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مقدمة: 
اطلقت شركة البترول الوطنية الكويتية في شهر مارس املاضي تقريرها 
املنطقة  الوحيد احملكم في  التقرير  االجتماعية وهو  املسؤولية  األول عن 
أي الذي مت تدقيقه من طرف ثالث وهي مؤسسة أرنست أند يونغ العاملية.

ويشير  موحدا،  تعريفا  األن  حتى  تكتسب  لم  االجتماعية  املسؤولية  ان 
واحدة  بصلة  مترابطة  مفاهيم  الى  االجتماعية  املسؤولية  مضمون 
اجملتمع  مع  خاصة،  أو  حكومية،  مؤسسة  بني  العالقة  ص��ورة  وهي 
 Socialاالجتماعي األداء  يشمل  املوسع  املفهوم  وهذا  الواسع.  مبفهومه 
 Stakeholders Theory،املصلحة أصحاب  نظرية   ،Performance
ونظرية أخالقيات العمل Business Ethic Theory، والواقع ان املسؤولية 
باإلضافة الى مفاهيم اخرى ال  االجتماعية تشمل هذه املفاهيم الثالثة، 

تقل أهمية. 

ويعرفها أحد املفكرين بأنها “ كيفية قيام الشركات بإدارة عملياتها من 
أجل إحداث تأثير إيجابي على اجملتمع”، وهي تتطلب من الشركات أن جتيب 

على سؤالني يتعلقان بعملياتها 

1- نوعية اإلدارة من حيث األفراد ومن حيث العمليات 

2- طبيعة وتأثيرات األداء على اجملتمع في مختلف اجملاالت 

بينما يعرف البعض املسؤولية االجتماعية الشاملة بأنها االلتزام املستمر 
االقتصادي،  النمو  في  واملساهمة  األخالقي،  بالسلوك  الشركة  قبل  من 
ومواصلة حتسني نوعية العيش للقوى العاملة وأفراد اسرهم وللمجتمع 
بشكل أوسع. ولعل الدائرة التي رسمها البروفسور مولن بيكر )املنشورة 
على الصفحة رقم 8(، تصور بشكل شامل اجلوانب املرتبطة باملسؤولية 
ايجابيا  شركة  أي  الشركة،  بعمليات  املتبادلة  وتأثيراتها  االجتماعية 
تتحمل  ان  اخلاصة  الشركات  واجبات  اهم  ان من  الواضح  ومن  أو سلبيا، 
املسؤولية عن عملياتها وقراراتها من اجل حماية مصالح اجملتمع وضمان 

سالمة البيئة التي تعيش فيها أجيال احلاضر واملستقبل. 

والثمانينات  السبعينات  في  يظهر  االجتماعية  املسؤولية  مفهوم  بدأ 
من القرن املاضي لكن مؤمتر األرض الذي عقد في ريو دي جانيرو البرازيلية 
يونيو 1992 ارسى املفهوم وحدد املسؤوليات بشكل واضح على الشركات 

اذ  النامية.  للمجتمعات  وخاصة  هاما  ذلك حدثا  وكان  جتاه مجتمعاتها، 
تضمنت قرارات قمة األرض نصوصا صريحة تدعو هذه الشركات الى رد 
جزء من أرباحها الى هذه اجملتمعات بهدف املساهمة في تنميتها، وتأكدت 
هذه املسؤوليات بعد عشر سنوات في قمة التنمية املستدامة في جنوب 
افريقيا عام 2002، وعقدت القمتان بإشراف األمم املتحدة التي برهنت عن 

انخراط فعال في قضية التنمية املستدامة للمجتمعات.

وإذا كانت املسؤولية االجتماعية الشاملة كحزمة من املفاهيم واملضامني 
ممارستها  فإن  املاضي  القرن  اواخر  في  واحملدد  الواضح  شكلها  أخذت  قد 
ليست جديدة على شركة البترول الوطنية الكويتية، فقد كانت الشركة 
مع  دائم  تفاعل  على  وظلت  اجملتمعي  اللتزامها  وفية  تأسيسها  منذ 
مؤسسات اجملتمع املدني واملنظمات غير احلكومية وجمعيات النفع العام 
وخاصة تلك التي تعنى بذوي اإلعاقة أو كبار السن، كما انها كانت رائدة 
في القطاع النفطي في االسهام في حمل أعباء التنمية بكل مرتكزاتها 
وتطوير  اجتذاب  في  فعال  بشكل  اسهمت  وقد  منها.  البشرية  وخاصة 
على  قدرتها  على  برهنت  قيادات  أفرزت  التي  الكويتية  العاملة  القوى 
النفطي  القطاع  وفي  بل  الشركة فحسب  في  ليس  العمل  دفة  توجيه 

ايضا.

بشكل  يتضمن  الشركة  اصدرته  التي  االجتماعية  املسؤولية  تقرير  ان 
دقيق مناذج جلهود واجنازات الشركة في مجاالت األداء االجتماعي والبيئي، 
واحلد من انبعاثات غازات الدفيئة ومكافحة التلوث من مصادره. وال يتسع 
اجملال لذكر األحداث والوقائع واملناسبات واألمثلة التي تكاد ال حتصى عن 
اجملتمع  جتاه  التزامها  عن  الشركة  فيها  تعبر  التي  االجتماعية  املمارسة 

الكويتي. 

ومناسبات  احداثا  والصورة  بالكلمة  يسجل  الذي  الكتاب  هذا  كان  ولهذا 
مارست فيها الشركة دورها البارز كمؤسسة كويتية تلتزم مبعايير الهيئة 

العامة للبيئة وتتفاعل مع مجتمعها بشكل دائم. 

ويعتبر هذا الكتاب مكمالً لتقرير املسؤولية االجتماعية الذي سوف تواصل 
الشركة إصداره كل عامني.

االحتفال بإطالق تقرير املسؤولية االجتماعية

بخيت شبيب الرشيدي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو املنتدب للتخطيط والتسويق احمللي
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Introduction:
Kuwait National Petroleum Company launched its first Corporate Social 
Responsibility report in April, 2012. It was the first report audited and 
approved by a third party, the international firm Ernst &Young. 

The launching ceremony was held at the Regency Hotel and attended 
by representatives of the oil companies, the press and other media 
representatives and senior KNPC officails.

Social Responsibility has not yet been given a clear cut definition.As a 
matter of fact, what does Social Responsibility mean is one of the most 
frequently asked questions when this concept is raised for discussion. The 
CSR implies three definitions interconnected by one concept, that is the 
relationship between a governmental or private organization with the 
society as a whole.This concept encompasses three theories:

Social Performance
Stakeholders Theory
Business Ethics Theory

However, different organisations have framed different definitions.

But one of the common definitions of CSR is that ”CSR is about how 
companies manage the business process to produce an overall positive 
impact on society.“

In the sense that as long as your operations are going on, you have to be 
held accountable for their impact on the community, the stakeholders and 
the local and global environment. We have responsibility for our fellow 
men, for our country and for our planet.

Therefore, companies have to consider two concepts related to their core 
business: 

1-The quality of their management, in terms of people and processes,

2-The nature and quantity of their impact on the society.

Among the concepts entailed in Social Responsibility is commitment to a 
code of ethics, being actively involved in economic growth of the society 
and maintaining improvement of the quality of life of the workfoce and 
their families as well as the local community and even the society at large. 
This was  summerised in the circle drawn by professor Mallen Baker in 
2004. )Opposite page(

The idea of Corporate Social Responsibility began to take its shape in the 
70s and 80s of the past century but the Earth Summit in Rio De Janiro 
in June 1992 consolidated the concept which became more binding to 
the governments and private companies in the Sustainable Development 
Summit in South Africa in 2002. The public and private organisations were 
given  greater responsibility towards their societies and in particular to the 
sustainability objectives.The two summits were sponsored by the United 
Nations which indicated the international organisation’s involvement in 
Corporate Social Responsibility and Sustainability perception.

