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بسم اهلل الرحمن الرحيم

فاروق حسين الزنكي

الرئيس التنفيذي

لمؤسسة البترول الكويتية

وراعي الجائزة

اإلخوة و األخوات األفاضل

بتكريم هذه  لنحتفل معاً  التوالي  الثاني على  للعام  بكم  ألتقي  يسعدني أن 
النخبة المتميزة من الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي ألفضل برامج الصحة 
ومؤسسات  الحكومية  والجهات  النفطية  الشركات  من  والبيئة  والسالمة 
المجتمع المدني الداعمة لهذه المشروعات. كما أسعدني هذا الكم الكبير 
من المشروعات والبرامج الفاعلة التي تقدمت لحصد جائزة هذا العام مما 

يعد مؤشراً على النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في عامها األول .

اإلخوة واألخوات الكرام
الكويتية   البترول  مؤسسة  في  نملك  ما  أغلى  هي  البشرية  ثروتنا  إن 
وشركاتها التابعة  وهي محور التطور واالرتقاء وزيادة اإلنتاج، وحفاظاً 
المؤسسة برامج الصحة والسالمة  فقد وضعت  الهائلة  الطاقة  على هذه 
والبيئة على قائمة األهداف االستراتيجية للمؤسسة لعام  2030، وهنا 
في   Driving to Zero العام هذا  الرقم “صفر” وشعار  أهمية  تكمن 
تعزيز صحة هذه الموارد البشرية  وحمايتها من التعرض للحوادث و 

اإلصابات المهنية .

كلمة الرئيس التنفيذي
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 لقد تعودنا في القطاع النفطي أن نحتفل بزيادة األرقام، فقد احتفلنا معاً حين ارتفع اإلنتاج إلى أكثر 
من 3 ماليين برميل و وصل التكرير إلى ما يقرب من مليون برميل وهكذا ، أما في مجال الصحة 
والسالمة والبيئة فإننا نسعى لتقليص األرقام وبشدة، فنحن نفخر بتقليل االنبعاثات إلى معدالت قياسية 
وصلت إلى 1.75 % و نفخر بأن عمليات المؤسسة  وشركاتها  قد حققت سجالً متقدماً في إنجاز 

ماليين الساعات بال حوادث.

ولذلك يبقى  للرقم “صفر” سحره الخاص لنا فهو يعني أن نعمل في بيئة صحية نظيفة تماماً ، ويعني 
المهنية ويعني منع  الحوادث واإلصابات  لمنع  مؤشرات عالمية  وبرامج متميزة وجهود ضخمة 
التسربات النفطية مع إنشاء مراكز متخصصة إلدارة األزمات والكوارث. نعلم أنه هدف طموح قد 
يصعب تحقيقه، ولكنها رؤية مهمة نجعلها نبراساً لنا، ونعدكم أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إليه.

اإلخوة واألخوات الكرام
ولكننا نتسلح برؤية شاملة  وبرامج  أبداً  رحلتنا للوصول إلى الرقم »صفر« لم ولن تكون سهلة 
متميزة حققت بالفعل الكثير من اإلنجازات في مجال التنمية المستدامة  وحماية البيئة، حيث تم تنفيذ 
العديد من البرامج مثل إنشاء المحميات البرية  والبحرية. باإلضافة إلى إنتاج الغازولين الخالي من 
الرصاص وتنفيذ مشاريع رأسمالية خاصة بحماية البيئة بتكلفة تصل إلى مليار ومائتين دينار كويتي 

خالل السنوات العشر الماضية فقط.     

  وفي مجال الرعاية الصحية فقد تطورت برامج الصحة المهنية  والتوعية الصحية بدرجة كبيرة 
في مختلف الشركات بهدف الوقاية من األمراض وتعزيز صحة الموظفين وعائالتهم، وعلى الجانب 
التأمين  خدمات  وإدخال  األحمدي  مستشفى  تطوير  تم  فقد  المجتمعية  للمسؤولية  وتحقيقاً  العالجي 
الصحي، كما تأخذ عمليات بناء المستشفى الجديد خطوات متسارعة ليصبح لدينا مستشفى شامل 

يدار طبقا ألحدث المستويات العالمية .

اإلخوة واألخوات الكرام
البعض اآلخر عليها ألول مرة، حيث  العالمية  وحصول  الجوائز  العديد من  بتجديد  نسعد سنوياً 
حصلت  إدارات الصحة والسالمة والبيئة في مؤسسة البترول الكويتية  وشركاتها التابعة على العديد 
من شهادات الجودة و األداء مثل »األيزو« ISO ، بمختلف أنواعها و كان أحدثها شهادة االيزو 
في مجال الطاقة ، كما تلقت شركاتنا كذلك العديد من الجوائز المحلية والعالمية في مجال الصحة 
والسالمة والبيئة، مثل “جرين أوورد” ، “ديو بونت” ، و جائزة “روسبا”  وجائزة مجلس السالمة 

البريطاني وغيرها  الكثير  ...

الحضور الكريم
يسعدني مجدداً تهنئة جميع الفائزين بفوزهم الكبير، متمنياً التوفيق لكل من لم يحالفهم الحظ مستقبالً، 
بجهوده  ساهم  من  وكل  للجائزة  المنظمة  اللجنة  إلى  والتقدير  الشكر  كل  أقدم  أن  يفوتني  وال  هذا 
بعد انطالقتها القوية ونجاحها  المتميزة في إنجاحها  وأعدكم بأن تصبح هذه الجائزة تقليداً سنوياً 

لعامين متتاليين.

و ختامًا 
أؤكد لكم أن الرقم »صفر« ليس مجرد شعار نرفعه  وإنما رؤية ملهمة ودعوة عملية لتطبيق كافة 
برامج الصحة والسالمة والبيئة والرعاية المسؤولة ، وهي المسؤولية  التي تقع على عاتق جميع 
العاملين و القياديين بالقطاع النفطي وشركائنا من المقاولين ، ومن هذا المنطلق نعدكم  بتقديم كامل 
لتحقيق مستقبل مشرق  و طموحاً  تميزاً  أكثر  أداء  لتقديم  الحثيثة   الجهود  المزيد من  الدعم وبذل 
في رحلتنا الطويلة الشاقة لتحقيق بيئة صحية خالية من الحوادث واإلصابات المهنية في المؤسسة 

.Driving to Zero وشركاتها التابعة  والوصول إلى الرقم صفر

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

  عبداللطيف عبداهلل الحوطى 

العضـــــو المنتـــــــدب للتخطيـــط

اإلخوة  واألخوات األفاضل
إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم جهودكم الحثيثة إلنجاح هذه المسابقة الكبيرة 
في عامها الثاني كما يسعدني أن أشارككم في تكريم هؤالء الفائزين المتميزين و 
الذين نأمل أن تحدث مشاريعهم نقلة نوعية وأن يكون لها دوراً فاعالً ومتميزاً 
وحافزاً إضافياً لبذل مزيد من المجهود واالبتكار في هذه المجاالت، وتحسين 
صورة المؤسسة وشركاتها التابعة في المجتمع الكويتي بصفتها حارسة للسالمة 

والبيئة في بلدنا الكويت.

