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العودة الكاملة للعمل
م��ع بداي��ة عودتن��ا ملزاول��ة �أعمالن��ا بطاقتن��ا الكامل��ة بجمي��ع مواق��ع ال��ش�ركة ،تفت��ح ناف��ذة
للأمل والب��ش�رى بقرب انتهاء هذه الأزمة ،وزوال �آثارها ،وبانتظار العودة املرتقبة �إلى
حياتن��ا الطبيعي��ة والت��ي ن�س��أل املول��ى ع��ز وج��ل �أن تت��م يف القريب العاجل.
لق��د واج��ه القط��اع النفط��ي ب�ش��كل عام خالل �أزمة «كورون��ا» حتديات و�صعوبات
جم��ة تطلب��ت من��ا جميع� ًا العم��ل ب�أق�ص��ى طاقتن��ا للمحافظ��ة عل��ى املكان��ة الت��ي
و�صل �إليها هذا القطاع احليوي والهام القت�صاد بلدنا الكويت ،واملحافظة على
ال�سمعة العاملية التي يحظى بها .كما ّ
�شكلت هذه الأزمة حتدي ًا كبرياً و�صعب ًا
توج��ب عل��ى اجلمي��ع مواجهة خماطر ه��ذه اجلائحة باتخاذ
ملجتمعن��ا ،حي��ث ّ
تداب�ي�ر احرتازي��ة ووقائي��ة غ�ي�ر م�ألوف��ة ،ال �ش��ك �أنه��ا �أحدث��ت تغي�ي�رات جذري��ة
على حياتنا اليومية املعتادة ،وعلى خططنا املهنية واالجتماعية وال�شخ�صية.
وبرغم �صعوبة هذه الأزمة وطول مدة ت�أثريها على العامل �أجمع� ،إال �أن �رشكتنا
جنح��ت ،بف�ض��ل م��ن اهلل تعال��ى ،ث��م بف�ض��ل جهودكم املُخل�ص��ة يف التعامل معها
وتقلي��ل �آثاره��ا ونتائجه��ا عل��ى ح��د كب�ي�ر ،حي��ث متكن��ا ع�ب�ر منظوم��ة الإج��راءات
مت تطبيقه��ا يف كاف��ة مواق��ع العم��ل م��ن ت�أم�ي�ن �س�ل�امة العامل�ي�ن به��ا ،واحلد من احتماالت وخماطر انت�ش��ار العدوى.
ال�صحي��ة الت��ي ّ
وقد ا�ستطاعت ال�رشكة �أن تتجاوز التحديات التي ات�سمت بها املرحلة ال�سابقة ،ومت�ضي قدم ًا يف �أداء دورها والقيام مب�س�ؤولياتها وفق الأهداف
املر�صودة و ومتا�شيا مع اخلطط املو�ضوعة ،مع اال�ستمرار يف تنفيذ م�شاريعها اال�سرتاتيجية ومن �أبرزها عمل ال�رشكة يف ميناء الزور اجلديد،
الذي يعترب من �أهم و�أكرب املوانئ يف ال�رشق الأو�سط ،والذي �سيحقق مردوداً مالي ًا كبرياً لل�رشكة ،كما ا�ستمر فرعي تعبئة الغاز (ال�شعيبة � -أم
العي�ش) يف العمل بالطاقة الق�صوى خالل فرتات احلظر اجلزئي والكلي التي �شهدتها الدولة ،ل�سد احتياجات املواطنني واملقيمني من �أ�سطوانات
الغاز وت�أمني خمزون ا�سرتاتيجي �آمن منها  -وبف�ضل اهلل  -مل يحدث �أي نق�ص يف �إمدادات الغاز منذ بداية الأزمة وحتى الآن ،هذا بالإ�ضافة
�إلى العديد من الإجنازات الأخرى التي حققتها ال�رشكة� ،سواء يف املجال البيئي �أو غريه ،والتي ال يت�سع املجال لذكرها.
وجنحت ال��ش�ركة يف تطعيم عدد كبري جداً من العاملني يف ال��ش�ركة �ضد فريو���س كورونا وذلك بف�ضل احلمالت الإعالنية التي بثتها ال��ش�ركة
والزال��ت ُتب��ث لت�ش��جيع العامل�ي�ن عل��ى تلق��ي التطعي��م وذل��ك م��ن خ�ل�ال الربي��د الإلكرتوين،حي��ث كان��ت التطعيم��ات تتم ب�س��هولة وذل��ك بف�ضل
التعاون الذي مت بني ال�رشكة وم�ست�شفى الأحمدي( ،)KOCون�سعى خالل الفرتة احلالية لتطعيم الفئة القليلة جداً من العاملني الذين مل يتلقوا
اللقاح وخ�صو�صا من يعملون على منت الناقالت و نواجه م�شكلة �إنزالهم يف �أماكن يُطعمون فيها بنف�س اللقاحات املعتمدة يف دولة الكويت
وتبذل ال��ش�ركة �أق�صى جهودها حلل تلك امل�ش��كلة قريب ًا.
ويف اخلتام ،البد من الت�أكيد على �رضورة �أهمية اال�ستمرار يف التقيد باال�شرتاطات ال�صحية والوقائية مل�ساندة جهود الدولة يف التغلب على
ه��ذه اجلائح��ة ،ولك��ي ن�ص��ل جميع� ًا ب��إذن اهلل �إل��ى حتقي��ق املناع��ة املجتمعي��ة ،وانته��ز هذه الفر�صة لأعرب لكم جميع ًا ع��ن اعتزازي بكم وتقديري
جلهودك��م وتعاونك��م الدائ��م ،وثقت��ي التام��ة ب�إمكانياتك��م وقدراتك��م عل��ى حتم��ل امل�س��ؤولية وامل�ض��ي قدم� ًا يف موا�صل��ة م�س�ي�رة �إجنازات ال��ش�ركة
رشفة ،ومبا ي�صب يف �صالح حتقيق التنمية لوطننا احلبيب الكويت� ،سائلني املولى عز وجل �أن يدمي على اجلميع نعمة ال�صحة والعافية و�أن
امل� ّ
يحفظ وطننا الغايل الكويت يف ظل قائد م�س�ي�رتنا وراعي نه�ضتنا �س��مو �أمري البالد حفظه اهلل ورعاه.