If the CSR emerged recently as a package of concepts and social 
responsibilities and commitments, KNPC has been exercising social 
commitment ever since it was founded in 1960. Among its principal 
objectives was the well being and development of its employees, the 
community and protection of Kuwait environment. We are committed to 
providing energy in the safest possible way for our employees, and assets. In 
this sense, KNPC believes that it is its duty to ensure that it is on a par with 
the leading international companies in the global oil industry. However we 
always strive for improvement. Interaction with the community especially 
the non- profit societies, such as those that look after people of disability, or 
those that provide medical care, remain s one of our priorities.

This book provides some of countless examples of social commitment by 
KNPC and supplements its Corporate Report.

Quality of 
management

M
ark

etp
lace

Workplace

Environment

Government

Loca
l 

co
m

m
uniti

es

Unions

Custo
m

ers

Fi
na

nc
ia

l 
an

al
ys

ts

NGOs

Com
m

unity

Impact on 
society

Bakhit Shabib Al-Rashidi
Deputy Chairman & DMD )P&LM(
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احتضن اخمليم الربيعي للشركة في بر النويصيب احتفاالت الشركة بالعيد الوطني ويوم التحرير التي نظمتها دائرة العالقات العامة 
واإلعالم. 

وشهد هذه االحتفاالت التي امتدت على مدار ثالثة أيام أعداد غفيرة من العاملني وعائالتهم الذين متتعوا بالبرامج الترفيهية الغنية 
وغطى قسم منها إذاعة الكويت في برنامج »يا أغلى دار« عبر بث مباشر من اخمليم. 

كما تخلل فعاليات اليوم الثاني حفل ترفيهي قدمته فرقة »أنور الشامي« الشعبية، وحضره جمهور كبير بالرغم من األجواء العاصفة 
حينها. أما اليوم الثالث فقد قدم فيه »عادل الرويشد« وصالت غنائية وطنية تفاعل معها اجلمهور بحماسة. 

وأبناء العاملني الذين ملؤوا املكان استمتعوا باملرافق والتجهيزات الكثيرة اخملصصة لألطفال وأدخلت عليهم السرور والبهجة.

االحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير بالمخيم الربيعي للشركة

The Spring Camp at Al-Nuwaiseeb played host to the Company’s National and Liberations celebrations. A large 
crowd of employees and their families enjoyed the 3-day activities, which were organized by the Corporate 
Communications Department.

Day- one activities had live coverage by the ”Ya Aghla Dar“ radio station.

Despite the windy conditions, the crowed enjoyed Day-two activities which were led by the popular Anwar 
Al-Shami Band; whereas in Day-three, Adel Al-Ruwaished filled the air with patriotic songs. 

The kids had the opportunity to play with the numerous amusement-park attractions in the spacious playground.

National & Liberation Days at the Spring Camp
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أقيم اليوم املفتوح لإلدارة العليا  الفرق،  الدوائر ورؤساء  بحضور السيد فهد سالم العجمي رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب والسادة نواب العضو املنتدب ومدراء 
باخمليم الربيعي للشركة في 19/1/2012، وقد متيز اليوم الذي حضره الدكتور صالح العجيري الباحث الفلكي املعروف كضيف شرف باألجواء الترفيهية واالحتفالية 

التي امتعت احلضور.

بدأت فعاليات اليوم بكلمة ألقاها السيد فهد سالم العجمي أعرب فيها عن سعادته بحضور ذلك اللقاء الذي دأبت إدارة الشركة على إقامته سنويا، واضاف قائال »إن 
لقاءنا اليوم في هذا التجمع اللطيف يحتل أهمية خاصة لي شخصيا، فهو األول الذي يجمعني بكم في هذا اخمليم الذي يعتبر متنفسا صحيا ملوظفي الشركة وأفراد 

أسرهم وضيوفهم، وال شك أن هذا اللقاء يعد مناسبة جيدة للقاء عدد من الزمالء والزميالت الذين لم تتح لي الفرصة حتى اآلن للتعرف عليهم«.

ثم استعرض العجمي في كلمته أهم اإلجنازات التي حققتها البترول الوطنية خالل العام املنصرم، مشيرا إلى أن هذه االجنازات قد حتققت بسواعد كويتية حتمل رسالة 
صادقة جتاه االستغالل األمثل جلانب هام من ثروة البالد النفطية على أكمل وجه، وحتقيق قيمة مضافة للتنمية البشرية واالقتصادية لدولة الكويت. واشار العجمي إلى 
التحديات التي تواجهها الشركة في نواحي عديدة وخاصة في مجاالت السالمة الصناعية، مشيراً إلى انه يجري تكثيف اجلهود من أجل التدقيق في إجراءات السالمة 
والقيام بحمالت موسعة للتوعية بكيفية التعامل مع األماكن املغلقة أو ما يشابهها باإلضافة الى التشدد وعدم التهاون في اتخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية من 
الغازات السامة، مؤكدا ان الشركة قطعت شوطاً كبيراً في هذا اجملال. واشار العجمي إلى أنه على اجلانب االخر فإن مصافي الشركة والدوائر األخرى حتقق ماليني ساعات 

العمل بال حوادث، وحازت على جوائز دولية عالية املستوى، اعترافاً بأدائها في مجاالت الصحة والسالمة وحماية البيئة. 

بعد ذلك انطلقت الفعاليات الترفيهية واملسابقات وااللعاب الشيقة التي أعدها فريق دائرة العالقات العامة واإلعالم الذي تولى اإلشراف على تنظيم ذلك اليوم، كما مت 
توزيع الكثير من الهدايا القيمة على الفائزين باملسابقات والسحوبات التي أجريت خالل اللقاء.

يوم مفتوح ألعضاء اإلدارة العليا بالمخيم الربيعي للشركة

In presence of C&MD Fahed Salem Al-Ajmi, DMDs, Managers and Team Leaders, the senior management enjoyed 
eventful activities in the open day at the Company’s spring camp on January 19th, 2012. The distinguished astrophysicist 
Dr. Saleh Al-Ojairi was the guest of honour.  

C&MD Al-Ajmi expressed his pleasure for participating in this annual event. ”The day is a nice opportunity to meet with 
work colleagues,“ he said to kick off the day’s activities. ”The camp gives us all a healthy space and relief away from work 
tension,“ he added. 

In his opening speech, Al-Ajmi summarized KNPC’s major achievements for 2011. ”Those achievements, which are 
crafted by Kuwaiti hands, represent the optimal utilization of our natural wealth and add value to Kuwait’s human and 
economic development,“ he said. Pointing out the numerous challenges the Company has to face, especially in the 
industrial safety, Al-Ajmi said that firm measures are implemented to increase safety levels such as carrying out further 
safety audits, extended awareness campaigns in confined spaces, taking preventive measures against toxic gases, etc.. 
”KNPC’s refineries have won several world-level rewards for recording millions of accident-free man hours in recognition 
of the Company’s efforts in HSE-related performance,“ Al-Ajmi concluded.

The day went on with fine entertainment programs as arranged by Corporate Communication Department. Winners of 
competitions received handsome rewards.