اإلخوة الفائزين المتميزين
نحو  أخرى  رحلة   Driving to Zero العام  لهذا  المسابقة  شعار  مثل  لقد 
االستراتيجي  هدفنا  وتحقيق  الرقم صفر  إلى  للوصول  إضافية  التميز وخطوة 
و  المنطلق  هذا  ومن  النفطية،  والتسربات  المهنية  واإلصابات  الحوادث  بمنع 
حرصاً على أن  تحقق المسابقة واحداً من أهم أهدافها وعمالً على أن ال تقتصر 
المكاسب على الشركة صاحبة المشروع فقط، فإننا نأمل تبادل هذه البرامج بين 
مختلف الشركات العاملة في القطاع النفطي، تعميماً للخبرات وترشيداً للوقت 

والجهد والنفقات وتطويراً لخبراتكم المكتسبة  التي ال تقدر بثمن .

كلمة السيد عبد اللطيف الحوطى
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اإلخوة واألخوات األعزاء
عام مضى على انطالقة جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة والبيئة، البادرة التي أنارت احدى 
محطات مؤسسة البترول الكويتية في هذا المجال، و التي جاءت لخلق جو مميز من المنافسة بين 
المؤسسة وشركاتها في إطار ابداعي جديد دعماً منها لتطوير برامج ومشاريع هذه النظم التي تمثل 
أولوية هامة في القطاع النفطي. إن تواجدنا اليوم في هذا المكان هو امتداد لخطوة جادة غرسناها 
في أرض النجاح منذ أعوام لتثمر اآلن و تغدق علينا بالتميز والرقي في برامجنا للصحة  والسالمة 

والبيئة نحو رحلتنا إلى الرقم »صفر«.

اإلخوة  واألخوات األعزاء
المخاطر والحوادث  نتطلع لمستقبل خالي من  التابعة  الكويتية وشركاتها  البترول  إننا في مؤسسة 
وتوجهات  رؤية  وإنما  سهالً  عمالً  ليس  صفر  للرقم  الوصول  أن  تماماً  وندرك  والبيئية  المهنية 
استراتيجية يستلزم تحقيقها تكاتف جميع القياديين والعاملين بالقطاع النفطي، نعلم كذلك أن تحقيق 
شعار المسابقة ليس بأمر هين وال يأتي من فراغ أيضاً ولكنها حلقات متواصلة من النجاح تتخللها 
بعض اإلخفاقات التي تمثل دروساً وخبرات مهمة لالنطالق والتطوير المتواصل والجهود الحثيثة 

المخلصة والبرامج الطموحة التي تتبناها وتدعمها المؤسسة وشركاتها.

وفي النهاية يسعدني أن أقدم خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة الكبيرة  
واللجنة  للمؤسسة  التنفيذي  -الرئيس  الزنكي  فاروق حسين  السيد/  المسابقة  راعي  بالذكر  وأخص 
بالمؤسسة وجميع  والسالمة  المهنية  الصحة  دائرة  مدير   - الياقوت  السيد/ سامي  برئاسة  المنظمة 
أعضائها على الجهد الكبير الذى قاموا به، كما أطلب من جميع الشركات تكثيف مشاركاتها المستقبلية 
للعام القادم وأن تتقدم كل شركة في جميع فروع المسابقة بمشاريع متميزة لتصبح الجائزة بحق حافزاً 

. Zero كبيراً نحو التطوير والوصول إلى الرقم

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

بسم اهلل الرحمن الرحيم

  السيد/ سامي عبد اهلل الياقوت

مدير الصحة المهنية والسالمة

رئيس اللجنة المنظمة

  اإلخوة واألخوات األفاضل
إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم للعام الثاني على التوالي في مسابقة جائزة 

الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة والبيئة والتي تعقد هذا العام تحت شعار

 Journey To Excellence… Driving to Zero.... نعرف جميعاً 
الشركات  مختلف  في  بزيادتها  كثيراً  ونفرح  الكبرى،  أهميتها  لألرقام  أن 
والتكرير وغيره  النفط  إنتاج  بزيادة  أيضاً  نفرح  والمؤسسات، و نحن كغيرنا 
من مؤشرات التفوق، ولكن و بيقظة تامة نكون أشد حرصا على خفض األرقام 
“صفر”  للرقم  يبقى  ولذلك   ، والبيئية  المهنية  بالحوادث  الخاصة  والمؤشرات 
وقعه الجميل وموسيقى ساحرة نطرب عند سماعها فهو يعني أننا ماضون على 
الطريق الصحيح. الرقم صفر هو رؤية ملهمة وهدف استراتيجي و تحدي كبير 
نسعى لتحقيقه في جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي، و نأمل أن تكون 

هذه المسابقة احدى الدوافع التي تمهد الطريق للوصول إليه. 

  اإلخوة و األخوات األفاضل
كبيرة   بدرجة  المسابقة  على  النفطية  الشركات  جميع  إقبال  أثلج صدورنا  لقد 
تجعلنا على يقين تام بأنها سوف تحقق الكثير من أهدافها ليصبح لها دوراً كبيراً 

كلمة رئيس اللجنة المنظمة
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في دعم وتطوير برامج الصحة والسالمة والبيئة لدى العاملين بالقطاع النفطي، وتحفيز الشركات 
على استحداث وتكثيف البرامج المتخصصة في هذا المجال مع بذل مزيد من المجهود واالبتكار 
المجتمع بصفتها  المؤسسة في  لتحسين صورة  العلمية،  الطرق  لتتماشى مع  البرامج  وترشيد هذه 

حارسة للسالمة والبيئة في الكويت.

 اإلخوة و األخوات الكرام
يسعدني أن نستعرض معاً أهم محطات وأرقام الجائزة  والتي تقدم إليها 90 برنامج ومشروع متميز 
في مختلف مجاالت الصحة والسالمة والبيئة مقارنة بحوالي 60 مشروعا للعام الماضي مما يعد 

مؤشراً على النجاح والتنافس الكبير الذى حققته المسابقة في عامها األول.

ومن بين هذه البرامج، قدمت الشركات الزميلة 35 برنامجاً في مجال البيئة و26 برنامجاً في مجال 
السالمة وعشرة مشاريع في مجال الصحة و7 مشاريع في مجال الرعاية المجتمعية. وفيما يخص 
المقاولين فقد تم اختيار أفضل 3 مقاولين في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة من الذين لديهم عقود 
عمل مع الشركات الزميلة. أما في مجال األداء المتميز للشركات فقد فازت بها 3 شركات قدمت 

ملفات متميزة ومدّعمة بالوثائق  وخلت من أي وفيات أو أية حوادث مهنية جسيمة .

 اإلخوة و األخوات الكرام
أكبر عدد من  الكويتية على  الوطنية  البترول  للمسابقة أن حصلت شركة  النهائية  المحصلة  كانت 
الجوائز تليها شركة نفط الكويت ثم شركة البترول الكويتية العالمية. ومن الجدير باالهتمام هو فوز 
جميع الشركات بال استثناء بجائزة واحدة على األقل في أحد فروع المسابقة، وهو ما يوضح االهتمام 
الكبيرة بسبب وجود مسابقة  المنافسة  الكبير للشركات واستعداد الجميع لخوضها على الرغم من 

مماثلة لدى بعض الشركات مثل شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية .

 و في النهاية
مهماً  تمثل رافداً  التي  تلّقي مقترحاتكم وأرائككم  نأمل  فإننا  الشديدة  والمنافسة  الكبير  اإلقبال  إزاء 
نحو إضافيــاً  حــافزاً  لتكـــون  القادم  العام  في  جديدة  فروع  إدخال  ومحاولة  المسابقة   لتطوير 

. Driving to Zero

هذا ويسعدني أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة  وأخص بالذكر السيد/ فاروق 
حسين الزنكي - الرئيس التنفيذي و السيد/ عبداللطيف عبدهللا الحوطى - العضو المنتدب للتخطيط 
كما أثمن الجهد المنظم والدور الكبير الذى قامت به اللجنة المنظمة إلنجاح هذه المسابقة وأقدر لكم 
حضوركم الكبير ومشاركاتكم القيمة والتي  نعتبرها حافزاً  كبيراً  نحو التطوير والوصول إلى الرقم 

.Zero

وختاما أترككم مع أهم الحقائق واألرقام التي تلخص محطات الجائزة في الصفحات القادمة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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جدول )1(

90 برنامج تقدموا للترشيح موزعين حسب فئة المشروع 

الفـــــــئــــة

الشركـــــــــة
اإلجمالي

أداء 

الشركة
أداء المقاولين

المسؤولية 

االجتماعية
البيئة السالمة الصحة

11 1 1 1 4 3 1 شركة نفط الكويت

27 1 5 1 8 10 2 شركة البترول الوطنية الكويتية

16 1 3 6 4 2 شركة صناعة الكيماويات البترولية

6 5 1 الشركة الكويتية لنفط الخليج 

10 1 3 3 3 الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

4 3 1 شركة ناقالت النفط الكويتية 

9 1 4 4 شركة البترول الكويتية العالمية

1 1 شركات خدمات القطاع النفطي

6 1 1 2 1 1
الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 

الخارجية

90 5 7 7 35 26 10 اإلجمالي

حقائق وأرقام حول الجائزة

جدول )2(

الشركات الفائزة مصنفة حسب فئة المشروع

الفـــــــئــــة

الشركـــــــــة
اإلجمالي أداء الشركة

أداء 

المقاولين

المسؤولية 

االجتماعية
البيئة السالمة الصحة

4 1 1 1 1 شركة نفط الكويت

5 1 1 1 1 1 شركة البترول الوطنية الكويتية

2 1 1 شركة صناعة الكيماويات البترولية

1 1 الشركة الكويتية لنفط الخليج 

2 1 1 الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

1 1 شركة ناقالت النفط الكويتية 

3 1 1 1 شركة البترول الكويتية العالمية

1 1 شركات خدمات القطاع النفطي

2 1 1
الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 

الخارجية

21 3 3 3 4 4 4 اإلجمالي
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المشاريع الفائزة بجائزة الصحة

الباحث الرئيسىالمشروعالشركة م

د. عصام زاهرتقنيات جديدة في جراحة استبدال المفاصلشركة نفط الكويت1

عبدالجبار القحطانيتطبيق نظام إدارة قاعدة بيانات الصحة المهنيةشركة البترول الوطنية الكويتية2

3
شركة صناعة الكيماويات 

البترولية
عبدالهادي الهاجريمشروع 6 سيجما لتقليل عدد المدخنين

4
الشركة الكويتية لتزويد 

الطائرات بالوقود
عوض الودعانياستخدام الوقود الخالي من البنزين المسرطن

المشاريع الفائزة بجائزة السالمة

الباحث الرئيسىالمشروعالشركة م

شركة نفط الكويت1
تطبيق حماية لخط تصدير الغاز المكثف من الضغط العالي بمركز 

التجميع 3 في جنوب شرق الكويت
بدر محمود

2
شركة البترول 

الوطنية الكويتية

تطبيق برنامج رقمى إلدارة ومراقبة المواقع في مجاالت الصحة 

والسالمة بمصفاة ميناء االحمدي
محمد غازي المطيري

3
شركة البترول 

الكويتية العالمية
روبرتو  زكارومشروع السالمة الفاعلة لخطوط األنابيب بمدينة نابولى االيطالية

4
شركة ناقالت النفط 

الكويتية 
)DANAOS( كابتن/مسعود عليتطوير نموذج البالغ عن حوادث االسطول البحري

تابع جدول )3(

جدول )3(

 الفائزين المصنفين طبقا ألفرع الجائزة

المشاريع الفائزة بجائزة البيئة

الباحث الرئيسىالمشروعالشركة م

شركة نفط الكويت1
تطبيق طرق حفر آبار متعددة األطراف وإكمالها بأحدث 

تقنيات اإلكمال الذكية في خزان برقان بحقل المناقيش
حسن بنيان

وضحة الخطيباعتماد » الوحدة 105 الخاصة باستعادة الغاز المشتعل«شركة البترول الوطنية الكويتية2

حمود العتيبيتنظيف وإعادة تدوير السائل الزيتي اللزج  )OVL(الشركة الكويتية لنفط الخليج3

اروين هالويكتنفيذ  نظام إلدارة الطاقة  وفقاً لمتطلبات  آيزو 50001 .شركة البترول الكويتية العالمية4

المشاريع الفائزة بجائزة المسؤولية المجتمعية

الباحث الرئيسىالمشروعالشركة م

محمد منصور العجميبرامج المسئولية المجتمعيةشركة البترول الوطنية الكويتية1

2
الشركة الكويتية لإلستكشافات 

البترولية الخارجية 
علي دغيم الشمريكتاب »طيور الكويت«

ستيفانو كلوديو ساكون »هاييتي ... األخيار يحصدون الخير«شركة البترول الكويتية العالمية3
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تابع جدول )3(

جائزة أفضل أداء للشركات الوطنية / المقاولين

رئيس مجلس اإلدارةالشركة م

السيد/ عمران حبيب حياتنابسكو1

السيد/ طارق سلطانآجيلتي2

السيد/ محمد حسينإيكويت3

جائزة أفضل أداء للشركات الزميلة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبالشركة م

السيد/ نزار العدسانيالشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية 1

السيد/ علي العبيدشركة خدمات القطاع النفطي 2

السيد/ أسعد السعدالشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود3

جائزة أفضل  جهة حكومية تدعم مشروعات الصحة والسالمة والبيئة

ممثل الجهةاسم الجهةم

د.ناجي المطيريمعهد الكويت لألبحاث العلمية 1

م.جاسم البدرالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية2

د. فيصل الغانمإدارة الطوارئ الطبية -  وزارة الصحة 3

شركة نفط الكويت

رئيس الفريقالمشروعالفئة م

د. عصام زاهرتقنيات جديدة في جراحة استبدال المفاصلصحة1

سالمة2
تطبيق حماية لخط تصدير الغاز المكثف من الضغط العالي      

بمركز التجميع 3 في جنوب شرق الكويت
بدر محمود

بيئة3
تطبيق طرق حفر آبار متعددة األطراف وإكمالها بأحدث تقنيات 

اإلكمال الذكية في خزان برقان بحقل المناقيش
حسن بنيان

شركة صناعة الكيماويات البترولية

رئيس الفريقالمشروعالفئة م

عبدالهادي الهاجريمشروع 6 سيجما لتقليل عدد المدخنينصحة1

شركة البترول الوطنية الكويتية

رئيس الفريقالمشروعالفئة م

عبدالجبار القحطانيتطبيق نظام إدارة قاعدة بيانات الصحة المهنيةصحة1

سالمة2
تطبيق برنامج رقمى إلدارة ومراقبة المواقع في مجاالت الصحة 

والسالمة بمصفاة ميناء االحمدي
محمد غازي المطيري

وضحة الخطيباعتماد » الوحدة 105 الخاصة باستعادة الغاز المشتعل«بيئة3

محمد منصور العجميبرنامج المسئولية االجتماعية للشركةالمسؤولية  المجتمعية4

جدول )4(

 المشاريع الفائزة حسب الشركات
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تابع جدول )4( تابع جدول )4(
الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