عبد النا�رص يو�سف الفليج
الرئي�س التنفيذي بالوكالة
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فعاليات

بحضور قيادات الشركة

مجموعة عمليات األسطول نظمت تدريبًا وهميًا
لعملية طوارئ إلحدى ناقالت أسطول الشركة
بح�ض��ور قي��ادات ال��شركة نظمت
جمموع��ة عملي��ات الأ�س��طول
بالتع��اون م��ع كاف��ة املجموع��ات
والإدارات بال��شركة تدريب�� ًا
وهمي � ًا لعملي��ة ط��وارئ لإح��دى
ناق�لات �أ�س��طول ال��شركة ،حي��ث
اعت��ادت ال��شركة تنفي��ذ مث��ل
ه��ذه التدريب��ات الوهمي��ة ب�صف��ة
م�س��تمرة لت�أكي��د اال�س��تعداد
جلمي��ع احل��االت الطارئ��ة ،وع��ن
طبيع��ة التدري��ب ق��ال الكاب�تن/
عب��د اهلل ح�س��ن الكن��دري
رئي���س فري��ق دع��م و�أمن عمليات
الأ�س��طول �أن ال��شركة تعم��ل
ب�ش��كل م�س��تمر عل��ى درا�س��ة
الأو�ض��اع املحلي��ة والإقليمية من
الناحي��ة الأمني��ة وتبح��ث م��دى
انعكا�س��اتها على �أ�س��طول ��شركة
ناق�لات النف��ط الكويتي��ة عل��ى
ح�س��ب املناط��ق الت��ي تغطيه��ا
ناق�لات ال��شركة مبوج��ب العق��ود
املربم��ة .
و�أ�ض��اف الكن��دري �أن��ه عل��ى
�أ�سا���س املتابع��ة الأمني��ة يتم عمل
تدريب��ات �أمني��ة �أي�ض��ا تغط��ي
النق��اط الت��ي يت��م �إثارته��ا م��ن
قب��ل امل�ص��ادر الأمني��ة املعتم��دة
ل��دى ال��شركة ويق��ر ب�أنها مناطق
خط��رة وبه��ا خم��اوف �أمنية ومن
ث��م تق��وم ال��شركة بعم��ل ت�ص��ور
لطبيعة املخاطر يف املناطق التي
يقره��ا فري��ق �أم��ن اال�س��طول يف
جمموع��ة عملي��ات اال�س��طول
وبع��د و�ض��ع الت�ص��ور املنا�س��ب
يت��م تنفي��ذه على الناقل��ة التي ُاقر
التدري��ب عليه��ا وذلك مب�ش��اركة
جمي��ع الأط��راف املعني��ة يف
ال��شركة ملتابع��ة التدري��ب.
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وقال �إن الهدف من التدريب هو تهيئه امل�سئولني على الناقلة والأفراد
داخ��ل ال��شركة عل��ى التعام��ل م��ع احل��وادث املختلف��ة� ،س��واء كان��ت
�أمني��ة �أو غ�ير �أمني��ة بالإ�ضاف��ة �إل��ى التدري��ب امل�س��تمر لأخ��ذ الق��رارات
ال�صحيح��ة وتوف�ير املعلوم��ات الكافي��ة ع��ن ال��شركات الت��ي ميك��ن �أن
تق��دم اخلدم��ات لناق�لات ال��شركة يف مث��ل هذه احلوادث ،م�ضيفا �أن
مث��ل ه��ذه التدريب��ات اعت��ادت ال��شركة على القيام بها ب�ش��كل دوري
كل � 6أ�شهر يف احلاالت العادية والأو�ضاع امل�ستقرة �أمنيا وغري ذلك
ممكن عملها مرة كل �ش��هر �أو �ش��هرين على ح�س��ب الأو�ضاع.

■

■

■

■
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■

■
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فعاليات

خالل حلقة نقاشية نظمها فريق عمل التطوير الوظيفي

د فهد العبيد :قرار العودة للمدارس تم اتخاذه من
خالل عدة قواعد ومعطيات صحية
نظ ��م فري ��ق عم ��ل التطوي ��ر الوظيف ��ي بال��ش�ركة
حلقة نقا�شية عن فريو�س كورونا (كوفيد )19 -
وكيفي��ة الع��ودة الآمن��ة للمدار���س وم��دى ت�أث�ي�ره
عل��ى �صح��ة امل��ر�أة احلام��ل وت�أثريه عل��ى ال�صحة
النف�س ��ية للأف ��راد وذل ��ك ي ��وم اخلمي� ��س املواف ��ق
� 9س ��بتمرب  2021ع�ب�ر برنام ��ج ميكرو�س ��وفت
( )Teamsحت��دث خالله��ا رئي���س جلن��ة متابع��ة
فريو����س كورون���ا امل�س���تجد (كوفي���د )19 -
امل�ست�ش��ار الطب��ي لل��ش�ركة الدكت��ور فه��د العبي��د
وال ��ذي تط ��رق يف البداي ��ة �إل ��ى الع ��ودة الآمن ��ة
لطلبة املدار�س م�ؤكد ّا �أن قرار العودة مت اتخاذه
عل��ى ح�س��ب ع��دة قواع��د ومعطي��ات �صحي��ة
كان �أهمه��ا الو�ض��ع احل��ايل للجائح��ة والأرق��ام
الت��ي �س��جلت خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضية والت��ي ت�ؤكد
بانخفا���ض م�ؤ��ش�ر الوب��اء ب�ش��كل كب�ي�ر.