Top Management Open Day at the Spring Camp



The Practice of Social Responsibilityممارسة املسؤولية االجتماعية
17

The Practice of Social Responsibilityممارسة املسؤولية االجتماعية
16

في تقليد حترص اإلدارة العليا بالشركة على جتديده في كل عيد بهدف تعزيز الروابط بني جميع أفراد أسرة البترول الوطنية الكويتية، 
استقبل السادة نواب العضو املنتدب يتقدمهم السيد محمد حسني نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء 
األحمدي املهنئني بعيد الفطر السعيد من قيادات وموظفي الشركة، وذلك خالل حفل االستقبال الذي نظمته دائرة العالقات العامة 
واإلعالم بقاعة االستقبال باملبنى الرئيسي للشركة صباح يوم 4/9/2011 أول يوم عمل عقب انتهاء إجازة العيد، حيث أمضى اجلميع 

وقتاً طيباً ودارت بينهم األحاديث الودية وتبادلوا التهاني والتبريكات مبناسبة العيد السعيد.

وفي لفتة طيبة حرص السيد أسعد السعد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود »كافكو« 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء األحمدي بالبترول الوطنية سابقا على املشاركة في اللقاء وتهنئة قيادات 

الشركة وجميع العاملني بها بهذه املناسبة، كما حضر اللقاء وفد من اإلدارة العامة ألمن املنشآت لتقدمي التهنئة بالعيد. 

وبهذه املناسبة قدم السيد محمد حسني التهنئة جلميع العاملني مشيرا إلى أن هذه املناسبات متثل فرصة طيبة للتالقي بعيدا عن 
جو العمل لتعزيز أواصر الترابط بني اإلدارة العليا والعاملني بالشركة مبا ينعكس ايجابا على مستوى األداء ويوفر أجواء حتفز العاملني 

على التفاني في العمل، كما أكد على ضرورة توفير تلك األجواء على مدار العام، متمنيا دوام االزدهار والتقدم للشركة والعاملني بها.

اإلدارة العليا تستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

On the auspicious occasion of Eed Al-Fitr, Deputy Managing Directors, headed by Deputy Chairman & DMD 
– MAA, Muhammad Hussein, received the well-wishers on the morning of 4/9/ 2011. 

They all exchanged greetings and well-wishes on the occasion, with hopes to see more of such occasions in the 
future. 

In a fine gesture, C&MD, KAFCO, and Ex-Dty. Chairman & DMD, MAA, Assad Al-Saad, joined in exchanging 
the best wishes with KNPC Top Management and employees. 

Hussein hailed the occasion as an excellent opportunity for all to meet and strengthen the spirit of family and 
solidarity that has a deep impact on the Company’s performance and success. He expressed hope that the 
propitious atmosphere is maintained for further success. 

Top Management Receives Well-Wishers
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اقامت شركة البترول الوطنية الكويتية احتفالها السنوي لتكرمي املتفوقني من ابناء موظفيها من مختلف املراحل الدراسية، وكذلك تكرمي االمهات 
املثاليات من املوظفات بالشركة، وذلك تقديراً للنجاحات التي حققوها وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق. وبهذه املناسبة نظمت 
دائرة العالقات العامة واإلعالم بالشركة حفلتني متتاليني في يومي 29 و30 نوفمبر 2011 بنادي »بيت الوطنية« التابع للشركة وبحضور السيد 
بخيت الرشيدي نائب العضو املنتدب للتخطيط والتسويق احمللي والسيد احمد اجليماز نائب العضو املنتدب ملصفاة الشعيبة والسيد حامت العوضي 
وقد  الالتي بلغ عددهن 105سيدة.  املثاليات  العاملني بالشركة وتكرمي االمهات  ابناء  طالبا وطالبة من  املنتدب للمشاريع لتكرمي 410  نائب العضو 

امتألت قاعة النادي بجمع من عائالت احملتفى بهم الذين أمضوا أمسيتني رائعتني تخللتهما الفقرات الترفيهية التي أمتعت الكبار والصغار. 

 في الكلمة التي ألقاها بهذه املناسبة عبر فيها السيد بخيت الرشيدي عن سعادته واعتزازه بحضور هذا احلفل الذي اعتادت الشركة على اقامته 
سنويا لالحتفال بكوكبة من الطلبة املتفوقني من ابناء العاملني ومشاركتهم فرحتهم وفرحة ذويهم، وقال ان هذا احلفل يعد احد قنوات التواصل 
االجتماعي بني قيادات الشركة والعاملني فيها مع ابنائهم حيث جتتمع معا اسرة البترول الوطنية الكويتية الكبيرة. كما نقل الرشيدي تهنئة السيد 

فهد سالم العجمي رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب وأعضاء االدارة العليا جلميع املكرمني وابائهم وامهاتهم من العاملني بالشركة.

 أضاف الرشيدي ان الناجحني واملتفوقني هم الذين يقودون االمم ويبنون االوطان وهم الذين يشكلون الطليعة التي ترفع اسم الوطن ورايته عاليا على 
كل صعيد، وجتعله منارة للعلم واملعرفة. وأشار نائب العضو املنتدب للتخطيط والتسويق احمللي إلى أن الشركة تعتز بتقليد تكرمي األم املثالية تقديرا 
ملا تبذله االمهات من جهود مخلصة في تربية ابنائهن وغرس القيم الفاضلة وروح التميز في نفوسهم. وفي فقرة اخلتام تناوب السادة نواب العضو 

املنتدب على توزيع شهادات التكرمي والهدايا على املتفوقني واألمهات املثاليات.

البترول الوطنية تكرم األم المثالية والمتفوقين من أبناء العاملين 

The distinguished students of KNPC employees’ children as well as the ideal mothers, were recognized on two 
consecutive functions on 29 and 30/11/2011 at ” Beit Al-Watania“ club in the presence of Bakhit Al-Rashidi, DMD, 
Planning & Local Marketing, Ahmad Al-Jemaz, DMD- SHU and Hatem Al-Awadhi, DMD, Projects. 410 students of 
KNPC employees children and 105 ideal mothers were honored. The ballroom was crowded with KNPC employees 
families of the honored individuals. The two exciting evenings included entertainment programs that were appealed by 
adults and children. 

In a speech he delivered on that event, Al-Rashidi expressed pleasure and pride for attending the annual celebration 
which is held by KNPC to award distinguished students of its employees’ children and to share them happiness. He 
indicated that the events represent a chance for social communication between KNPC leaderships and employees, where 
KNPC large family members gather in one place. Al-Rashidi conveyed to the attendees the congratulations of Fahed 
Salem Al-Ajmi, C&MD and the top management members.

Al-Rashidi added that the distinguished students are leaders of the future who will contribute to build the country 
and give it a prominent status at every level. Al-Rashidi said KNPC is proud of maintaining the tradition of the ideal 
mother honoring as an appreciation for mothers’ sincere efforts in bringing up children with virtuous values and spirit of 
excellence. At the conclusion, DMDs distributed certificates of appreciation and gifts to the distinguished students and 
ideal mothers. 

KNPC Honors Ideal Mother, Employees’ Distinguished Children
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في إطار برنامج الرحالت الصيفية الذي أعدته دائرة العالقات العامة واإلعالم بشركة البترول الوطنية الكويتية بهدف توفير سلسلة 
من األنشطة والفعاليات الترفيهية والتثقيفية ألبناء موظفيها خالل عطلة الصيف، نظم قسم العالقات الداخلية بالدائرة برنامجاً 
خالل شهر يوليو 2011 شمل زيارة العديد من املعالم السياحية والثقافية في دولة الكويت، باإلضافة إلى األماكن الترفيهية  حافالً 

احملببة لدى األطفال.

