�أجللور  �ملتد�ولة  و�الأحجام 

ودور  �مل�ستقبل،  يف  �ملتجددة  �لطاقة  �أهمية 

للطاقة  �نتقايل  ك�سكل  �مل�سال  �لطبيعي  �لغاز 

على �ملدى �ملتو�سط. 

�لكابنت جمال ح�سون تغطية  من جانبه، قدم 

�ساملة حول �سناعة �لغاز �لطبيعي �مل�سال من 

�مل�سال  �لغاز  لناقلة  وتطرق  �لتقنية،  �لناحية 

�سركة  متتلكها  كللانللت  و�لللتللي  »�لللرو�للسللتللني«، 

�لقرن  مللن  �لثمانينيات  بللد�يللة  يف  �لناقالت 

�ملا�سي، و��ستعر�ص �أي�ساً طرق ��ستخر�ج �لغاز 

عليه،  �ملتز�يد  و�لطلب  للم�ستهلك،  و�إي�ساله 

عام،  ب�سكل  �لطاقة  من  �لكويت  و�حتياجات 

�لكهرباء،  توليد  ملحطات  للغاز  و��ستري�دها 

�أر�للسللفللة ��ستري�د  بللنللاء  ونللبللذة عللن ملل�للسللروع 

وتخزين وت�سدير �لغاز �مل�سال قيد �الإن�ساء يف 

منطقة �لزور.

�لغاز  ناقالت  و�أحجام  الأنللو�ع  ح�سون  وتطرق 

فيها  مبا  �جلديدة  �لناقالت  و�أ�سعار  �مل�سال، 

�إعادة  ووحللد�ت  �لعائمة،  �خلللز�نللات  وحللد�ت 

�لغازية حالته  �إىل  �مل�سال  �لطبيعي  �لللغللاز 

توزيع  ت�سبق  �سرورية  كمرحلة   ،(FSRU)

�سركة  قبل  من  تد�ر  و�لتي  للم�ستهلك،  �لغاز 

نفط �لكويت. 

ح�سون  �لكابنت  قللام  �ملللحللا�للسللرة،  نهاية  ويف 

بتقدمي �إيجاز�ً حول ما مت �حلديث عنه خالل 

�ملحا�سرة، مع ��ستعر��ص بع�ص �لتو�سيات �لتي 

و�ختتمت  بها،  �الأخذ  �لناقالت  ل�سركة  ميكن 

�ملحا�سرة باالإجابة على �الأ�سئلة �لتي طرحها 

�حل�سور، وذلك من قبل �ل�سيد قحطان �لعبد 

�لكرمي، و�لكابنت جمال ح�سون، ووجها �ل�سكر 

للح�سور مل�ساركتهم يف �ملحا�سرة، و�هتمامهم 

مبا مت تقدميه.

 جانب من امل�ساركني يف املحا�سرة

 ال�سيد قحطان العبد الكرمي متحدثًا للح�سور

 الكابنت جمال ح�سون ي�ستعر�س بع�س املعلومات والتو�سيات

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

نظمت حما�سرة حول اأو�ساع ال�سوق والتو�سع يف ا�ستخدام هذه الطاقة

أخبار
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توعوية  حما�سرة  �لتاأمني  ق�سم  نظم 

و�لتعوي�ص �حلماية  نادي  مع  بالتن�سيق 

UK P&I  CLUB بتاريخ 8 نوفمرب 
�لنفطي  �لتلوث  على  تركزت   ،2017
�أثناء  للب�سائع  و�خللل�للسللائللر  و�الإنلللقلللاذ 

�حلو�دث.

�أندرو  �ل�سيد  من  كل  �ملحا�سرة،  �ألقى 

و�ل�سيد  �الكللتللتللا،  مللديللري  كبري  كيمب 

�لنقابة،  مللديللر  نللائللب  ملللادو  �سوميت 

وحتدثا خاللها عن �إد�رة �ملخاطر ومنع 

و�ال�ستجابة  �حللللو�دث  بعد  �خل�سائر 

وقوع  حال  �لطاقم يف  قبل  من  �لفورية 

يف  �مل�ستخدمة  و�لتقنيات  �حلللللو�دث، 

و�لتن�سيق  عللن �حللللادث،  �الإبلللالغ  حللال 

�حلكومية  وغري  �حلكومية  �جلهات  مع 

�ملعنية، و�خلدمات �ملتوفرة �لتي يقدمها 

�لر�أي  و�إبد�ء  �ملختلفة،  للحاالت  �لنادي 

�لقانوين للحالة، و�إد�رة و�سائل �الإعالم.