■ الدكتور /فهد العبيد

وق��ال العبي��د �أن املحافظ��ة عل��ى ج��ودة التعلي��م
م ��ن �أح ��د املعطي ��ات الت ��ي �أخ ��ذت يف االعتب ��ار
لع��ودة الط�ل�اب للمدار���س وكذل��ك القوان�ي�ن والقواع��د الت��ي و�ضعته��ا
ال�س��لطات ال�صحي��ة ووزارة الرتبي��ة والت��ي من �ش��أنها خل��ق بيئة �آمنه
لع��ودة املدار���س كم��ا مت درا�س��ة الو�ض��ع م��ن كل اجلوان��ب م��ن قب��ل
جمي��ع اجله��ات املعني��ة وجتمع��ت ع��دة عوام��ل �س��اعدت عل��ى اتخاذ
قرار العودة للمدار���س والذي يتما�ش��ى حاليا مع ما يحدث يف دول
العامل التي بد�أت جميعها فعليا يف العودة للمدار�س م�ؤكداً �رضورة
الأخ ��ذ يف االعتب ��ار بالتقي ��د باال�ش�ت�راطات واملعاي�ي�ر ال�صحي ��ة يف
كاف��ة املدار���س ومنه��ا التباع��د اجل�س��دي وا�س��تخدام معقم��ات الي��د
للطالب ب�صفة م�ستمرة والتهوية الكاملة يف ال�صفوف بالإ�ضافة �إلى
التطعيم لكل الفئات العمرية امل�سموح لها بالتطعيم م�ؤكدا على �أن
كل ذل��ك يح��د م��ن انت�ش��ار اجلائحة.
و�شدد على �رضورة مراقبة الأهل للحالة ال�صحية للطفل يف البيت
بحي��ث �إذا كان م�ص��اب ب�أعرا���ض ب��رد �أو كورون��ا يج��ب �أال يذه��ب
للمدر�س��ة وتكون هناك و�س��يلة توا�صل بني الأهل واملدر�س��ة.
وحت��دث الدكت��ور العبي��د ع��ن دور ال�س��لطات ال�صحي��ة يف املدار���س
وه��و الر�ص��د امل�س��تمر حل��االت كورون��ا.
و�أ�شار �إلى ن�سبة �إ�صابة الأطفال بكورونا م�ؤكد ُا �أنها ن�سبة منخف�ضة
يف الوق��ت الراه��ن يف الكوي��ت والأم��ور م�س��تقرة حت��ى م��ن ي�ص��اب من
الأطف��ال الأعرا���ض ب�س��يطة م�ش��دد ُا عل��ى زي��ادة الوع��ي عند الأطفال
وذلك بتنبيههم بالبعد عن التجمعات وعدم م�شاركة الآخرين يف الطعام
4
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وجتهي��ز طع��ام �صح��ي له��م وبالن�س��ية للأطف��ال الذي��ن لديه��م م�ش��اكل
�صحية ميكن ا�ستثنائهم من الذهاب �إلى املدار�س وا�ستمرار تعليمهم عن
بعد .ودعا �إلى �رضورة تلقي اللقاح من قبل اجلميع قبل بداية املدار�س
وحت��دث الدكت��ور فه��د ع��ن امل��ر�أة احلام��ل وفريو���س كورون��ا مو�ضح ُا
�أن االح�صائيات احلالية ت�ش�ي�ر �إلى �أن ن�س��بة �إ�صابة الن�س��اء احلوامل
بفريو���س كورون��ا ه��ي نف���س ن�س��بة �إ�صاب��ة الن�س��اء يف نف���س الفئ��ة
العمري��ة ب��دون �أي زي��ادة مبين��ا �أن امل��ر�أة احلام��ل ميك��ن �أن تتعر���ض
لأعرا���ض �أ�ش��د م��ن امل��ر�أة العادي��ة حال��ة �إ�صابته��ا بفريو���س كورون��ا
وذلك ب�سبب التغيريات الف�سيولوجية التي حتدث عند املر�أة احلامل
مقارن��ة بامل��ر�أة العادية.
م�ضيف� ُا �أن امل��ر�أة ال تنق��ل للجن�ي�ن فريو���س كورون��ا ممك��ن �أن ينتق��ل
فق��ط �أثن��اء ال��والدة ون�ص��ح باال�س��تمرار يف الر�ضاع��ة الطبيعي��ة وفق
بع���ض ال�ضوابط.
وتط��رق دكت��ور العبي��د للآثار النف�س��ية لفريو���س كورون��ا خالل الفرتة
املا�ضي��ة م�ؤك��د ُا �أن��ه خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي��ة الت��ي بلغ��ت � 18ش��هراً من
بداية اجلائحة ومرور اجلميع مبراحل عديدة من خوف وقلق وحجر
وفقدان الأعزاء كل هذه الأمور �أثرت على اجلميع مما �سبب زيادة
ح ��االت القل ��ق واالكتئ ��اب كم ��ا �أن هن ��اك م ��ن �أ�صيب ��وا بالو�سوا� ��س
القه��ري م�ؤك��داً عل��ى �أن كل ه��ذه ال�ضغوط��ات �أث��رت عل��ى التفك�ي�ر
واحلال��ة النف�س��ية والعالق��ات االجتماعي��ة والإنتاجي��ة وزادت ح��االت
القل ��ق واالكتئ ��اب بن�س ��بة .%40

�أخبار

تكريم رئيس ضباط مركز التدريب البترولي
بمناسبة تقاعده
ك��رم ال�س��يد /ه�ش��ام الرفاع��ي  -نائ��ب الع�ض��و املنت��دب للتدري��ب -
وال�س��يد /ح�س�ي�ن �سنا�س�ي�ري  -مدي��ر اخلدم��ات وم�س��اندة التدري��ب
رئي�س �ضباط مركز التدريب البرتويل ال�سيد� /سعد مبارك العجمي
مبنا�س��بة تقاع��ده و�ش��ارك يف التك��رمي موظف��و الأم��ن مبركز التدريب
البرتويل.

■ ال�س��يد /ه�ش��ام الرفاع��ي وال�س��يد /ح�س�ي�ن �سنا�س�ي�ري يكرم��ان ال�س��يد� /س��عد
العجم��ي بح�ض��ور زمالئ��ه

■ جانب من التكرمي

■ �صورة جماعية

ناقالت النفط الكويتية تدعم فريق الغوص سنيار
الكويتي بتركيب  20مربط بحري
حر�ص ًا من ��ش�ركة ناقالت النفط الكويتية على �أداء دورها املجتمعي
والقي��ام بامل�س��ئولية االجتماعي��ة جت��اه البيئ��ة واحلف��اظ عليها ،قدمت
ال��ش�ركة دعم� ًا لفري��ق الغو���ص «�س��ينيار» الكويت��ي لرتكي��ب ع��دد 20
مرب��ط بح��ري حلماي��ة ال�ش��عاب املرجاني��ة ،ق��ام الفري ��ق برتكي��ب 10
مراب��ط بجزي��رة �أم امل��رادم خ�ل�ال الأي��ام املا�ضي��ة و�س��يقوم برتكي��ب 10
مراب��ط �أخ��رى خ�ل�ال الف�ت�رة القادمة.
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لقاء

بسبب الهجمات األخيرة على السفن التجارية المختلفة في الخليج
العربي ومياه البحر األحمر

ريم العمر" :ناقالت النفط" قامت بعمل تغطية
تأمين إضافية خاصة ضد مخاطر الحرب
يتميز فريق عمل الت�أمني ب�رشكة ناقالت النفط الكويتية بخربة وا�سعة يف الت�أمني البحري وجميع �أنواع الت�أمني اخلا�صة بال�رشكة،
كم�ا يعم�ل ب�ش�كل م�س�تمر عل�ى مراقب�ة املخاط�ر وتقييمه�ا حملي�ا و دوليا ،ويحر�ص الفريق على البحث والعمل ب�ش�كل م�س�تمر
لتقليل اخل�سائر املالية ،وقد قام خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية بت�سوية مطالبات الت�أمني ملا يقارب  2مليون دينار كويتي ،وعمل
على التفاو�ض للح�صول على �أف�ضل الأ�س�عار يف ال�س�وق ،فعلى �س�بيل املثال مت توفري �أكرث من  2مليون دوالر �أمريكي �س�نو ًيا
حتى الآن من خالل التفاو�ض لإحدى الوثائق وهي �أخطار احلرب باخلليج العربي و البحر الأحمر.
وللتعرف على طبيعة عمل فريق الت�أمني بال�شركة واملهام التي يقومون بها التقت جملة “ ناقالت “ مع ال�س�يدة /رمي العمر رئي��س
فري�ق عم�ل الت�أمني ،وكان احلوار التايل:

“نتابع كافة التغيرات والتطورات
في التأمين سواء المحلية أو الدولية
لتلبية متطلبات التأمين للشركة”

■ ال�سيدة رمي العمر
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“نعمل بشكل مستمر لتقليل
الخسائر المالية من خالل إجراء
تغطيات تأمينية مناسبة”

“تم تغطية الطاقم البحري لشركة
ناقالت النفط الكويتية الذي تأثر ب
(كوفيد” )19-
•

بداية ما هو التأمين؟

ه��و �آلي��ة لتحوي��ل املخاط��ر يت��م م��ن خالله��ا نق��ل ه��ذه املخاط��ر م��ن
املالك �إلى �رشكة الت�أمني وي�ضمن التعوي�ض املايل الكامل �أو اجلزئي
ع��ن اخل�س��ارة �أو ال��ضرر الناج��م ع��ن حوادث مت عم��ل ت�أمني �ضدها
تك��ون خارج��ة عن �س��يطرة املالك.
ـركة؟
ـي الشـ
ـن فـ
ـق التأميـ
ـل فريـ
ـة عمـ
ـي طبيعـ
ـا هـ
• مـ
ـا؟
ـل بهـ
ـم العمـ
ـي يتـ
ـق التـ
ـا الوثائـ
ومـ

فريق عمل الت�أمني يف ال�رشكة لديه خربة وا�سعة يف الت�أمني البحري
يف القط��اع النفط��ي وت�أمين��ات �أخ��رى ،وطبيع��ة عملن��ا تتمث��ل يف
�إعداد ت�صور �شامل للمخاطر التي قد تواجهها ال�رشكة ومن املمكن
تغطيتها ت�أمينيا للعاملني يف ال�رشكة والأ�سطول البحري والأ�صول
الربية وم�س��ؤوليات ��شركة ناقالت النفط الكويتية جتاه الغري �س��واء
الربي��ة �أو البحري��ة ،وكذل��ك التعام��ل م��ع ��شركات الت�أم�ين ومتابع��ة
كافة التغريات والتطورات يف الت�أمني �سواء املحلية �أو الدولية لتلبية
متطلبات الت�أمني ل��شركة ناقالت النفط الكويتية.
ه��ذا �إل��ى جان��ب جتدي��د الت�أم�ين ال��ذي م��ن خالل��ه يت��م التفاو���ض
للح�صول على �أف�ضل العرو�ض و الأ�س��عار التناف�س��ية ،و�أي�ضا نقوم
بالعم��ل عل��ى تغطي��ة املطالب��ات و احل��وادث البحري��ة و الغ�ير بحري��ة
مبا يف ذلك املرا�س�لات والإجراءات املطلوبة لتحديث وثائق الت�أمني
والتغطي��ات ،كم��ا يق��وم الفري��ق بتقيي��م ��شركات الت�أم�ين الكويتي��ة
واختيار �رشكة قائدة للت�أمني كل (� )3سنوات ،بالإ�ضافة �إلى تقييم
املخاطر القابلة للت�أمني ومراقبة املخاطر احلالية  /اجلديدة وكذلك
البحث والعمل ب�شكل م�ستمر لتقليل اخل�سائر املالية من خالل �إجراء
تغطيات ت�أمينية منا�سبة وحت�سني التغطيات الت�أمينية احلالية� .أما
بالن�س��بة لوثائ��ق الت�أم�ين الت��ي نتعامل به��ا فهناك  16نوعا خمتلفا
من وثائق الت�أمني مبا يف ذلك ( )7وثائق ت�أمني موحدة مع القطاع
النفط��ي و�ص��ادرة عن م�ؤ�س�س��ة البرتول الكويتية.
ـة
ـة قضيـ
ـي متابعـ
ـا فـ
ـون بهـ
ـي تعملـ
ـة التـ
ـي اآلليـ
ـا هـ
• مـ
القرصنــة البحريــة التــي تحــدث مــن فتــرة ألخــرى
ويعانــي منهــا القطــاع البحــري مؤخــرًا؟

تق��وم دائ��رة الت�أم�ين ب�إر�س��ال ر�س��ائل بالربي��د الإلك�تروين وب�ش��كل
منتظم فيما يتعلق بالأخبار احلالية ب�ش�أن �أي خماطر متعلقة بحرب
متوق��ع حدوثه��ا م��ن �أج��ل �إبق��اء املوظفني املعنيني يف ��شركة ناقالت
النف��ط الكويتي��ة عل��ى اط�لاع دائ��م ب��كل م��ا يتعل��ق به��ذا املو�ضوع
�ض��د �أي هجم��ات م��ن قب��ل القرا�صن��ة واحل��وادث البحري��ة الك�برى.
ـويتها
ـم تسـ
ـي تـ
ـن التـ
ـات التأميـ
ـرز مطالبـ
ـي أبـ
ـا هـ
• مـ
ـرًا؟
ـركة مؤخـ
ـي الشـ
فـ

قمنا بت�سوية مطالبات الت�أمني ملا يقارب  1.48مليون دينار كويتي

“نجري اتصاالت وثيقة مع شركات
التأمين لدينا للحصول على شروط
التأمين األكثر تنافسية ”
م��ن خ�لال تغطي��ة وثيق��ة ج�س��م ال�س��فينة واملكائ��ن وت�أم�ين فق��د
االيجار� .أما بالن�سبة للتغطيات اخلا�صة باملوظفني فقد مت تعوي�ض
موظفين��ا مببل��غ  231,980دين��ار كويت��ي مقاب��ل مطالب��ات الت�أم�ين
اخلا�صة بهم مبوجب وثيقة الت�أمني اجلماعي على احلياة و�أكرث من
 340,000دينار كويتي مبوجب ت�أمني احلماية والتعوي�ض اخلا�ص
بن��ا وذل��ك خالل الثالث �س��نوات املا�ضية.
ـد -
ـتجد (كوفيـ
ـا المسـ
ـروس كورونـ
ـات فيـ
ـي تداعيـ
ـا هـ
• مـ
ـا
ـم اتباعهـ
ـي تـ
ـل التـ
ـة العمـ
ـن وآليـ
ـة التأميـ
ـن ناحيـ
 )19مـ
ـد؟
ـن بعـ
ـل عـ
ـرة العمـ
ـال فتـ
خـ