وقد شارك في تلك الرحالت عدد كبير من أبناء العاملني بالشركة، حيث مت اصطحاب األطفال خالل األسبوع األول من البرنامج في رحالت 
مختلفة شملت النادي العلمي، سوق شرق، شركة مطاحن الدقيق واخملابز الكويتية، ومنتزه اخليران، في حني زاروا مركز بيت ديكسون 
الثقافي ومتحف الكويت الوطني وأبراج الكويت وصالة التزلج ضمن برنامج األسبوع الثاني، وخالل األسبوعني الثالث والرابع زاروا وزارة 
اإلعالم ومجمع الشامية ومارينا مول وأحد مراكز اإلدارة العامة لإلطفاء واملركز العلمي ومجمع ديسكفري، وفي ختام البرنامج قضى 

األطفال يوما ممتعا في االكوابارك.   

وقد تضمن برنامج الرحالت تقدمي وجبات غداء لألطفال يوميا وتوزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم. وقد نالت الرحالت رضا واستحسان 
األطفال الذين شاركوا فيها وأعربوا عن سعادتهم بها حيث زاروا خاللها مجموعة مميزة من املرافق السياحية والترفيهية والثقافية 

احملببة كثيرا إليهم.

البترول الوطنية تنظم برنامج رحالت صيفية ألبناء موظفيها 

Corporate Communications Department started the July-long entertainment trips program for employees’ 
kids. Kids between 6 -12 years old could join the non-stop cultural and entertainment activities. 

The activities included visits to a number of prominent landmarks in Kuwait, like the Scientific Museum, 
Sharq Mall, Kheiran Resort, Dickson House, Kuwait Towers, Ice-skating, Ministry of Information, Discovery 
Complex, Marina Mall, Fire Brigade, Scientific Center and Kuwait Mills. 

A team from CCD accompanied the kids. Transportation and daily meals were provided. Gifts were also 
distributed for kids. 

KNPC Employee Kids Summer Trips 
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النفطي  القطاع  والتي شملت مسابقة  الرابعة  الرمضانية  النفطي  القطاع  واإلعالم بطولة شهداء  العامة  العالقات  دائرة  نظمت 
الرمضانية الرابعة حلفظ القرآن الكرمي وجتويده، وكذلك مجموعة من املسابقات الرياضية واأللعاب ذات الشعبية الكبيرة مثل كرة قدم 
الصاالت والكرة الطائرة وتنس الطاولة، إلى جانب البلياردو والبيبي فوت والكوت بوستة، حيث حظيت تلك املسابقات التي استمرت 

طوال النصف األول من الشهر الكرمي مبشاركة كبيرة من قبل موظفي مختلف شركات القطاع النفطي. 

وفي نهاية املسابقات قام قسم العالقات الداخلية بدائرة العالقات العامة واإلعالم بتنظيم حفل ختامي في 14 / 8 / 2011 احتضنته 
قاعة نادي “بيت الوطنية”، وحضره املهندس محمد منصور العجمي مدير الدائرة وكافة املشاركني في البطولة. بدأت وقائع احلفل بتالوة 

للقرآن الكرمي ألقاها الفائز باملركز األول في مسابقة حفظ القرآن الكرمي وجتويده.

 ثم رحب العجمي باحلضور وهنأ الفائزين في مختلف املسابقات، مؤكدا حرص البترول الوطنية على تنظيم تلك الفعاليات التي تعزز 
أواصر الترابط بني موظفي القطاع النفطي الكويتي، ثم قام بتوزيع اجلوائز والكؤوس على الفائزين باملراكز األولى في كافة املسابقات 
التي شملتها البطولة، باإلضافة إلى توزيع الهدايا وشهادات التقدير على حكام مسابقة حفظ القرآن الكرمي وجتويده، وتكرمي أعضاء 

جلان حتكيم األنشطة الرياضية التي شملتها البطولة.

البترول الوطنية تختتم بطولة شهداء القطاع النفطي الرمضانية الرابعة وتكرم 
الفائزين بمسابقاتها 

Corporate Communication Department )CCD( organized the Fourth Ramadan Oil Sector Martyrs 
Competition which included the Fourth Ramadan Oil Sector Competition for Quran Memorization and 
Tajweed. The Competition also included a number of sports and popular games such as indoor soccer, 
volleyball, table tennis, in addition to billiards, baby foot and card games. Employees of different oil sector 
companies also participated. 

At the end of the competitions, Internal Communication Division-CCD organized on 14/8/2011 a 
conclusion party at ”Beit Al-Wataniya“ Club attended by Eng. Mohamed Mansour Al-Ajmi, Manager, CCD 
and competition participants.

The functions of the conclusion party started with recitation of some verses from the Holy Quran recited by 
the first place winner in the Quran Memorization & Tajweed Competition. After congratulating the winners, 
Al-Ajmi emphasized over KNPC’s concern in organizing such activities to enhance communication among the 
Kuwaiti oil sector employees. After that, appreciation certificates were distributed to the committee members 
of the Quran memorization & Tajweed competition. As well, members of referee-committees were recognized. 

Fourth Ramadan Oil Sector Martyrs Competition Concluded 
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في إطار أنشطتها الصيفية ملوظفي شركة البترول الوطنية الكويتية وأبنائهم، نظمت دائرة العالقات العامة واإلعالم بالتعاون مع 
وتشمل  سنة.  إلى 14   4 املوظفني من عمر  الفنية ألبناء  الرسم واألشغال  دورات تدريبية في  التشكيلية  الكويتية للفنون  اجلمعية 
الدورات التدريبية تعليم أساسيات الرسم واختيار األلوان والرسم على القماش والديكوباج وغيرها. وسوف تستمر احلصص التدريبية 

من بداية شهر يونيو وحتى نهاية شهر يوليو.

من الشركة على صقل مواهب أبنائها الفنية واملساهمة في تنميتها ودعمها. وقد القت الدورات التدريبية  وتأتي هذه اخلطوة حرصاً 
واجلدير بالذكر أن  أوقات فراغهم بهوايات وأنشطة مفيدة خالل الصيف.  من املوظفني الذين سارعوا بالتسجيل ألبنائهم مللء  إقباالً 
دائرة العالقات العامة واإلعالم بصدد تنظيم دورات في السباحة وكرة القدم ألبناء املوظفني باالتفاق مع فريق الغوص الكويتي وأكادميية 

برشلونة وذلك اهتماماً منها باألنشطة الرياضية كذلك. 

موهوبو أبناء العاملين بالبترول الوطنية يرسمون في التشكيلية

 In the framework of its summer activities for KNPC employees and their children, CCD in cooperation 
with Kuwait Society for Formative Arts )KSFA( organized a training course in drawing and art craft for the 
employees’ children 4-14 years old. The training includes introducing the children to the basics of drawing, 
selecting colors, fabric painting, decoupage and other art forms. The classes started from the beginning of June 
and will continue till the end of July. 

This initiative comes out of KNPC keenness on enhancing and developing the skills of its employee’s children. 
On the other hand, the training courses were met with great interest by the employees who showed great 
interest in registering their children in such classes to occupy their spare time with useful hobbies and activities 
during summer. It is worth mentioning that CCD is going to organize similar classes in swimming and soccer 
for the employees’ children, in cooperation with Kuwait Dive Team and Barcelona Academy.    

Drawing Classes at KSFA for KNPC Talented Employees Children
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نظمت دائرة العالقات العامة واإلعالم رحلة تسوق ليوم واحد ملوظفي الشركة وافراد عائالتهم، إلى دبي وذلك في 30 مارس 2012. 