وقلللد حلل�للسللر �ملللحللا�للسللرة �لللعللديللد من 

�ملوظفني �ملعنيني من خمتلف �ملجموعات 

�لكويتية،  �لنفط  نللاقللالت  �سركة  يف 

و�ل�سركات  �لكويتية  �لبرتول  وموؤ�س�سة 

�حل�سور  �ملحا�سر�ن  و�سارك  �لتابعة، 

�ل�سوق  ممار�سات  و�أف�سل  باخلرب�ت 

�ملخت�سة باملو��سيع �لتي مت طرحها. 

�حلماية  نللللادي  �أن  بللالللذكللر  �جلللديللر 

هو   ،UK P &I CLUB و�لتعوي�ص 

من �أقدم نو�دي �حلماية و�لتعوي�ص يف 

�ل�سركة جتاه  م�سوؤولية  ويغطي  �لعامل، 

من  ناقلة   16 وهناك  �لثالث،  �لطرف 

�لكويتية  �لنفط  �أ�سطول �سركة ناقالت 

�حلماية  نللللادي  للللدى  عللللليللهللا  ملللوؤملللن 

و�لتعوي�ص.

محاضرة حول تأمين الحماية والتعويض
تركزت على التلوث النفطي والإنقاذ واخل�سائر للب�سائع اأثناء احلوادث

 جانب اآخر من احل�سور جانب من احل�سور

 �سورة تذكارية لعدد من موظفي ق�سم التاأمني مع م�سوؤويل نادي احلماية والتعوي�س

أخبار
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�لطاقة  �إد�رة  يف  �ل�سركة  قلللدر�ت  تعزيز  �إطلللار  يف 

تعريفية  حما�سرة  �الأ�سطول  هند�سة  جمموعة  نظمت 

وقيا�ص  بر�سد  �خلا�ص   »Eco-Insight« لربنامج 

��ستهالك �لوقود و�لذي بد�أ تطبيقه على 26 ناقلة من 

�ملنظمة  متطلبات  مع  متا�سياً  وياأتي  �ل�سركة  ناقالت 

�لبحرية �لعاملية لتقليل �النبعاثات �ل�سادرة عن �ل�سفن 

و�ملحافظة على �لبيئة.

�ملبادرة  زمام  �الأ�سطول  �تخذت جمموعة هند�سة  وقد 

�ل�سركة  ناقالت  الأ�سطول  �لطاقة  الإد�رة  نظام  بتطبيق 

و�سيتم تطبيق �خلطة على �لنحو �لتايل: 

خطة  و�سع  مت  �ل�سفن:  يف  �لطاقة  كفاءة  �إد�رة  خطة 

�ساملة لل�سيطرة و�لتحكم يف جميع �الأن�سطة �مل�ستهلكة 

للطاقة ومت توزيع هذه �الأن�سطة على مر�حل حتى يتعني 

معاجلتها وتطبيقها وتفعيلها على نحو منظم مع متابعة 

ومر�قبة م�سفوفة �لعاملني �خلا�سة بال�سركة.

برنامج Eco-Insight: مت �سر�ء هذ� �لربنامج لقيا�ص 

�أن  حيث  دقيقة،  ب�سورة  �لللوقللود  ��ستهالك  ومر�قبة 

هذ� �لربنامج هو نهج �أو �أ�سلوب مبتكر يف �لوقت ذ�ته 

ب�سهولة  �إليها  �لو�سول  ميكن  �ساملة  و�سيلة  يوفر  فاإنه 

الإد�رة �أد�ء �الأ�سطول، كما �أن هذ� �لربنامج �أي�ساً يدعم 

لو�ئح  مثل  �حلالية،  �لبيئية  و�ملعايري  لالأنظمة  �المتثال 

ونظام  و�لتفتي�ص  و�لتحقق  للمر�قبة  �الأوروبللي  �الحتاد 

�لبحرية  للمنظمة  وفقاً  �لوقود  ��ستهالك  بيانات  جمع 

 Echo-Insight لدولية و�سي�ساعد ��ستخد�م برنامج�

 EU-MRV �لرقابة و�الإبالغ و�لتحقق  �إد�رة نظام  يف 

�لتابع لالحتاد �الأوروبي ونظام جمع بيانات �ال�ستهالك 

�لتابع للمنظمة �لبحرية �لعاملية �لل IMO، وقد مت حتميل 

هذ� �لربنامج على 26 ناقلة من �أ�سطول ناقالتنا.

 Eco-Insight باالإ�سافة �إىل برنامج �لل :Dashboard
ي�سعها  �لتي  �لتقارير  كللل  يغطي  �أن  للربنامج  ميكن 

�لوقود  ��ستهالك  �سرعة  وحتليل  �لناقلة  على  �لقائمون 

وتاأثري�ت �لطق�ص.