رئيس الفريقالمشروعالفئة م

عوض الودعانياستخدام الوقود الخالي من البنزين المسرطنصحة1

أسعد السعدأداء الشركة المميزأفضل أداء للشركة2

الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية

رئيس الفريقالمشروعالفئة م

نزار العدسانيأداء الشركة المميزأفضل أداء للشركة1

علي دغيم الشمريكتاب »طيور الكويت«المسؤولية المجتمعية2

شركة البترول الكويتية العالمية

رئيس الفريقالمشروعالفئة م

روبرتو  زكارومشروع السالمة الفاعلة لخطوط األنابيب بمدينة نابولى االيطاليةسالمة1

بيئة2
تنفيذ  نظام إلدارة الطاقة  وفقاً لمتطلبات

آيزو 50001.
اروين هالويك

المسؤولية المجتمعية3
مشروع »هاييتي ...

األخيار يحصدون الخير “
ستيفانو كلوديو ساكون

شركة ناقالت النفط الكويتية

رئيس الفريقالمشروعالفئة م

سالمة1
تطوير نموذج البالغ عن حوادث االسطول البحري 

)DANAOS(
مسعود علي

الشركة الكويتية لنفط الخليج

رئيس الفريقالمشروعالفئة م

حمود العتيبيتنظيف وإعادة تدوير السائل الزيتي اللزج  )OVL(بيئة1

شركة خدمات القطاع النفطي

رئيس الفريقالمشروعالفئة م

علي العبيدأداء الشركة المميزأفضل أداء للشركة1
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تقنيات جراحية جديدة تستخدم ألول مرة بالكويت ، وخاصة لشباب العاملين بالقطاع النفطي قدمها   
األطباء بفريق تبديل المفاصل الصناعية / وحدة جراحة العظام بمستشفى األحمدي، األمر الذي جعل  مستشفى 
شركة نفط الكويت مركزاً رائداً في مجال جراحة استبدال المفاصل بالكويت. و قلل هذا المشروع من عدد 
المرضى الذين يتم إرسالهم للعالج بالخارج إلى أقل من 1%، مما وفر كثيراً من معاناة المرضى و الوقت 

الالزم للعالج ، كما وفر لشركة نفط الكويت أكثر من مليون دينار على مدى السنتين الماضيتين . 

أهم التقنيات المستخدمة 
· الجراحة باستخدام الحد األدنى للشق الجراحي.	
· تبديل سطح مفصل الحوض للشباب.	
· تقويــم واســتئصال  منتصــف 	

رأس مفصــل الحوض للشــباب 
الذيــن يعانــون مــن نقــص ضخ 
الفخــذ،  لــرأس عظمــة  الــدم 
ــام  ــل برمنجه ــب مفص و تركي

ــل. البدي
· لمفصــل 	 الكامــل  االســتبدال   

الركبــة.
· ــة 	 ــل الركب ــر مفص ــادة تغيي إع

)جراحــة اإلعــادة(

المشروعات الفائزة بجائزة الصحة 

قامت شركه البترول الوطنية الكويتية بتطبيق نظام إدارة قاعدة بيانات الصحة المهنية والذي ساعد   
بالصحة  والمتعلق   )SHEMS( والبيئة والصحة  السالمة  إدارة  نظام  من  العاشر  العنصر  تطبيق  على 
المهنية، مما ساعد في تطوير خطة مراقبة التعرض، اتخاذ القرارات بشأن التعرضات، وتحسين استخدام 

الموارد وتقديم خدمات صحية وقائية لجميع الموظفين. 

أهم فوائد النظام 
· حفظ وتتبع تاريخ التعرضات المهنية للموظفين.	
· تقييم األخطار النوعية عن طريق النظام، خطة مراقبة ومتابعة التعرض.	
· أداة إحصائية إلكترونية تمّكن صانعي القرار من تحليل البيانات وفقا لمعايير جمعية أخصائي 	

الصحة المهنية األمريكية.
· الفحص  الطبي في الوقت المناسب لتحديد اآلثار الصحية. 	
· تحقيق المتطلبات القانونية لحفظ 	

السجالت.
· تخفيض الموارد المطلوبة.	
· تحسين صورة البترول الوطنية 	

كشركة رائدة في  المنطقة.
· تقليل ساعات العمل المتطلبة 	

إلدخال البيانات في النظام مما 
يؤدي إلى خفض التكلفة. 

تطبيق نظام إدارة قاعدة بيانات الصحة المهنية

شركة البترول الوطنية الكويتية

تقنيات جديدة في جراحة استبدال المفاصل

شركة نفط الكويت
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يمثل التدخين مشكلة صحية بالشركة ، لذا قامت اإلدارة العليا ومجموعة االتصال والخدمات بتبني   
مشروع 6 سيجما لمواجهة التدخين وتقليل آثاره الصحية وتقليل نسبة المدخنين من العاملين بالشركة وذلك 
بالتعرف على األسباب المؤدية للتدخين والتعرف على أحسن الحلول الممكنة و التى اتضح علميا أنها تغير 
األنماط السلوكية الخاصة بالتغلب على المشاكل والمواقف التي تحتاج للهدوء والتركيز، وكذلك األنماط 

السلوكية الخاصة بالطعام والشراب الصحي وزيادة المجهود البدني. 

وعليه فقد تم تنفيذ حمالت صحية للعاملين بالشركة تمثلت في عمل ندوات صحية بواسطة المركز الطبي 
العاملين وتغيير كيفية ونوعية  لقاءات ألسر  للعاملين وعمل  الزائرين وإرسال رسائل  واألخصائيين من 

التغلب على المواقف التي يتعرض لها اإلنسان من ضغوط مختلفة.

وقد أسفر المشروع عن نتائج ايجابية للغاية يمكن تطبيقها في الشركات النفطية األخرى ومن أهم هذه الفوائد 
بخطورة  الصحي  الوعى  زيادة 
المدخنين  انخفاض عدد  التدخين و 
180،كما  إلى   203 من  بالشركة 
العاملين  من   60% نسبته  ما  قام 
الذين لم يتوقفوا عن التدخين بتقليل 
 ، التبغ  استخدام  مرات  وعدد  شدة 
و أعــرب عــدد أخر عن استعداد 
للمسـاهمة في برامـج الـتوقف عن 

التدخين مستقبالً.