وقد حظيت الرحلة بإقبال كثيف من قبل موظفي الشركة حيث شارك فيها90 موظفا من مختلف دوائر وأقسام الشركة، واشتمل 
برنامج الرحلة على قضاء يوم تسويقي مبجمع دبي مول ومغادرته عند منتصف الليل تقريبا، وقد رافق املشاركون في الرحلة السيد 

يحيى العمير من دائرة العالقات العامة واالعالم.  

وقد اتسم العرض الذي وفرته الشركة ملوظفيها وأحد املرافقني من اقارب الدرجة االولى بالسعر املميز الذي اشتمل على تذكرة الطيران 
ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية واملواصالت من وإلى املطار. 

وقد أعرب املشاركون في الرحلة عن سعادتهم بهذه الرحلة التي حظيت بالتنظيم املتميز، كما أعربوا عن امتنانهم إلدارة الشركة التي 
حترص دوما على تنظيم تلك الفعاليات الترفيهية ملوظفيها، متمّنني تكرار مثل تلك الرحالت.

البترول الوطنية تنظم رحلة »تسوق« لموظفيها إلى دبي

Corporate Communication Department organized on 30/3/2012 a one-day shopping trip for the employees 
and their families to Dubai. 90 employees of different departments and divisions participated in the trip. The trip 
program included a full shopping day at Dubai Mall Complex till midnight. The employees were accompanied 
by Mr. Yahia Al-Omair from the CCD. 

The distinguished KNPC offer included a return ticket for one employee and one next of kin on economic 
class, plus transportation from/to the airport. 

Participants expressed their pleasure for the trip and good level of organization which reflects KNPC 
management concern in organizing such entertainment functions for the employees. They hoped that such 
trips would be repeated.  

KNPC Organizes ”Shopping“ Trip to Dubai



Community Institutions
مجتمع المؤسسات
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سجلت شركة البترول الوطنية الكويتية مشاركتها في »ساعة األرض«، لتنضم بذلك إلى املئات من اجلهات والهيئات احمللية والعاملية 
التي حتيي هذه املناسبة كل عام. وقد قامت الشركة مساء يوم السبت املوافق 31 مارس 2012 بإطفاء إنارة مكتبها الرئيسي باألحمدي 

وإنارة مباني اإلدارة مبصافيها ملدة ساعة كاملة، وذلك منذ 8:30 وحتى 9:30 مساء.

وقد دأبت البترول الوطنية على املشاركة في هذه املناسبة وغيرها من املناسبات البيئية العاملية جتسيدا لتوجهها وجهودها الرامية 
للحفاظ على البيئة الكويتية.

ومن اجلدير بالذكر أن ساعة األرض هي حدث عاملي انطلق للمرة االولى عام 2007 مبدينة سيدني في أستراليا. ويعد هذا احلدث بادرة 
رمزية تهدف إلى تعزيز الوعي العاملي مبخاطر التغير املناخي الناجم عن االنتهاكات البيئية. كما تشير هذه البادرة إلى التضامن احلضاري 

للحفاظ على البيئة سواء على مستوى األفراد أو الدول.

البترول الوطنية تشارك في ساعة األرض

KNPC joined hundreds of local and international institutions and authorities in the annual Earth Hour event. 
On Saturday, March 31st, 2012, all lights at KNPC Head office and the refineries administration buildings 
went-off between 8:30 and 9:30 pm. 

Participation in such world environmental occasions reflects KNPC’s concern in the protection of Kuwait 
environment.

Started in Sidney, Australia in 2007, the Earth Hour is a world symbolic event which highlight the dangers of 
climate change and infringements on environment. The initiative represents a civilized world solidarity for the 
protection of environment, at state or individual level. 

Earth Hour at KNPC 
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وزارة  التعليمية ومدارس  الهيئة  السيما  الكويت،  املدني في  والتفاعل مع مؤسسات اجملتمع  التواصل  جريا على عادتها في تشجيع 
التربية، استضافت شركة البترول الوطنية الكويتية في نادي بيت الوطنية التابع للشركة عددا من أشبال الفرق الكشفية مبنطقة 

مبارك الكبير التعليمية في 16 ديسمبر 2011، بالتنسيق مع إدارة التوجيه الفني للتربية الكشفية.

وفي إطار برنامج اخمليم النموذجي التدريبي الثاني أمضى أكثر من 100 تلميذ من أشبال الكشافة مع 30 قائدة كشفية، يوما تدريبياً 
في نادي بيت الوطنية، لتدريب األشبال على بعض األنشطة الكشفية اخملصصة لهم في احملطات الست التي وزع األشبال  وترفيهياً 
عليها وهي احملطة الكشفية، احملطة الفنية، احملطة الرياضية، احملطة الترفيهية، محطة الوعد والقانون، ومحطة رفع وإنزال العلم، حيث 

امضت كل مجموعة من األشبال التدريب العملي ملدة ربع ساعة في كل محطة لتنتقل بعدها إلى احملطة التالية. 

بعد ذلك استمتع األشبال الكشافة حتت إشراف قائداتهم مبختلف املرافق الرياضية والترفيهية التي تتوفر في النادي كملعب البولينغ 
وكرة املضرب والشاطئ، حيث مارسوا لهوهم ومرحهم الطفولي الصاخب. كما تخلل البرنامج تسليم السيد مبارك العجمي، موجه 
أول التربية الكشفية مبنطقة مبارك الكبير درعا تذكارية للسيد ماجد احلمدان، من دائرة العالقات العامة واإلعالم تقديرا للشركة على 

هذه االستضافة الكرمية.

أشبال كشافة مبارك الكبير في ضيافة البترول الوطنية

Springing from its tradition in supporting communication within the community organizations in Kuwait, 
especially the educational authority and schools of Ministry of Education, KNPC hosted on 16/ 12/ 2011 a 
number of scout teams of Mubarak Al-Kabeer Educational Zone cubs at Al-Wataniya Club, in coordination 
with the Department of Technical Supervision of Scout Education. 

In the framework of the second ideal training camp program, more than 100 scout cubs with 30 female 
scout leaders spent a training and entertaining day at the club for training the cubs on some scout activities 
within the six stations to which they were distributed which were the scout station, art station, sports station, 
entertainment station, promise and law station and flag raising and taking down station. Each group of cubs 
received site training for 15 minutes in each station then they were rotated to all stations.  

After that, the cub scouts supervised by their leaders enjoyed a lot of sports and entertainment games that were 
available around the club such as the bowling, tennis, along with the beach where they enjoyed their childlike 
games. During the program, Mr. Majid Al-Hamdan, Super Ext. Comm., CCD received a memorial shield from 
Mr. Mubarak Al-Ajmi, Sr. Supervisor of Scout Education, appreciating KNPC for the its hospitality. 

KNPC Hosts Mubarak Al-Kabeer Scout Cubs
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في إطار دعمها املستمر خملتلف االنشطة اجملتمعية وبصفة خاصة تلك التي ترتبط برياضة اآلباء واألجداد، قدمت شركة البترول الوطنية 
الكويتية كأس الفائزين باملراكز األولى في الشوط الرابع من سباق اخليل الذي نظمته فروسية محافظة األحمدي في 22/12/2011 
من مختلف الدرجات، من بينها أربعة عشر من الدرجة الثانية تنافست على الكأس املقدمة من شركة  وفرساً  وشارك فيه 42 جواداً 

البترول الوطنية الكويتية.

وقد أحرز املركز األول إسطبل املرحوم خالد العتيبي، وحقق إسطبل الثويران املركز الثاني، وجاء إسطبل التحرير في املركز الثالث.