متكن��ا م��ن �أداء �أعمالن��ا الروتيني��ة ومهام ق�س��م الت�أم�ين بالكامل من
خ�لال العم��ل م��ن املن��زل ،وكان ذل��ك ممك ًن��ا نظ� ًرا لأننا قمنا �س��ابقًا
ببن��اء قاع��دة البيان��ات امل�ش�تركة اخلا�ص��ة بن��ا والت��ي �أمك��ن الو�صول
�إليه��ا م��ن املن��زل مب�س��اعدة ق�س��م  .ITولق��د متكن��ا م��ن اتخاذ جميع
الرتتيب��ات الالزم��ة لتغطي��ة � 4س��فن جدي��دة مت ا�س��تالمها مبختل��ف
التغطي��ات الت�أميني��ة الالزم��ة ه��ذا وق��د مت جتدي��د وثائ��ق الت�أم�ين
املتع��ددة وتغطي��ة املطالب��ات الت�أميني��ة والعم��ل عل��ى �إع��داد التقاري��ر
الإدارية املختلفة و�إ�ش��عارات ت�أمني احلرب اليومية والفواتري املتعلقة
به��ا وم��ا �إلى ذلك.
مت تغطية الطاقم البحري ل�رشكة ناقالت النفط الكويتية الذي ت�أثر
ب (كوفي��د  ،)19 -ع��ن طري��ق �أندي��ة احلماي��ة والتعوي���ض حل��االت
معين��ة مث��ل احلج��ر ال�صح��ي ،كم��ا متكن��ا م��ن تغطي��ة �س��فننا �أثن��اء
االنحراف��ات ع��ن الط��رق املعتادة لإي�صال الطاقم البحري �إلى املوانئ
الآمنة عند احلاجة �إلى ذلك ،كما �أن نادي احلماية والتعوي�ض يقوم
ب�إبالغنا ب�شكل م�ستمر على الإجراءات االحرتازية الواجب اتخاذها
على منت ال�س��فينة حلماية الطاقم البحري.
• لمــاذا تــم توحيــد وثائــق التأميــن البحــري لشــركة
ناقــات النفــط الكويتيــة وشــركة نفــط الكويــت؟

بالنظر �إلى ت�أمني �رشكة ناقالت النفط الكويتية كخرباء يف الت�أمني
البح��ري ،اقرتح��ت م�ؤ�س�س��ة الب�ترول الكويتي��ة دم��ج ( )121ق��ارب
ومعدة بحرية تابعة ل�رشكة نفط الكويت مع وثائق الت�أمني البحري
املنا�س��بة ل��شركة ناقالت النفط الكويتية.
وبنا ًء على ذلك ،قمنا ب�إدراج القوارب البحرية ل�رشكة نفط الكويت
يف وثائ��ق ت�أم�ين ��شركة ناق�لات النف��ط الكويتي��ة ب��شروط تناف�س��ية
للغاي��ة وبذل��ك خف�ضن��ا �أق�س��اط ت�أم�ين ��شركة نف��ط الكويت بن�س��بة
.%45
ـركة
ـي شـ
ـري فـ
ـن البحـ
ـا بالتأميـ
ـز أيضـ
ـو المميـ
ـا هـ
• مـ
ناقــات النفــط الكويتيــة؟
مع Jardine Lloyd

مت التعاقد من قبل م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
 ”Thompson “JLTلإج��راء درا�س��ة ح��ول جمي��ع �أخطار ال��شركات
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“إدراج القوارب البحرية لشركة
نفط الكويت في وثائق تأمين شركة
ناقالت النفط الكويتية خفض
أقساط تأمين شركة نفط الكويت
بنسبة ”%45
النفطية ووثائق الت�أمني لديهم ،مبا يف ذلك وثائق ومطالبات الت�أمني
امل�س��تقلة ل��شركة ناق�لات النف��ط الكويتي��ة (وثائق الت�أم�ين البحري)،
كان الهدف من الدرا�س��ة هو حتليل ومراجعة جميع وثائق الت�أمني
فيما يتعلق مبخاطرها وم�س��تويات الأق�س��اط واخل�صومات مقارنة
بتك��رار املطالب��ات وقيمته��ا .كم��ا �أظه��رت الدرا�س��ة هي��اكل خمتلف��ة
لوثائ��ق الت�أم�ين مقارن��ة بالهي��كل احل��ايل للح�ص��ول عل��ى �أف�ض��ل
من��وذج .و�أظه��رت النتائ��ج �أن هيكل الت�أمني احلايل ل��شركة ناقالت
النف��ط الكويتي��ة ه��و الأن�س��ب لل��شركة من حي��ث احلد من املخاطر
ومبل��غ ق�س��ط الت�أم�ين املدف��وع لتقلي��ل تل��ك املخاط��ر وبالت��ايل متت
التو�صي��ة ب��ضرورة �أن يظ��ل هي��كل الت�أم�ين يف ��شركة ناق�لات
النفط الكويتية كما هو وب�أن هذه هي اال�سرتاتيجية املثلى.
ـج
ـة الخليـ
ـي منطقـ
ـر فـ
ـد المخاطـ
ـر تصاعـ
ـل أثـ
• هـ
العربــي والبحــر األحمــر علــى قيمــة التأميــن علــى
ـون
ـي تعملـ
ـة التـ
ـي اآلليـ
ـا هـ
ـركة؟ ومـ
ـات الشـ
ناقـ
ـروف؟
ـذه الظـ
ـل هـ
ـي مثـ
ـا فـ
بهـ