حفاظاً على صحة الموظفين وحماية لهم من التعرض ألبخرة البنزين قامت شركة كافكو باستخدام   
وقود جديد خالى من البنزين المسرطن )بدالً من الوقود القديم الذى كان يستخدم في الطائرات ذات المحركات 
 والذي يحتوى على نسبة بنزين أكبر من % 0.1 ( . تم استيراد الوقود الجديد من شركة سيما بتروليوم 
)Cyma Petroleum( حيث تؤكد صحيفة بيانات السالمة للمنتج خلوه من البنزين المسرطن وأنه في 

حالة االستخدام والتعبئة االعتيادية ال تسبب أي خطورة على صحة الموظفين.

التابعة لها  البترول الكويتية والشركات  ومن أهم فوائد المشروع أنه يتوافق مع سياسة وقوانين مؤسسة 
المتعلقة بتقليل مسببات المخاطر الصحية، كما يمكن االستفادة من هذا المشروع في حماية صحة الموظفين 
من بعض المواد المسرطنة الموجودة في المنتجات المتداولة في هذه الشركات ، كما أدى المشروع أيضاً  
إلى أن حافظت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود )كافكو( على حسن سمعتها في توفير منتجات 

آمنة االستخدام لعمالئها. 

مشروع 6 سيجما لتقليل عدد المدخنين

شركة صناعة الكيماويات البترولية
استخدام الوقود الخالي من البنزين المسرطن

الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود
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لقد تم خفض قيمة أعلى ضغط مسموح به للعمل اآلمن في أنبوبان من أنابيب شبكة الغاز المكثف بسبب   

التآكل. وبما أنها شبكة كبيرة، فإنها عرضة للتعطل والتوقف في حال وجود أي إغالق عرضي في أي خط أنابيب 
متصل بالشبكة، أي العمل بضغط أعلى من أعلى ضغط مسموح للعمل اآلمن، مما قد يؤدي إلى تسرب كبير وعواقب 
غير مرغوب بها مثل حريق أو إنفجار حيث أن الوقت إليقاف المضخات المغذية لشبكة الغاز المكثف طويل 
 نوعاً ما، بينما ستشهد الشبكة ارتفاعاً ملحوظاً وكبيراً بمدة  زمنية قصيرة جداً وبالتالي كسر الخطان المتآكالن.
قدم فريق العمليات بجنوب الكويت  تعديالً على برمجة عمل المضخات المتصلة باألنبوبين المتضررين 
زيادة  وبالتالي  الشبكة،  ارتفاع بضغط  أي  بحالة  آلياً  المضخات  إغالق  لتأمين   )3 النفط  تجميع  )بمركز 

مستوى العمل اآلمن من خالل هذه المبادرة وحماية البيئة والمنشآت النفطية والموظفين.

المشروعات الفائزة بجائزة السالمة 

يستهدف المشروع تعزيز البرنامج المستخدم في حصر التقارير التي يتم اإلبالغ عنها من األسطول   

و التي تشمل ) الحوادث – الحوادث وشيكة الحدوث - األعمال غير اآلمنه ( ويتم متابعة هذه التقارير من 
خالل دورة عمل تشمل مجموعات األسطول واإلدارات المشاركة التي  تقوم على إجراء التحقيقات واتخاذ 
اإلجراءات التصحيحية والوقائية ، ومن خالل االشتراك في تحليل ودراسة التقارير التي يقوم بها األسطول 
عن طريق اتباع هذا المنهج للعمل على تيسير و تحسين طريقة االبالغ عن الحوادث و الحد من الحوادث 

بما في ذلك احتساب الوقت الضائع .

وقد أدى تطبيق هذا النموذج لتقليل  الوقت الضائع من الحوادث من  0,45 إلى 0,12 ) في الفترة 2009 
البرنامج  مميزات  ومن   )  2012  –

للتقارير  كبيرا  دعما  يقدم  بأنه  حاليا 
مثل  المشاركين  جميع  من   المقدمة 
الحوادث  اآلمنه –  )الحوادث غير   :

وشيكة الحدوث ( 

)DANAOS( تطوير نموذج اإلبالغ عن حوادث االسطول البحري
شركة ناقالت النفط الكويتية

تطبيق حماية لخط تصدير الغاز المكثف من الضغط العالي
 بمركز التجميع 3 في جنوب شرق الكويت 

شركة نفط الكويت
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في  والعليا  المتوسطة  اإلدارة  زيارة  المواقع من خالل  برنامج رقمي إلدارة ومراقبة  تطبيق  تم   
مجاالت الصحة والسالمة بمصفاة ميناء األحمدي .ترتكز فكرة المشروع على زيارات اإلدارة المتوسطة 
والعليا للمواقع بشكل دوري وإصدارهم بطاقات ملونة )خضراء / صفراء / حمراء( تدل على مدى التزام 

الموظفين بمعايير الصحة والسالمة طبقاً للنظام الرقمي المستحدث بالبرنامج.
يستهدف البرنامج:

-  تحسين مراقبة و أداء الموظفين فيما يخص الصحة والسالمة والبيئة األعمال في أماكن العمل .
- حصر األعمال المخالفة واالنحراف في السلوكيات التي تتعارض مع لوائح السالمة والصحة والبيئة و 

توثيقها في تقرير موجه إلى القسم المعني التخاذ الالزم.

- تمييز السلوكيات المتوافقة من قبل الموظف لنظام السالمة والصحة والبيئة و يتم تكريمه بإعطائه بطاقه 
خضراء.

- تقلــيل السلوكيــات غــيـر المتــوافقة 
عن طـــريق  لـــوم الموظف المسؤول 
بإعطائه إما بطاقة صفراء أو حمراء 

طبقا لنظام النقاط في البرنامج.

- المحصلة النهائية للمشروع  تحسين 
في  البيئة  و  والصحة  السالمة  ثقافة 

الشركة.

تم تطوير هذا المشروع المبتكر لزيادة سالمة خط األنابيب الذي يبلغ طوله 4000 مترا ويربط   

بين ميناء نابولي بإيطاليا بمستودعات الشركة KuPIT. والنظام الُمطبق حالًيا قادر على اكتشاف الحريق 
أو حتى أبخرة الغازات المنبعثة من الهيدروكربونات ومن ثم يبدأ تلقائياً في إصدار التنبيهات التحذيرية 
واإلجراءات األمنية الالزمة. كما يتيح المشروع التشغيل اآللي لنظام السالمة الجاهز دائما بما يتضمنه من 
كافة موزعات المياه والرغاوي الموجودة في الجزء الذي وقعت فيه المشكلة من خط األنابيب مما  ُيقلل من 
وقت رد الفعل واألضرار المحتملة على الناس والممتلكات. ومن أهم األثار المباشرة للمشروع أنه ساهم 
بطريقة فعالة للوصول إلى أعلى معايير السالمة وبالتالي ضمان سالمة العمليات في المستقبل و عدم إجراء 
أي تخفيض لمعدالت الضخ  وتقليص تكاليف السالمة واألمن والوجود البشري كنتيجة الستخدام الرقابة 

التقنية.