في االجتماع الـتاسع لسباق الخيل
أربعة عشر جواداً تنافست على كأس البترول الوطنية

In support of our traditional sport, KNPC provided cups for the fourth stage winners of the Ahmdi Governorate 
Equestrian 22.12.2012 horse racing. 42 horses and mares were involved in the competition. Altogether, 14 
second class horses competed for KNPC Cup. 

The first prize went to Khaled Al-Utaibi stable, Al-Thweiran got the second and the Third prize went to Al-
Tahrir Stable. 

42 Horses at KNPC Cup 
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مع سياستها الرامية نحو احلفاظ على البيئة وتثقيف األفراد في دولة الكويت حول مختلف القضايا البيئية، شاركت  في إطار برنامجها للمسؤولية اجملتمعية الشاملة، وانسجاماً 
البترول الوطنية في االحتفال بيوم البيئة الكويتي الذي نظمته مؤسسة البترول الكويتية، وذلك بغرس شجرة شركة البترول الوطنية الكويتية ضمن 50 شجرة زيتون و50 نخلة في 
حديقة الصداقة والسالم التابعة لهيئة الزراعة والثروة السمكية يوم 16/2/2012، والتي وقع االختيار عليها إلقامة »اليوم البيئي الكويتي«، ليكون شعاراً للحد من التلوث البيئي 
الطبيعي من خالل تشجير احلدائق العامة والطرقات مبا يتماشى مع اخلطة التجميلية، والتي تشرف على تنفيذها هيئة الزراعة والثروة السمكية، وجتسيدا الهتمام  وتنقية الهواء 
في مجال الصحة والسالمة والبيئة، ففي مثل هذا  من سعيها لتكون جهة رائدة إقليمياً  حتييه املؤسسة كل عام انطالقاً  سنوياً  محلياً  املؤسسة بالبيئة الكويتية والذي يعد حدثاً 
اليوم عام 1972 أنعقد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة اإلنسانية بستوكهولم والذي كان بداية للفت أنظار العالم ألهمية االهتمام املستمر باالحتياجات البيئية للمجتمع بالتوازي مع النمو 

االقتصادي. 

 حضر االحتفال باليوم البيئي للمؤسسة عدد من قيادات القطاع النفطي تقدمهم السيد فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي ومجموعة من األعضاء املنتدبني باملؤسسة وعدد من موظفي 
القطاع النفطي.

وخالل احلفل رحب السيد بدر ناصر اخلشتي العضو املنتدب للبحث والتطوير والصحة والسالمة والبيئة باحلضور قائالً “ انه ملن دواعي سروري أن أشارك في هذه االحتفالية بيوم البيئة، 
إذ جنتمع بوجود القيادات العليا للقطاع النفطي ومبشاركة األخوة العاملني لنزرع نبتة صغيرة تعبر عن بداية نتائج جنني ثمارها في املستقبل القريب وعمل تتوارثه األجيال لتحافظ 
من اإلجنازات البيئية املهمة مثل تقليل حرق الغاز في  في سعيه للمحافظة على البيئة فبحسب النتائج حقق القطاع عدداً  أن القطاع النفطي ال يدخر جهداً  على بيئتنا”. مضيفاً 
احلقول والوصول لنسبة حرق أقل من %1 مقارنة بالنسبة السابقة والتي تراوحت ما بني %20-18 إضافة إلى استرداد األبخرة من عمليات املصافي وتقليل انبعاث الغازات السامة 

وشديدة االشتعال.

من جانبه أعرب السيد فهد فهاد العجمي نائب العضو املنتدب للشئون املالية واإلدارية عن سعادته باملشاركة ممثال عن شركة البترول الوطنية الكويتية، كما توجه بالشكر جلميع 
الفرق واللجان في مجال الصحة والسالمة والبيئة ملا قدموه من مقترحات ومساهمات فعالة في سبيل احلافظ على البيئة واالرتقاء بالوضع البيئي احمللي. 

البترول الوطنية تشارك في االحتفال باليوم البيئي لمؤسسة البترول الكويتية

In line with KNPC’s corporate social responsibility, environment-protection and education policy, the Company participated in KPC’s Kuwait 
Environment Day. KNPC Tree was planted on 16.2.2012 in the Friendship and Peace Garden of Agriculture & Fish Resources Authority. 50 olive and 
50 palm trees were planted in the garden. 

This year’s Kuwait Environment Day focused on expanding the number of trees in public gardens and roads. The action mirrors the Agriculture & Fish 
Resources Authority master plan to be a regional leader in health, safety and environment. On 16.2.1972, the UN Human Environment Conference 
was held in Stockholm to underline the importance of environmental needs in parallel with economic growth. 

CEO - KPC Farouk Al-Zanki, accompanied by a number of DMDs and other public sector officials, attended the ceremony. 

”It is my pleasure to participate in this ceremony together with other oil sector leaders and employees to plant this small tree,“ DMD, Research, 
Development & HSE, Bader Naser Al-Khashti said on the occasion. ”We expect to reap the fruits of this start in the near future. Protection of 
our environment is our duty for next generations,“ he added. Al-Khashti went on to stress that the oil sector spares no effort for the protection of 
environment. ”Our scoreboard shows important achievements, such as the reduction of gas flaring from 18-20 percent to less than 1 percent, recovery 
of steam in the refineries and reduction of flammable and toxic gases,“ he said. 

For his part, DMD, Finance & Admin. Affairs, Fahed Fahhad Al-Ajmi, represented KNPC in the occasion. ”Thanks to all HSE teams and committees 
for their active contributions in the protection and improvement of the local environment,“ he commented. 

KNPC at KPC Environment Day 
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حصل فريق الكريكيت بشركة إيكويت على كأس بطولة شركة البترول الوطنية الكويتية للقطاع النفطي والتي نظمتها شركة نفط الكويت، 
وذلك بعد أن فاز على فريق شركة خدمات القطاع النفطي )أوسكو( عبر 67 جولة. وقد أقيمت املباراة النهائية بني الفريقني في 11/ 6 / 2011 

على مالعب شركة نفط الكويت للكريكيت مبنطقة األحمدي، وبالرغم من درجة احلرارة املرتفعة فقد شهدت املباراة حضوراً كبيرا من املشاهدين. 

التابعة لشركة  العامة واإلعالم  العالقات  دائرة  والتي حضرها السيد أحمد شهاب ممثال عن  وقد أقيمت مراسم توزيع اجلوائز في السادسة مساًء، 
البترول الوطنية الكويتية، باإلضافة إلى مسئولي جلنة شركة نفط الكويت للكريكيت والتي تضمنت كالً من السيد فاضل ميرزا والسيد إقبال فانو 
والسيد محمد سروار، باإلضافة إلى مجموعة من أعضاء اللجنة. بعد ذلك قام كل من السيد أحمد شهاب والسيد طارق إحتشام والسيد فاضل ميرزا 
بتسليم كأس البطولة وكأس املركز الثاني لرؤساء فريقي املباراة النهائية، ومن ثم قام السيد فاضل ميرزا بتقدمي هدية تذكارية للسيد أحمد شهاب 

وذلك كنوع من التقدير لرعاية شركة البترول الوطنية الكويتية لهذه البطولة للسنة التاسعة على التوالي. 