ب�س��بب الهجم��ات الأخ�يرة عل��ى ال�س��فن التجاري��ة
املختلف��ة يف اخللي��ج العرب��ي ومي��اه البح��ر الأحم��ر،
ت�صاع��دت املخاط��ر ومت �إع�لان اخللي��ج العرب��ي بالكام��ل
وخلي��ج عم��ان وموان��ئ البح��ر الأحم��ر ال�س��عودية كمناطق
عالي��ة اخلط��ورة .ونظ� ًرا لأن وثائ��ق الت�أم�ين الروتيني��ة ال
تغط��ي خماط��ر احل��رب يف املناطق عالية اخلطورة ،فقد
قمن��ا برتتي��ب تغطي��ة ت�أم�ين �إ�ضافي��ة خا�ص��ة �ض��د خماطر
احل��رب لتغطي��ة �س��فننا �ض��د �أي خماط��ر ناجت��ة ع��ن احل��رب
�أو احل��االت امل�ش��ابهة للح��رب ،كالهجم��ات الإرهابية والألغام
والتوربين��ات والقناب��ل وغ�ير ذل��ك.
وقمنا بالتفاو�ض للح�صول على �أف�ضل الأ�س��عار يف ال�س��وق
وفقا لدرا�س��ة عرو�ض ال�س��وق ،وبذلك مت توفري �أكرث من 2
مليون دوالر �أمريكي �س��نويا حتى الآن مقارنة بالأ�س��عار
املعرو�ضة يف ال�س��وق ملخاطر م�ش��ابهة.
ونظ�� ًرا للو�ض��ع غ�ير امل�س��تقر يف املنطق��ة ،ف���إن مناط��ق
خماطر احلرب تتغري با�ستمرار وبالتايل نحن نراقب املخاطر
وجنري ات�صاالت وثيقة مع �رشكات الت�أمني لدينا للح�صول
عل��ى ��شروط الت�أم�ين الأك�ثر تناف�س��ية لنج ّنب ��شركة ناقالت
النفط الكويتية من �أن تت�أثر مالي ًا نتيجة لأي حدث م�ؤ�سف.
لق��د �ش��اركنا جتربتن��ا يف ملتق��ى ��شركات النق��ل البح��ري
اخلليج��ي ال�س��ابع خ�لال م�ؤمت��ر �أقي��م يف ��شركة ناق�لات النف��ط
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“قمنا بتسوية مطالبات التأمين
لما يقارب  2مليون دينار كويتي في
الثالث سنوات األخيرة

■■■
واحدة من أكبر شركات النفط في
دول مجلس التعاون الخليجي طلبت
مساعدتنا للحصول على الشروط
واألسعار التنافسية ”
الكويتي��ة ع��ام  ،2019وبع��د ذل��ك قام��ت واح��دة م��ن �أك�بر ��شركات
النفط يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
باالت�ص��ال بن��ا لتق��دمي امل�ش��ورة له��م
للح�ص��ول على ال��شروط التناف�س��ية
وذل��ك ب�س��بب ارتف��اع �أق�س��اط
الت�أمني لديهم �ضد �أخطار احلرب
والت��ي كان��ت �أعل��ى بكث�ير م��ن ��شركة
ناق�لات النف��ط الكويتي��ة.

�أخبار

خالل فعاليات حفل األسبوع البحري بدبي

تكريم رئيس مجلس إدارة شركة ناقالت النفط
الكويتية السيد /بدر الخشتي إلنجازاته في
صناعة النقل البحري
كرمت منظمة التجارة البحرية لل�رشق الأو�سط و�شبه
الق��ارة الهندي��ة (Seatrade Maritime – Middle
�� ،)East, Indian Subcontinental & Africaشركة
ناق�لات النف��ط الكويتي��ة والعامل�ين بها ،وعلى ر�أ�س��هم
رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد/بدر اخل�شتي من خالل
تقدمي جائزة  Lifetime achievement Awardله،
�ضمن فعاليات حفل الأ�س��بوع البحري الذي �أقيم يف
دب��ي بالإم��ارات يوم  7يونيو .2021
ومت تق��دمي ه��ذا التك��رمي لل�س��يد /بدر اخل�ش��تي تقديرا
■ جانب من تكرمي ال�سيد /بدر اخل�شتي
لإجنازاته املتميزة وامللمو�سة يف ال�سنوات التي تولى بها
من�صبا تنفيذيا لل�رشكة ،ولتوليه ولفرتات متعاقبة من�صب
والبيئة يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة ،والتي مت خاللها حتقيق
�إجنازات عديدة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي يف ال�صناعة البحرية .جدي��ر بالذك��ر� ،أن جائ��زة  Lifetime achievement Awardته��دف
وقد اعتادت �رشكة ناقالت النفط الكويتية احل�صول على العديد من
اجلوائ��ز عل��ى م��دى ال�س��نوات املا�ضي��ة نظ��را لتميزه��ا وتطورها امل�س��تمر
يف جمال النقل البحري ومن �ضمن هذه اجلوائز جائزة �أف�ضل م�شغل
ناق�لات يف نف���س ال�س��نة ( )2018م��ن جهت�ين خمتلفت�ين؛ الأولى من
منظمة « »ShipTekخالل امل�ؤمتر الدويل وحفل اجلوائز البحرية التا�سع
ال��ذي �أقي��م الع��ام املا�ض��ي بدب��ي يف  ،2018/5/2والثاني��ة م��ن منظم��ة
ال��شرق الأو�س��ط و�ش��به الق��ارة الهندي��ة م��ن منظم��ة املقايي���س البحري��ة
( )The Maritime Standardخالل فعاليات احلفل الذي �أقيم بدبي
يف .،2018 /10 /15كما ح�صلت ال��شركة على جائزة اال�س��تثمار يف
العن��صر الب��شري ( )Investment in Peopleم��ن منظم��ة التج��ارة
البحري��ة لل��شرق الأو�س��ط و�ش��به الق��ارة الهندي��ة خ�لال احلف��ل ال��ذي
�أقي��م بدب��ي يف  .2018/10/28وح�صل��ت �أي�ض��ا ال��شركة عل��ى جائ��زة
 Lifetime achievement Awardمن قبل منظمة التجارة البحرية
لل��شرق الأو�س��ط و�ش��به القارة الهندية خالل فعاليات حفل الأ�س��بوع
البحري الذي �أقيم يف �إمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة بتاريخ
 2019/9/22ما ي�ؤكد جناحها يف ت�ش��غيل �أ�س��طولها البحري بكفاءة
عالي��ة ،ويجعله��ا م��ن �أف�ض��ل م�ش��غلي ناق�لات النق��ل البح��ري باملنطق��ة
يذك��ر �أن اخل�ش��تي تقل��د ع��دة منا�ص��ب قيادي��ة يف م�ؤ�س�س��ة الب�ترول
الكويتي��ة و��شركاتها التابع��ة ،عل��ى �س��بيل املث��ال ،من�ص��ب رئي���س
جمل���س الإدارة الرئي���س التنفيذي لل��شركة الكويتية لال�ستك�ش��افات
البرتولي��ة اخلارجي��ة ،ورئي���س جمل���س الإدارة والرئي���س التنفي��ذي
لل��شركة الكويتية لنفط اخلليج ،والع�ضو املنتدب لل�صحة وال�س�لامة

�إلى تكرمي الأفراد واملنظمات وال�رشكات عرب فئات خمتلفة ،لإجنازاتهم
وم�ساهماتهم املتميزة يف جمال التجارة البحرية و�صناعة النقل البحري
حول العامل ،وهي منا�سبة �سنوية يتم خاللها اختيار الأفراد واملنظمات
املتمي��زة بن��اء عل��ى ق��رار التحكي��م ال�صادر م��ن جلنة حتكيم مكونة من
نخب��ة م��ن املحكم�ين الدولي�ين املتخ�ص�صني يف �صناعة النقل البحرية.
وبهذه املنا�س��بة ،هن�أت �أ��سرة «ناقالت النفط الكويتية» ،وعلى ر�أ�س��ها
ال�س��يد /عب��د النا��صر الفلي��ج الرئي���س التنفي��ذي لل��شركة بالوكال��ة
اخل�ش��تي حل�صول��ه عل��ى ه��ذا التك��رمي.