مشروع الحماية الفاعلة لخطوط األنابيب بمدينة نابولى االيطالية
شركة البترول الكويتية العالمية

تطبيق برنامج »رقمى« إلدارة ومراقبة المواقع
في مجاالت الصحة والسالمة بمصفاة ميناء االحمدي

شركة البترول الوطنية الكويتية
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آبار متعددة األطراف  الكويت والشرق األوسط  تم تطبيق نظام حفر  ألول مرة في شركة نفط   
ومزودة بأجهزة إنتاج ذكية مما أحدث نقلة نوعية ليس في مجال إنتاج النفط فحسب ولكن في مجال الصحة 
والسالمة والبيئة أيضاً. فقد كان الجمع بين أحدث تكنولوجيا ألجهزة تنظيم تدفق النفط )ICD(  وصمامات 
التحكم الداخلي لتدفق النفط )ICV( في آبارMN-178  و MN-180 والتي حفرت باستخدام أحدث ما 
توصل له العلم من تكنولوجيا الحفر األفقي متعدد األطراف من المستوى الرابع، أن توصلت مجموعة 

تطوير إنتاج حقول غرب الكويت )حقل المناقيش( إلى تحسن مطرد في اإلنتاج مع حماية تامة للبيئة.

ولقد أدت هذه اآلبار الذكية المتطورة إلى حماية للبيئة من خالل العديد من النتائج منها  خفض النفايات الناتجة 
عن الحفر وذلك بالتقليل من عدد اآلبار، إعادة استخدام سوائل الحفر بعد إعادة تدويرها، التقليل من الحاجة 
لحفر آبار للتخلص من المياه المنتجة مع النفط كنتيجة لخفض معدالت الماء المنتج مصاحباً للنفط، خفض 
انبعاث الغازات وحرقها ومن ثم منع تلوث الهواء والتقليل من تلوث المياه الجوفية وحماية التربة بخفض 

االنسكابات أثناء عمليات الحفر وإكمال 
البئر، كما حّسنت األداء طويل األمد 
لآلبار مما خفض الحاجة إلى تعطيل 
اإلنتاج بإغالق اآلبار إلجراء عمليات 
الصيانة واإلصالح وما يصاحبها من 
بها  المرتبطة  السالمة  على  مخاطر 
المحصلة،   فى  و  البيئة.  وأثرها على 
األثر  المشروع  هذا  لتطبيق  كان 
اإليجابي على صافي الربح للمشروع 

والعوائد االستثمارية للشركة. 

المشروعات الفائزة بجائزة البيئة

في سابقة في تاريخ المؤسسة ، حصلت مصفاة  شركة كويت بتروليوم يوروبورت على شهادة آيزو   
50001  لتصبح بذلك ثالث مصفاة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة العالمية الجديدة لتنظيم الطاقة 
)في مارس 2012(. نجحت الشركة في حصد هذا السبق العالمي بعد جهود كبيرة وتجارب  العمل  السابقة  
مع آيزو 9001  & آيزو 14001 ، قامت على أثرها المصفاة  بموائمة  نظام إدارة الطاقة الخاص بها  مع 
آيزو  50001 في أقل من عام بعد صدورها. يعمل النظام الجديد إلدارة الطاقة بشكل يتجاوز التوقعات ويقلل 
من تكاليف الطاقة  بمعدل 5 مليون  دوالر في السنة كما يخفض من العوامل الُمسببة لالحتباس الحراري 

وانبعاث الغازات بمقدار23 كيلو طن / في السنة.
إن منهجية آيزو  50001 الجديدة تعضد من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية إلدارة انبعاثات الغازات 
الدفيئة وتدعم تنظيم الطاقة بالشركة مع  موائمة مؤشرات األداء الرئيسية لـ  SSHEMS وصوال إلى 
مستوى الرعاية المسؤولة RC 14001. هذا وإننا لنفخر بأننا قد حصلنا على هذه الشهادة العالمية في اوائل 

عام 2012 بالرغم من صدورها فقط  
في يونيو 2011 ،  مما يضع شركة 
 ) KPE( كويت بتروليوم يوروبورت
يتعلق  فيما  متقدم عالميا    في مركز 
أن    كما  واالعتمادات  بالشهادات  
التكرير وشركات  العديد من مصافي 
نهجها  تتبع  سوف  البتروكيماويات 
قريباً. وأخيراً ، فإن نظام إدارة الطاقة  
المعتمد  آيزو 50001  للشركة يمكن 
لـ  التابعة  الشركات  إلى  بسهولة  نقله 
الكويتية سواًء فيما  البترول   مؤسسة 
يتعـلق بالـمراحل  األوليــة والنهـائية 

) اإلنتاج والتسويق(.

 تحسين األداء البيئي بتطبيق تقنيات متطورة لحفر اآلبار بحقل
 المناقيش، غرب الكويت

شركة نفط الكويت

 تنفيذ  نظام إلدارة الطاقة  وفقًا 
لمتطلبات  آيزو 50001 .

شركة البترول الكويتية العالمية
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تتلخص فكرة المشروع في االستفادة من التقنيات الحديثة فى استعادة أكبر كمية ممكنة من بقايا   
ورواسب النفط ذات الكثافة من برك التبخر بالعمليات المشتركة بالوفرة )وخاصة البركة رقم 28( . تتم 
إعادة تدوير هذه الكمية من النفط بعد تنظيف وإزالة بقايا ورواسب النفط اللزجة من برك التبخير مما يسهل 

معالجة وإعادة  تأهيل التربة وفقاَ لمعايير المؤسسة البترول الكويتية للمحافظة على البيئة .

من أهم فوائد المشروع 
- تعظيم االستفادة االقتصادية وخفض المصاريف التشغيلية السنوية للشركة وتقدر االستفادة المالية بحوالي  

671,138,960 دوالر أمريكي 

الكيماوية  الهيدروجين والمواد  النفط مثل غاز كبريتيد  بقايا  المنبعثة من  السامة  الغازات  القضاء على   -
وانبعاثات األبخرة الهيدكروبونية والتخلص من أي مخاطر قد تسبب حرائق وملوثات للبيئة.

واستصالح  تأهيل  عمليات  تسهيل   -
التلوث  مستويات  خفض  مع  التربة 
والتخلص من احتماالت تسرب السوائل 
الخطرة إلى طبقات التربة والمحافظة 
في  والزراعية  البرية  الحياة  على 
بالوفرة  المشتركة  العمليات  منطقة 

والمناطق المجاورة.

- االلتزام بالمعايير المحلية و العالمية 
في  والتحكم  البيئة  على  للمحافظة 

االنبعاثات الخطرة .

يعتبر هذا المشروع هو االول من نوعه في الكويت الذى تمت دراسة تسجيله في إطار آلية التنمية   
النظيفة CDM، وتم استيفاء شروط تقديمه لألمم المتحدة  للحصول على تصديقها و اعتمادها لهذا البرنامج 
كونه متوافقاً مع شروط وبنود  “اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ CUNFCC “. جاءت 
واألهم  المعنية  الوطنية  السلطة  من  واعتمادها  المشروع  وتصميم  إعداد  تم  أن  بعد  الصعبة  الرحلة  هذه 
من ذلك أنه قد تم تحديد جهة مستقلة معتمدة للمصادقة علي هذه اإلجراءات من خالل تدقيقها للسجالت 
والبيانات واألدلة . هذا ومن المتوقع أن تصبح الوحدة – 105 في مصفاة شركة البترول الوطنية الكويتية 
بميناء األحمدي ، والخاصة باستخالص واستعادة الغاز المحترق هي األولى في الكويت و التى تحصل 