كلمة موجزة موضحا خاللها أن هذه هي السنة التاسعة على التوالي التي ترعى فيها شركة  وعقب توزيع اجلوائز قام السيد أحمد شهاب بإلقاء 
البترول الوطنية الكويتية بطولة القطاع النفطي للكريكيت، مشيرا إلى أن هدف دائرة العالقات العامة واإلعالم في الشركة هو توفير العديد من 
األنشطة االجتماعية ملوظفي القطاع النفطي، حيث تأتي رعاية الشركة لتلك البطولة كواحدة من بني أنشطتها االجتماعية املتنوعة. وأضاف أن 
الشركة ستستمر في رعايتها لهذه البطولة في املستقبل، مثمنا كافة اجلهود املبذولة من قبل جلنة شركة نفط الكويت للكريكيت في تنظيم مثل 
تلك البطوالت على ذلك النطاق الواسع. من جانبه وجه السيد إقبال فانو الشكر اجلزيل لشركة البترول الوطنية الكويتية لدعمها املتواصل من أجل 

الترويج للعبة الكريكيت بني موظفي شركات القطاع النفطي.  

إيكويت تفوز بكأس البترول الوطنية للكريكيت

The KNPC Cup Oil Sector Cricket tournament, organized by KOC Cricket Committee, won by Equate Cricket team after 
defeating the OSSCO team by 67 runs. The final game was played between OSSCO and Equate at Ahmadi Cricket grounds 
on June 11, 2011. Despite the high temperature, a good number of spectators witnessed the game.

The prize distribution ceremony took place at 6:00 PM. Ahmed Shehab represented KNPC Corporate Communication 
Department in the ceremony which was also attended by the KOC Cricket Committee officials including Fadhel Mirza, 
Iqbal Vanoo, Mohammad Sarwar. The winners and runners trophies were handed over to the respective team captains by 
Shehab, Ehtesham and Mirza. The memento in appreciation of the KNPC’s sponsorship was presented to Ahmed Shehab 
by Fadhel Mirza.

In his brief speech, Shehab said that it is the 9th consecutive year that KNPC is sponsoring the Oil Sector Tournament as 
part of KNPC Corporate Communication’s objective in providing some social activities to the Oil Sector employees. He 
added that KNPC will keep on sponsoring this prestigious event in future. Shehab appreciated KOC Cricket Committee’s 
efforts in organizing such a large scale tournament. In response, Iqbal Vanoo thanked KNPC for their continuous support 
to promote Cricket game within the Oil Sector.

Equate Wins KNPC Cricket Cup
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اطلقت شركة البترول الوطنية الكويتية حملتها السنوية اخلاصة بتقدمي محاضرات توعوية بعدد من املدارس الكويتية من مختلف املراحل الدراسية 
بهدف نشر الوعي بني طلبة املدارس بقضايا السالمة ومبادئ احلفاظ على البيئة، وقد نظم فريق العالقات اخلارجية برنامج هذا العام حيث تناول ثالث 

موضوعات رئيسية هي البيئة والسالمة ومخاطر التدخني، وقد انطلقت احلملة في 18 مارس واستمرت حتى 27 مارس 2012.

التوعية بني طلبة املدارس  الوقاية منه ونشر  البيئي وطرق  التلوث  البيئية تقدمي محاضرات حول أسباب ومصادر  البرنامج اخلاص بالتوعية  وتضمن 
باملمارسات اآلمنة والسليمة داخل اجملتمع الكويتي، شارك في تقدمي احملاضرات املهندسة حصة السهالوي من مصفاة ميناء االحمدي واملهندس عبد 
العزيز االحمد من مصفاة الشعيبة، وذلك في خمسة من مدارس وزارة التربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية هي: ثانوية فاطمة بنت اسد مبنطقة 
االحمدي التعليمية، ثانوية النهضة بنات مبنطقة الفروانية التعليمية، ثانوية النصر بنني مبنطقة االحمدي التعليمية، مدرسة قاروه املتوسطة بنات 

مبنطقة االحمدي التعليمية، ومدرسة ذو الرمة املتوسطة بنني مبنطقة الفروانية التعليمية. 

استهدفت احلملة تعريف الطلبة بأسباب ومصادر وانواع التلوث البيئي وما يحدثه من خلل في االتزان البيئي وتأثير ذلك على صحة االنسان، كما مت 
الطبيعية أو تلك التي تنتج عن  شرح كثير من النقاط الهامة املتعلقة بأساسيات وقواعد احملافظة على البيئة من مختلف أشكال التلوث سواء 
االنشطة البشرية وكيفية التعامل معها جتنبا حلدوث أية مخاطر سلبية نتيجة لتلوث البيئة البرية أو البحرية. ومت خالل احملاضرات استعراض بعض 
املشاريع البيئية التي تنفذها شركة البترول الوطنية بهدف احلفاظ على البيئة وتقليل نسبة االنبعاثات الضارة التي تنتج عن عملياتها، مثل تطبيق 
نظام اعادة تدوير النفايات، ومشروع وحدات معاجلة املياه الصناعية مبصافي الشركة، وادارة غازات الشعلة وانتاج بنزين خالي من الرصاص، وتركيب 

وحدة ملعاجلة مياه غسيل السيارات مبنطقة بيان للتخفيف من استهالك املاء.

وقد ابدى الطلبة جتاوبا كبيرا مع تلك احملاضرات معربني عن شكرهم للشركة التي ال تألو جهدا في سبيل خدمة اجملتمع الكويتي في كافة اجملاالت. 

الشركة تطلق حمالت التوعية بالبيئة بين طلبة المدارس

The Company kicked-off its annual Environment Awareness Campaign at Kuwait schools. Presentations given at a number of schools of 
various grades focused mainly on three subjects: Safety, protection of environment and dangers of smoking. 

The External Relations Division organized the 10-day campaign which continued between March 18-27 / 2012. The speakers were Eng. Hissa 
Al-Sahlawi, MAA and Eng. Abdul Aziz Al-Ahmad, SHU. 

Five Medium and Secondary schools were included: Fatima Bint Asad School– Ahmadi Educational Area, Al-Nahda Secondary School – Al-
Farwania Educational Area, Al-Naser Secondary School – Al-Ahmadi Educational Area, Qaroa Medium School, Al-Ahmadi Educational Area, 
Zu Al-Rimma Medium School, Al-Farwania Educational Area.

The presentations focused on pollution causes/sources and protection, safe and secure practices in our daily life. 

Students were shown the effects of pollution on human life and balance of environment, how to protect environment and reduce pollution. 
Other details included the effects of human activities and how to avoid the negative impacts of oil pollution in land and sea. 

KNPC efforts and projects to maintain environment and reduce emissions were also shown. The waste recycling project, industrial water 
treatment projects, gas-flaring management project, lead-free gasoline production, water treatment units for car-wash at Bayan, were among 
the numerous projects which KNPC have initiated for the protection of environment. 

Students interaction was remarkable, while the schools’ administrations were appreciative for KNPC efforts in the service of the community.

KNPC Kicks-off Awareness Campaigns at Schools
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من منطلق إعداد جيل واعي قادر على فهم األمور التي تهم اجملتمع الذي يعيش فيه واملساهمة في تطوير وتنمية ذلك اجملتمع، وفي 
إطار مبادرات برنامج املسئولية االجتماعية للشركة، نظم قسم العالقات اخلارجية بدائرة العالقات العامة واإلعالم محاضرة توعوية 
حول النفط في الكويت، وذلك ضمن مشاركة الشركة في احلفل الذي أقامته روضة املعراج مبنطقة أم الهيمان، في 2 / 11 / 2011 

مبناسبة ذكرى إطفاء آخر بئر نفطي.