هدف  كللان  �لطاقة:  الإد�رة   ISO 50001لل� معايري 

�ملعيار  هلللذ�  لتطبيق  �الأ�للسللطللول  هند�سة  جمللمللوعللة 

�ل�سلة  ذ�ت  و�ملجاميع  ناقالتنا  �أ�سطول  جميع  على 

نظام  تللعللديللل  مت  وقلللد  بللاللل�للسللركللة،  �لرئي�سي  باملبنى 

مميز�ت جميع  الإدر�ج  �الأ�سطول  و�إد�رة  �ملكاتب  �إد�رة 

�ملكتب  �لعاملني يف  ISO 50001، وقد مت تدريب  �لل 

�لرئي�سي و�الأ�سطول.

و�لتطوير  �لب�سرية  �ملو�رد  عقدت جمموعة 

�لوظيفي حما�سرة توعوية عن �ملو�د �خلطرة 

�ألقاها حامت ر�سدي مهند�ص تدريب �ل�سالمة 

من �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية.

وتلللنلللاول �ملللهللنللد�للص حللللامت ر�لللسلللدي خالل 

يف  توجد  �لتي  �خلللطللرة  �مللللو�د  �ملحا�سرة 

�أماكن �لعمل وتهدد �حلياة باخلطر يف حال 

عدم ��ستخد�مها بال�سكل �ل�سليم.

وتطرق �ملهند�ص حامت ر�سدي خالل �ملحا�سرة 

�خلطرة،  �ملللو�د  هذه  مع  �لتعامل  كيفية  �إىل 

و��سرت�طات �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية �لو�جب 

للموظفني  وخا�سة  منها،  للوقاية  تو�فرها 

�لذين يتعاملون معها ب�سكل مبا�سر، ثم عر�ص 

�ملو�د  ت�سببت فيها  �الأمثلة عن حو�دث  بع�ص 

�خلطرة و�إمكانية جتنب وقوع ذلك م�ستقباًل.

الشركة تطبق برنامج »Eco-Insight« على 26 ناقلة

محاضرة توعوية عن »المواد الخطرة«

متا�سيًا مع متطلبات املنظمة البحرية العاملية لتقليل النبعاثات واملحافظة على البيئة

تناولت ا�سرتاطات ال�سالمة وال�سحة املهنية الواجب توافرها للوقاية منها

 تدريب املوظفني على برنامج Eco-Insight جانب من املحا�سرة

 جانب من احل�سور املهند�س حامت ر�سدي متحدثًا عن كيفية التعامل مع املواد اخلطرة

أخبار
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تعاقدت �سركة ناقالت �لنفط �لكويتية مع 

خالل  من   ،»Ernst & Young« �سركة 

جمموعة �جلودة و�ل�سحة و�ل�سالمة و�الأمن 

و�لبيئة و�إد�رة �ملخاطر �ل�ساملة، وذلك من 

�إن�ساء وتطوير نظام تف�سيلي لالإد�رة  �أجل 

�ملتكاملة للجودة و�ل�سحة و�ل�سالمة و�الأمن 

ناقالت  ب�سركة  �ملجاميع  جلميع  و�لبيئة 

متطلبات  مللع  بالتو�فق  �لكويتية  �لنفط 

 ،ISO 9001 �لللعللامللليللة  �جلللللودة  مللعللايللري 

 ،OHSAS 18001 و�ل�سالمة  و�ل�سحة 

 ،ISO 27001 �ملعلومات  �أمللن  ومعايري 

�لطاقة و�إد�رة   ،ISO14001 و�لبيئة 

�خلطة  ذلللللك  يف  مبلللا   ISO 50001
و�ل�سالمة  و�ل�سحة  للجودة  �الإ�سرت�تيجية 

�لنفط  نللاقللالت  ل�سركة  و�لبيئة  و�الأملللن 

متطلبات  ومللع   ،2040 ل�سنة  �لكويتية 

موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية لل�سحة و�ل�سالمة 

و�الأمن و�لبيئة Standards 18، وتقدمي 

�لدعم يف جمال �لتدريب و�لتوعية ملوظفي 

�سركة ناقالت �لنفط �لكويتية.

وقد قامت جمموعة �إد�رة �جلودة و�ل�سحة 

�ملخاطر  و�إد�رة  و�لبيئة  و�الأمن  و�ل�سالمة 

�ل�سركة  مع جمموعات  بالتن�سيق  �ل�ساملة 

لها  ممثلني  تعيني  خلللالل  مللن  �ملختلفة 

�أن  �ملنتظر  من  �لتي  �لنظم  هذه  لتطبيق 

�لوظيفي  �الأد�ء  م�ستوى  رفللع  يف  ت�ساهم 

وكفاءة �لعاملني يف �ل�سركة. 