 .UNFCCC على اعتماد طبقاً التفاقية األمم المتحدة لخفض انبعاث الغازات

  )OVL(  معالجة وإعادة تدوير السائل الزيتي اللزج
الشركة الكويتية لنفط الخليج

توافق الوحدة 105 مع اتفاقية األمم المتحدة
 لخفض انبعاث الغازات 

شركة البترول الوطنية الكويتية
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تلتزم شركة البترول الكويتية إيطاليا )KuPIT( باستمرار بتعزيز أنشطة المسؤولية االجتماعية   
التابعة لها . ويعتبر مشروع “هاييتى” واحداً من أهم هذه المشاريع حيث يستهدف تحسين ظروف الحياة في 
هاييتي مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال حيث تم االعتناء بأكثر من 25000 طفل يتيم مع تحسين 
الظروف المعيشية والسكن والتعليم و الصحة لهم . ويتميز هذا المشروع بنجاح الشركة فى استقطاب وجذب 
عدد كبير من العمالء والموردين للمساهمة معها بطريقة فعالة فى هذا البرنامج  لزيادة الموارد المادية 
المخصصة للمشروع مع إعالء للقيم المشتركة في مسار التنمية. ويكمن الجزء المبتكر في هذا المشروع 
في اآللية: حيث يتم التبرع مباشرًة من قبل العمالء بدعم من بعض شركاء KuPIT  العاملين في الدعاية، 
مثل SLAM )للمالبس الرياضية( وBallarini )شركة مصنعة لمعدات الطهي( وبفضل هذه اآللية، فإن 
KuPIT وعلى الرغم  من قلة إنفاقها المباشر  إال أنها قد نجحت في مضاعفة هذه  األموال من خالل 

 . للمساهمــين  المباشرة  التبرعات 
الصحــية  الفــوائد  إلى  وباإلضافة 
والمجتمـعـيـة الجـــــمة للمشــرديـن 
والمحتاجيــن بهاييتي فإن المشروع 
سمعة  وتحسين  بناء  في  ساهم  قد 
العالمة التجارية للشركة و مؤسسة 

البترول الكويتية فى العالم.

المشروعات الفائزة بجائزة المسؤولية المجتمعية

كتاب “طيور الكويت” موسوعة شاملة طبعت برعاية كاملة من قبل الشركة الكويتية لالستكشافات   

البترولية الخارجية )كوفبك( كجزء من مسؤوليتها االجتماعية حيث يضم الكتاب أكثر من 400 صفحة 
تحتوى على مختلف الطيور المحلية والمهاجرة في الكويت ومدعم بصور ومعلومات. 

وقد رعت كوفبك هذا الكتاب األول من نوعه في الكويت بشكل كامل من منطلق مسؤوليتها االجتماعية 
وحملتها التوعوية حول الحياة البرية في الكويت.

وتم توزيع هذا الكتاب على المدارس المحلية والخاصة 
والجامعات والمؤسسات العلمية ووسائل اإلعالم المحلية 

والدولية وسفارات الكويت في الخارج.

 هاييتي ... » األخيار يحصدون الخير« 

شركة البترول الكويتية العالمية

كتاب »طيور الكويت«
الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية )كوفبك(
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الشركة  ، و تخصص  المجتمعية  بإنجازاتها ومسؤولياتها  الكويتية  الوطنية  البترول  تسعد شركة   

برنامجاً شامالً تخصص له الموارد البشرية واالقتصادية لتساهم الشركة من خالله في التنمية المستدامة 
للمجتمع، و تقدم الشركة سنويا التزامات صحية وتعلمية و بيئية تجاه موظفيها وعائالتهم و المجتمع ككل . 
كما تسعد الشركة بتواصل عطائها المجتمعي نحو العديد من الهيئات والجمعيات الخيرية لتقدم بذلك نموذجاً 
وطنيا مسؤوال للنهوض بالمجتمع وتحسين سمعة الشركة بصفة خاصة و القطاع النفطي ككل. ولهذا تفخر 
الشركة باعتراف المجتمع و الجمعيات األهلية و الخيرية بها كواحدة من أهم الشركات في المنطقة من حيث 

التزامها بالرعاية المجتمعية المسؤولة.

و لهذا حرصنا وللمرة االولى في المنطقة على تقديم تقرير المسؤولية االجتماعية للشركة بطريقة علمية 
كتابة  في  الدولية  األعراف  مع  تتسق 
مما  المجتمعية،  المســؤولية  تقارير 
قانونية  وثيقة  التقرير  من  يجعل 
قدر  بأكبر  كتابتها  تم  مفصـلة  شاملة 
من الشفافية لعمالء الشركة وللمجتمع 
وبأنشطتها  بالشركة  يثقوا  حتى  ككل 
المجتمعية و يسعدوا بنا ككيان إيجابي 

فاعل في المجتمع.

· ُتطبق الشركة الوطنية للخدمات البترولية نظام متقدم في إدارة الصحة والسالمة والبيئة  )HSEMS(. وقد تم 	
تطوير هذا النظام وفًقا لمواصفات السالمة والصحة المهنية )OHSAS( رقم 18001 وحصل على شهادة 

األيزو إلدارة الجودة رقم )9001( وكذلك شهادة األيزو إلدارة البيئة رقم )14001(. 

· يتميز النظام بكونه نظام الكتروني يسهل من إدارة وتفاعل وامتثال جميع الموظفين لكافة قواعد ولوائح الصحة 	
بمتطلبات  التزامهم  وكذلك  وإجراءات(  ومعايير  سياسات  من  يتضمنه  )بما  بها  المعمول  والبيئة  والسالمة 
العمالء. كما ُيوفر النظام المطبق األدوات الالزمة لوضع األهداف والغايات، وقياس مؤشرات األداء الرئيسية 

ورفع تقارير بشأنها، ومن ثم ابداء تعقيبات التغذية الراجعة بهدف تحسين األداء بشكل مستمر.

· حققت الشركة خالل الفترة االخيرة )2007-2011( إنجازات متميزة عند مقارنتها على المستويين المحلى 	
والعالمي سواء فيما يتعلق بنتائجها المالية أو مختلف مؤشرات الصحة والسالمة والبيئة  ونخص بالذكر فيما 

حققته في المجاالت األخيرة ما يلى:

o  شهادة تقدير على اأدائها المتميز في مجال الصحة والسالمة والبيئة وحصولها على نسبة %98 في
CHESM

o .عدم تسجيل أي حوادث خالل الثالث سنوات األخيرة

o .إتمام 200 ألف ساعة عمل بدون تسجيل أى حوادث مهنية

o . 17025 حصل مختبر البيئة بالشركة على شهادة االيزو

o .)2010(الميدالية الفضية من جمعية السالمة األمريكية فرع الكويت

تم ترشيحها من قبل  شركة نفط الكويت

جائزة أفضل آداء للشركات الوطنية / المقاولين

)NAPESCO( الشركة الوطنية للخدمات البترولية
برنامج المسئولية المجتمعية للشركة

شركة البترول الوطنية الكويتية
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· تلتزم »أجيليتى« بتقديم  خدمات متميزة ومعايير عالية في مختلف مجاالت  الصحة والسالمة ضمن 	
بيئة صديقة لمختلف عمالئها .

· ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة، قام موظفو أجيليتى بزراعة 6350 شجرة بالكويت خالل 	
بهدف خفض  األرض  بيوم   2012 عام  في  الشركة  احتفلت  اإلطار  وبهذا  األخيرة،  االربع سنوات 
أشجار  و زراعة  للسيارات  الجماعي  االستخدام  مثل  عديدة  فعاليات  اليوم  الكربون وتضمن  إنبعاث 

وإعادة تدوير المخلفات وغيرها...