■ ال�سيد /بدر اخل�شتي
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�أخبار

حرصًا منها على الوصول للمناعة المجتمعية

«ناقالت النفط» مستمرة في تطعيم العاملين
لديها
حر�ص�ا منه�ا عل�ى امل�س�اهمة يف الو�صول �إل�ى املناعة املجتمعية لدولة
الكويت ،ا�ستمرت ال�رشكة ممثلة يف الفريق الإعالمي لفريو�س كورونا
امل�س�تجد (كوفي�د  )19 -يف تطعي�م جمي�ع العاملين يف ال�شركة
واملن�ش�آت التابعة لها وذلك بالتعاون مع م�ست�شفى الأحمدي (،)koc
لأهمية احلد من انت�ش�ار فريو��س كورونا.
يذك�ر �أن ال�شركة انطلق�ت يف حمل�ة لتطعي�م العاملين لديه�ا من�ذ
انطالق احلملة الوطنية للتطعيم �ضد فريو��س كورونا وذلك حر�ص ًا
منه�ا عل�ى �سلامة جمي�ع العاملين بال�شركة وتنفي�ذاً لتوجيه�ات
اجلهات ال�صحية املعنية يف الكويت ،والتي حتث على احل�صول على
اللقاح امل�ضاد (لكوفيد  ،)19 -ومن منطلق �سعي ال�رشكة للحفاظ
على نوعية حياة املوظفني و�ضمان متتعهم ب�أعلى م�ستويات ال�صحة
وال�سلامة ،ف�ضلا ع�ن ت�س�هيل عملي�ة ح�صوله�م عل�ى اللق�اح ،وق�د
جنح�ت ال�شركة يف تطعي�م معظ�م العاملين لديها.
■

■

■

■

■
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نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية واإلدارية
كرم الفائزين باألفكار اإلبداعية
ك��رم ال�س��يد /خال��د �صال��ح الع�سعو�س��ي نائ��ب الرئي���س التنفي��ذي
لل�ش��ئون املالية والإدارية �صباح الثالثاء املوافق  2021-8-3الفائزين
ب�أف�ض��ل �أف��كار قابل��ة للتطبي��ق �ضم��ن امل�س��ابقة التي �أطلقتها ال��شركة
خ�لال الف�ترة املا�ضي��ة م��ن خ�لال جلن��ة الإب��داع واالبت��كار بال��شركة،
فاز بامل�س��ابقة �أربعة من املتميزين وهم ال�س��يد /عبد اهلل العنزي مدير
جمموع��ة امل��وارد الب��شرية والتطوي��ر الوظيف��ي وال�س��يد /فه��د املن�صور
حمل��ل الت�أم�ين وال�س��يد /جا�س��م الغربلل��ي م�س��اعد �إداري بالتطوي��ر
الوظيفي وال�س��يدة /هواية العجمي �إداري باملجموعة القانونية .يذكر
�أن جلن��ة الإب��داع واالبت��كار عب��ارة عن فريق مكون من �أربعة �أع�ضاء
برئا�س��ة ال�س��يد /عب��د الوه��اب القطام��ي رئي���س فري��ق عم��ل العالق��ات
ودعم اخلدمات ومهمة الفريق طرح م�سابقة ت�صميم �أفكار �إبداعية
تكون قابلة للتطبيق لكافة العاملني بال�رشكة وتناف�س على الفوز 30
فك��رة مت تقدميه��ا مت اختي��ار �أربع��ة منهم.

■ ال�سيد /خالد الع�سعو�سي يتو�سط املكرمني

■ ال�سيد /خالد الع�سعو�سي يكرم ال�سيد /عبداهلل العنزي

■ ويكرم ال�سيدة /هواية العجمي

■ ويكرم ال�سيد /جا�سم الغربلي

■ ويكرم ال�سيد /فهد املن�صور
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ناقالت النفط حصدت جائزة «الجودة األوروبية»
الدولية

■ �صورة عن اجلائزة ويف الإطار ال�سيد /بدر اخل�شتي

ح�صل��ت ��شركة ناق�لات النف��ط الكويتي��ة عل��ى جائ��زة «اجل��ودة الأوروبي��ة
الدولية» “خالل منتدى الإجنازات  2021الذي �أقيم يف اململكة املتحدة يوم
 25يونيو  ،2021ومتنح هذه اجلائزة لل�رشكات العاملية الرائدة لتطلعاتها
يف حتقيق �أعمال وخدمات عالية اجلودة وفق ًا للمعايري الأوروبية ،وتعترب
ه��ذه اجلائ��زة �إ�ضاف��ة جدي��دة ملجموع��ة اجلوائ��ز الت��ي ح�صلت عليها ��شركة
ناق�لات النف��ط وذل��ك بف�ض��ل جه��ود قي��ادات ال��شركة وكاف��ة العامل�ين به��ا
وحر�صهم الدائم على الو�صول بال��شركة مل�صاف ال��شركات العاملية.
■ �شعار املنتدى

أعضاء مجلس إدارة الشركة وقياداتها قاموا
بزيارة تفقدية لمصنع تعبئة الغاز (أم العيش)
حر�ص ًا من جمل���س �إدارة ال��شركة وقياداتها على متابعة �س�ير العمل
يف جميع املن�ش�آت التابعة لل�رشكة ،قاموا م�ؤخراً بزيارة م�صنع تعبئة
الغاز (�أم العي�ش) ،ومت خالل الزيارة االطالع على عملية �سري الإنتاج
بامل�صنع ،و�أ�شاد �أع�ضاء جمل�س الإدارة بكفاءة العمل من قبل جميع
العامل�ين بامل�صن��ع وحر�صه��م عل��ى تعقيم �أ�س��طوانات الغاز وتنظيفها
قب��ل توزيعه��ا عل��ى �أف��رع التوزيع بجميع املناط��ق ،و�أثنوا على االلتزام
بكاف��ة الإج��راءات االحرتازي��ة م��ن قب��ل جمي��ع العامل�ين هن��اك والت��ي
�أقرتها وزارة ال�صحة منذ بداية انت�ش��ار (فريو���س كوفيد .)19 -