ويف هذ� �الإطار مت تنظيم حما�سرة تعريفية 

�ل�سركة قدمتها  جلميع ممثلي جمموعات 

ممثلة �سركة  »Ernst & Young« �ل�سيدة 

با�ستعر��ص  قامت  و�لتي  �ل�سعدي،  زينة 

خطة �لعمل �لتي �سيتم �إتباعها لتنفيذ هذ� 

�مل�سروع �لهام، ومن �ملتوقع �أن يتم �النتهاء 

من �إعد�د منظومة �الإد�رة �ملتكاملة للجودة 

و�ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة و�الأمن يف نهاية 

�لعام 2018.

الشركة تعاقدت مع »Ernst & Young« لتطوير النظم اإلدارية
للم�ساهمة يف رفع م�ستوى الأداء الوظيفي وكفاءة العاملني

 املهند�س نواف الزعابي وال�سيدة زينة ال�سعدي جانب من احل�سور

 عدد من املوظفني امل�سرفني على جناح موؤ�س�سة البرتول امل�سارك يف مع املعر�س

�ساركت �سركة ناقالت �لنفط �لكويتية حتت 

مظلة موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية يف معر�ص 

 ،42 �لللل  دورتلله  للكتاب يف  �لللدويل  �لكويت 

�ملعار�ص يف  �أر�ص  �لتي �حت�سنت فعالياتها 

 25 �إىل   15 �لفرتة من  منطقة م�سرف يف 

نوفمرب 2017.

وتهدف موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية و�سركاتها 

�لتابعة من خالل �مل�ساركة يف هذ� �ملهرجان 

على  مكانتها  تعزيز  �إىل  �ل�سنوي  �لثقايف 

�مل�ستوى �ملحلي، وتر�سيخ مفاهيم �مل�سوؤولية 

مفاهيم  مللن  تت�سمنه  مبللا  �الجللتللمللاعلليللة 

�لتو��سل �ملجتمعي. 

�لتابعة  و�سركاتها  �ملوؤ�س�سة  جناح  و�سم 

جمموعة من �الإ�سد�ر�ت �ملهمة يف مقدمتها 

كتاب »�لثقافة �لنفطية للجميع«، �إىل جانب 

جمموعة من �ملطبوعات �لتي تت�سمن �ملهام 

�لتي ت�سطلع بها �ملوؤ�س�سة و�سركاتها �لتابعة 

يف �ل�سناعة �لنفطية.

مشاركة متميزة للشركة في معرض الكويت الدولي للكتاب
جناح موؤ�س�سة البرتول يعزز مكانتها املحلية وير�سخ مفاهيم امل�سوؤولية الجتماعية

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

الشركة احتفلت مع موظفيها
باألعياد الوطنية

تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم 
وتجويده للعام العاشر على التوالي

الشركة احتفلت مع موظفيها
بيوم األرض العالمي

تنظيم كأس »ناقالت النفط الكويتية« 
السنوية للرماية
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الفوز بجائزة التدريب البحري للشرق 
األوسط وشبه القارة الهندية

»ناقالت النفط الكويتية« حصدت
جائزة أفضل منظومة بحرية

الفوز بجائزة أفضل مشغل ناقالت نفط 
من قبل النادي البحري الدولي

وزارة الكهرباء والماء كرّمت الشركة 
لدورها الفّعال في حملة الترشيد

فريق عمل العالقات العامة زار
مركز الكويت للتوحد

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

تكريم الشركة من اإلدارة العامة لإلطفاء

2017 يف صور
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الشركة تبيع الناقلة »هدية« ضمن الخطة 
الخمسية لتحديث األسطول

توقيع عقد مع
 Strategy & Middle East
إلعداد وتحديث االستراتيجية

الشركة و»الفاالفال« توقعان عقدًا
لتوريد وتشغيل أجهزة مياه الصابورة

تنظيم دورة تدريبية
للضباط والمهندسين البحريين

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

برنامج تدريبي مبتكر
لرؤساء األقسام بالشركة

»ناقالت النفط الكويتية« شاركت
في الملتقى البحري األول

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

2017 يف صور
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حضور متميز للشركة في مؤتمر ومعرض 
الكويت للنفط والغاز الثالث

فرع تعبئة أسطوانات الغاز المسال 
»الشعيبة« نظم يومًا للسالمة

يوم للصحة والبيئة
بفرع الغاز المسال »الشعيبة«

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

مارثوان للمشي لموظفي الشركة
في حديقة الشهيد

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

موظفو عمليات األسطول نظموا حملة 
لتنظيف شاطئ سوق شرق

قيادات الشركة والموظفون تبادلوا 
التهاني باألعياد

2017 يف صور