· قدمت الشركة أداًء متميزا  )خالل 2011 – 2012( حيث حصلت على الجوائز المذكورة أدناه من 	
شركة البترول الوطنية الكويتية و الجمعية األمريكية لمهندسي السالمة:

o  .عدم تسجيل أي حوادث مهنية في مستودعات شركة البترول الوطنية الكويتية
o .)جائزة الرئيس السنوية للصحة والسالمة والبيئة  في مصفاة الشعيبة )الجائزة الفضية
o .الفوز بكأس الصحة والسالمة والبيئة للمقاولين في مصفاة ميناء األحمدي
o .الفوز بالمركز الثاني بكأس الصحة والسالمة والبيئة للمقاولين في مصفاة ميناء عبد هللا
o .الفوز بكأس الصحة والسالمة والبيئة للمقاولين في مصفاة الشعيبة
o .ASSE الجائزة الذهبية من الجمعية األمريكية لمهندسي السالمة فرع الكويت

KNPC تم ترشيحها من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية

· ُتطبق شركة ايكويت نظام حديث ومتكامل قوي إلدارة الصحة والسالمة والبيئة HSE. و وتتوافق سياسة 	
ومعايير وإجراءات العمل المتعلقة بهذا النظام مع المتطلبات المحلية والعالمية األكثر صرامة في هذه المجاالت 
.هذا و تطبق الشركة نظاما قويا للتدقيق ،حيث يتم وبشكل دوري اجراء تدقيق داخلي وخارجي لمدى االلتزام 

بمتطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة في مختلف جوانبه. 

· برنامج 	 وتوثيق جميع خطوات  إدارة  فى  اإلنترنت  يعتمد على  متطور  الكتروني  نظام  بكونه  النظام  يتميز   
الصحة والسالمة والبيئة مثل اإلبالغ عن الحوادث والحوادث الوشيكة والتدقيق والمراقبة. 

· حققت ايكويت 3.89 نقطة من 4.00 نقطة خالل عملية التدقيق الخارجي المتكاملة )Dow( في عام 2011.	

·  تتميز إيكويت بتقديرها الكبير للمقاولين المتعاملين معها وبهذا الخصوص فإنها تعطى مميزات مالية تتماشى 	
مع أداء المقاولين في مختلف مجالت الصحة والسالمة والبيئة .

· تم منح شركة ايكويت شهادة الرعاية المسؤولة وفق المواصفة رقم 14001، مما يجعلها أول منشأة في الكويت 	
تحمل هذه الشهادة.

PIC تم ترشيحها من قبل شركة صناعة الكيماويات البترولية

شركة إيكويت للبتروكيماويات  أجيليتي
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- عــدم تســجيل أي إصابــات مهنيــة ) صفــر حــوادث( للســنة الثالثــة علــى التوالــي وقــد حصلــت الشــركة 
هــذا العــام )2013/2012( علــى جائــزة المجلــس األعلــى البريطانــي للســالمة مــع درجــة )االمتيــاز( .

- قامــت الشــركة بتوحيــد مختلــف خدماتهــا األمنيــة تحــت إشــراف قيــادة مركزيــة موحــدة بــإدارة الشــركة، 
وقــد تــم إنشــاء قــوات مختصــة للحمايــة الشــاطئية ،األمــن الصناعــي والكشــف عــن المتفجــرات. 

كمــا تــم اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي إنشــاء غرفــة تحكــم مركزيــة مــزودة بأحــدث أجهــزة االتصــال 
والمراقبــة، لتعزيــز األداء األمنــي للمنشــآت الحيويــة داخــل جميــع منشــآت القطــاع النفطــي. بــدأت الشــركة 
تشــغيل مركــز الدعــم الفرعــي للطــوارئ فــي شــركة كافكــو لتغطيــة المنطقــة الوســطى القريبــة مــن مطــار 

الكويــت الدولــي.

- ومــن منطلــق المســؤولية االجتماعيــة، قامــت الشــركة بتنفيــذ عــدد مــن الحمــالت واإلرشــادات والبرامــج 
المتكاملــة المتميــزة فــي مختلــف جوانــب الصحــة والســالمة و البيئــة.

 المهندس جاسم البدر
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

 دكتور فيصل الغانم 
مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة

 ادارة الطوارئ الطبيبة - وزارة الصحة

 الدكتور ناجي المطيري
مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

جائزة أفضل جهة حكومية تدعم مشروعات الصحة 
والسالمة والبيئة

جائزة االداء المتميز للشركات الزميلة 
في مجال الصحة والسالمة والبيئة

شركة خدمات القطاع النفطي

OSSC  
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تميز أداء الصحة والسالمة والبيئة لهذا العام بالكثير من اإلنجازات أهمها :
- عدم تسجيل أي اصابات مهنية  أو إنسكابات ) صفر حوادث(.

ــة  ــك مجموع ــكل بذل ــة، لتش ــة  المهني ــزو 18001 للصح ــهادة األي ــى ش ــا عل ــركة حديث ــول الش - حص
متكاملــة بعــد أضافتهــا إلــى الشــهادات الســابقة  األيــزو 14001 و شــهادة اآليــزو1 900 .

ــة  ــدال مــن النوعي ــن المضــرة بالصحــة ب ــادة البنزي ــي مــن م ــرات الخال ــود الطائ - مشــروع اســتخدام وق
ــة. القديم

ــف  مؤشــرات  ــي مختل ــق معــدالت أفضــل مــن الحــد االقصــى المأمــول ف ــة وتحقي ــات مهني - عــدم تســجيل أي إصاب
ــخ. ــش ، .... إل ــق والتفتي ــا :BSC ، حــوادث الســيارات ، لجــان التدقي ــن أهمه ــة وم الصحــة والســالمة و البيئ

ــاوالت  ــي و ط ــي بالكراس ــركة الرئيس ــى الش ــات بمبن ــات االجتماع ــن و قاع ــع العاملي ــد جمي ــم تزوي - ت
.ergonomic الكمبيوتــر الحديثــة التــي  تتوافــق مــع الســالمة المهنيــة بالمكاتــب

ــا مــن خــالل  ــى صالحيته ــظ عل ــة وتحاف ــزو 18001 للصحــة  المهني ــى شــهادة آي ــت الشــركة عل - حصل
ــق الخارجــي. ــب التدقي مكت

ــة  ــة وحمــالت الصحــة والســالمة، ومــن أهــم األمثل ــة المجتمعي ــي الرعاي ــز ف ــت الشــركة أداء متمي - حقق
لذلــك تنفيــذ حمــالت للتبــرع بالــدم ، الســالمة المروريــة  ، الصــوم الصحــي فــي رمضــان  وإصــدار كتــاب 

قيّــم حــول »طيــور الكويــت« و توزيــع مــا يقــارب 3500 نســخة مــن هــذا الكتــاب الشــامل.

الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

KAFCO  

الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية

KUFPEC  

مع أمل بلقائكم 

في مسابقة جديدة 

ورحلة نحو التميز
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I hope to
 meet you again 
through future 

competitions and our
 “Journey towards

 Excellence”!