■ لقطة تذكارية من الزيارة جتمع �أع�ضاء جمل�س الإدارة وقيادات ال�رشكة وامل�صنع
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«ناقالت النفط الكويتية» انتهت من المرحلة
الرابعة لتحديث أسطولها باستالمها ناقلة النفط
الخام العمالقة «الصديق»
�أكملت �رشكة ناقالت النفط الكويتية خطتها يف حتديث
وتطوير �أ�س��طولها من خالل تنفيذ م�ش��اريع بناء ناقالتها
اجلدي��دة والت��ي مت �إجنازه��ا عل��ى �أربع��ة مراح��ل ،وبانتهاء
املرحل��ة الرابع��ة الت��ي توج��ت با�س��تالم �آخ��ر ناقل��ة به��ا وه��ي
«ال�صديق» مت االنتهاء من تنفيذ م�شاريع البناء املذكورة.
وبا�ستالم الناقلة «ال�صديق» �أ�صبح عدد ناقالت �أ�سطول
ال�رشكة  32ناقلة خمتلفة الأحجام والأغرا�ض التي تلبي
احتياجات وخطط الت�سويق العاملي لدى م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية الذي يحر�ص دائم ًا على توفري املتطلبات الالزمة
التي من �ش�أنها احلفاظ على الغطاء اال�سرتاتيجي الآمن
لنق��ل النف��ط الكويت��ي اخل��ام ح��ول الع��امل ،وتق��دمي الدعم
الالزم لتحقيق اخلطة اال�سرتاتيجية لل�رشكة.
يبل��غ ط��ول الناقل��ة  333م�تراً بعر���ض  60م�تراً وغاط���س
ي�ص��ل ال��ى  22.5م�تراً وتبل��غ ��سرعتها  15عق��دة بال�س��اعة ،وتبل��غ
حمولته��ا  323.514طن� ًا مرتي� ًا م��ن النفط اخلام �أي ما يعادل 2.25
ملي��ون برمي��ل ،علم� ًا ب�أنه��ا ق��ادرة على تفري��غ كامل احلمولة يف فرتة
تق��ل عن � 24س��اعة.

كم��ا جت��در الإ�ش��ارة �إل��ى �أن الناقل��ة «ال�صدي��ق» تعت�بر �صديق��ة للبيئ��ة
لكونه��ا جمه��زة ب�أنظم��ة ومع��دات خا�صة مبعاجلة االنبعاثات الغازية
املختلف��ة الناجت��ة م��ن الناقل��ة ومعاجل��ة �أكا�س��يد الكربي��ت و�أكا�س��يد
النيرتوجني واحلد من انبعاث ثاين �أك�سيد الكربون وانبعاث املركبات
الع�ضوي��ة املتطاي��رة ومي��اه املوازنة.

نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية واإلدارية
كرم الفائزين بالمسابقة الرمضانية
كرم ال�سيد/خالد �صالح الع�سعو�سي نائب الرئي�س التنفيذي لل�شئون
املالي��ة والإداري��ة �صب��اح الأح��د املواف��ق  2021/6/28الفائزي��ن يف
امل�س��ابقة الرم�ضاني��ة الت��ي نظمه��ا فري��ق عم��ل العالق��ات العام��ة ودع��م
اخلدم��ات يف �ش��هر رم�ض��ان املا�ض��ي للعامل�ين بال��شركة ،ومت تك��رمي
الفائزين الأربعة ،وهم ال�س��يدة�� /شريفة احلمود من جمموعة املوارد
الب��شرية والتطوي��ر الوظيف��ي ،وال�س��يد� /س��مري ��شريف م��ن جمموع��ة
املوارد الب�رشية والتطوير الوظيفي ،وال�سيدة /هبة عادل من جمموعة
ال�صحة وال�س�لامة والبيئة وال�س��يد /كايد �ش��الوال من جمموعة تقنية
املعلوم��ات واالت�ص��االت ،وكان التك��رمي بح�ض��ور مدي��ر جمموع��ة
العالق��ات العام��ة واخلدم��ات الإداري��ة الدكت��ور عب��د اله��ادي �أحم��د
والعامل�ين بفري��ق عم��ل العالق��ات العام��ة ودع��م اخلدمات.

■ ال�س��يد /خال��د الع�سعو�س��ي والدكت��ور عبداله��ادي �أحم��د يتو�س��طا املكرم�ي�ن
والعامل�ي�ن بفري��ق عم��ل العالق��ات العام��ة ودع��م اخلدم��ات
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مقالة

أهمية القانون في المجتمع
ميك��ن تعري��ف القان��ون عل��ى �أن��ه جمموع��ة م��ن القواع��د واللوائ��ح العام��ة الت��ي حتك��م
وتنظم �سلوك الأفراد داخل املجتمع وتطبق على جميع �أفراد املجتمع ،وهو مرتبط
دائ ًما باللوائح العقابية للمخالفني ،غال ًبا ما يحدد القانون ال�سلطة الت�رشيعية ،ممثلة
يف كل دول��ة م��ن قب��ل الربمل��ان �أو جمل���س الن��واب .يخ�ض��ع القان��ون ل�سل�س��لة م��ن
التعديالت من وقت لآخر نتيجة ملجموعة متنوعة من الظروف ،مبا يف ذلك التغريات
يف الأو�ض��اع املعي�ش��ية الفردي��ة والتط��ورات ال�سيا�س��ية والأمنية.
�أهمية �س��يادة القانون يف املجتمع يف دعم ال�س�ل�ام يف املجتمع ،حيث ال ميكن لأي
جمتم��ع �أن ينع��م بال�س�ل�ام واال�س��تقرار �إال �إذا كان الأم��ن ه��و �أ�سا�س��ه ،حي��ث حتم��ي
القوانني م�صالح الأفراد من التعدي عليها ،ومنع امل�شاكل وال�رصاعات ،وهذا ي�ؤدي
�إلى نه�ضة املجتمع ،حيث ميكن للجميع ممار�سة الأعمال التجارية بثقة و�أمان ،مما
يزيد من تطور �أعمالهم يف املجتمع .وكذلك حتقيق الأمن واال�ستقرار الفردي ،ف� ً
ضال
ع��ن احلف��اظ عل��ى احلق��وق واحلري��ات الفردي��ة والدف��اع عنه��ا ،حيث �إن ت��رك املجتمع
دون �أع��راف حت��د م��ن جم��ال حري��ة كل ف��رد مم��ا ت��ؤدي بالتع��دي على حري��ة الآخرين
وكذلك حتقيق العدالة االجتماعية وامل�ساواة ،مبا فيها حماية احلقوق الفردية عندما
يكون هناك قانون واحد ال لب�س فيه وتنظيم عالقات �أفراد املجتمع مع املجتمعات
الأخ��رى ،وحماي��ة وتعزيز حقوق هذا املجتمع
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