شرحاً  الكويتية  الوطنية  البترول  بشركة  الشامل  التخطيط  دائرة  من  التركيت  فاطمة  املهندسة  ألقتها  التي  احملاضرة  تضمنت   
لكثير من النقاط الهامة املتعلقة بالنفط في الكويت وتعريف األطفال بصورة مبسطة بكيفية التعامل مع النفط اخلام  مبسطاً 
للحصول على منتجات ميكن االستفادة منها في كثير من نواحي احلياة، كما أعطت نبذة عن مصافي الشركة التي يتم فيها تكرير 
النفط لتحقيق االستفادة املرجوة منه، وحتدثت عن املشتقات البترولية وطرق االستفادة منها في حياتنا اليومية، وفي نهاية احلفل مت 
توزيع الهدايا الرمزية على أطفال الروضة، كما مت تكرمي ممثلي البترول الوطنية السيد ماجد احلمدان من فريق العالقات اخلارجية بدائرة 

العالقات العامة واإلعالم واملهندسة فاطمة التركيت من قبل مديرة الروضة. 

من جانبها قالت السيدة فاطمة العتيبي مديرة الروضة: »أن تلك احلملة تهدف إلى تعريف طلبة املدرسة واملعلمات فيها بواحدة من 
أهم املراحل في تاريخ الكويت ونشر التوعية باألمور التي تخص اجملتمع«، كما شكرت العتيبي شركة البترول الوطنية على دورها البناء 

في خدمة مختلف شرائح اجملتمع الكويتي.

البترول الوطنية تشارك في حفل روضة المعراج بمحاضرة توعوية 

Within the f KNPC Corporate Social Responsibility )CSR( program framework, External Communication 
Division, CCD, organized on 2/11/2011 an awareness presentation about oil in Kuwait at Al-Mearaj Nursery 
in Om Al-Hayman. The presentation was part of the School’s ceremony in commemoration of extinguishing 
the last oil-well fire. The lecture, delivered by Eng. Fatmah Al-Tarkit, Corporate Planning Dept., spoke about 
the story of oil in Kuwait and provided children with simple ideas on the processing of crude oil to obtain useful 
products to be used in all aspects of life. She also gave a summary on KNPC refineries, petroleum derivatives 
and ways of using them in our everyday life. At the end of the presentation, token gifts were distributed to the 
kids. The nursery principal, Mrs. Fatmah Al-Otaiby, honored KNPC representatives Majed Al-Hamdan from 
External Communication Division, CCD and Eng. Fatmah Al-Tarkit. 

She said that the presentation helped the students and teachers to be acquainted with one of the most important 
periods in Kuwait history and tackled major issues which concern society. Mrs. Al-Otaiby thanked KNPC 
management for its effective role in serving different groups of Kuwait society.   

KNPC presentation at Al-Mearaj Nursery Ceremony
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والسيد بخيت الرشيدي نائب  األحمدي،  بحضور السيد أسعد السعد نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء 
نظمت شركة  واإلعالم،  العامة  العالقات  دائرة  العجمي مدير  واملهندس محمد منصور  احمللي،  والتسويق  للتخطيط  املنتدب  العضو 

البترول الوطنية يومها املفتوح الثاني لذوي االحتياجات اخلاصة ونزالء املستشفيات من األطفال.

وقد سجلت املناسبة حضورا مميزا ألكثر من 400 طفل، عالوة على أفراد أسرهم، وشملت العديد من الفقرات واملسابقات التي جرى 
تنظيمها في مرافق نادي “بيت الوطنية” التابع للشركة على مدى أربع ساعات من الرابعة وحتى الثامنة مساء. كما نظم على هامش 
املناسبة معرض لألشغال اليدوية واألعمال الفنية التي قام بتنفيذها ذوو االحتياجات اخلاصة ونزالء املستشفيات من األطفال، ومت التبرع 

بريع بيعها لصالح “بيت عبداهلل” الذي يعنى باألطفال املصابني باألمراض املستعصية.

وقد أوضح الرشيدي أن تنظيم البترول الوطنية لهذه املناسبة يأتي من منطلق إميانها بأهمية فئة ذوي االحتياجات اخلاصة وامتالك 
أفرادها للعديد من الطاقات والقدرات التي هي أمس ما تكون بحاجة إلى الرعاية واالهتمام املناسبني. 

وأضاف الرشيدي »أن هذه املناسبة تهدف بالدرجة األولى إلى التغلب على الصورة النمطية التي يرى من خاللها أفراد اجملتمع األطفال 
أن اإلعاقة ال  على حقيقة  األطفال وتسليط الضوء  التي يتمتع بها هؤالء  املواهب  إبراز  إلى  إضافة  املرضى وذوي االحتياجات اخلاصة، 
تشكل حاجزا أمام اإلجناز واإلبداع«. كما وجه الرشيدي الشكر جلميع أفراد فريق البترول الوطنية التطوعي )ستار( الذين بذلوا جهودا 

مميزة إلجناح املناسبة وتفانوا في تقدمي العون لكافة املشاركني.

البترول الوطنية تنظم يومها المفتوح الثاني لذوي االحتياجات الخاصة

In presence of Asaad Al-Saad, Dy. Chairman & DMD, MAA Refinery, Bakhit Al-Rasheedi, DMD, Planning & 
Local Marketing and Eng. Mohamed Mansour Al-Ajmi, Manager, CCD, KNPC organized its second open day 
at the ”Wataniyah Club“ for people with special needs and the in- patient children. Over 400 children and their 
family members attended the event. 

The open day included a number of functions and contests in addition to an exhibition for handicrafts and works 
of art which were done by people with special needs and in- patient children. The proceeds of selling these works 
went to ”Abdullah House“ which looks after the children suffering from chronic and incurable diseases.

”We strongly believe that those talented people have a lot of capabilities and skills, that’s why should show care 
and concern,“ Al-Rasheedi said. He added that the event aims mainly at changing the way the society members 
think of sick children and people with special needs. ” We have to highlight their talent, and prove that the 
disability of any person shall not stand against his/her achievement and creativity.“

Al-Rasheedi thanked members of KNPC volunteer )STAR( team for bringing the event into success. 

KNPC Organizes Second Open Day for People with Special Needs
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شاركت شركة البترول الوطنية الكويتية في فعاليات احللقة النقاشية »جيل واعد ومستقبل صاعد« التي نظمها فريق تطوير االنشطة وفعاليات 
مارس 2012  يومي 6و7  أقيمت على مدى  والتي  التعليمية،  األحمدي  العلمية مبنطقة  التخصصات  نحو  الطالب  اجتاهات  لتنمية  املدرسية  االدارة 
مبدرسة قاروه املتوسطة بنات مبشاركة نخبة من ممثلي اجلامعات والهيئات التعليمية والشركات النفطية بدولة الكويت، باإلضافة إلى عدد كبير من 

طالب وطالبات الصف التاسع من مختلف املناطق التعليمية. 

للمساهمة في  استجابتها  على  املشاركة  اجلهات  فيها  الهيم شكر  السيد طلق صقر  التعليمية  األحمدي  منطقة  عام  مدير  بكلمة  احلفل  بدأ 
املرتبطة  العمل  وفرص  تخصص،  بكل  اخلاصة  االلتحاق  وشروط  الكويت،  بدولة  باجلامعات  للدراسة  املتاحة  العلمية  بالتخصصات  الطالب  توعية 
بتلك التخصصات في مختلف مؤسسات الدولة، وتوجيه الطالب لكيفية حتديد اجملاالت التي يرغبون دراستها. ثم مت عرض فيلم قصير تناول مسيرة 

النهضة في دولة الكويت.

وفي كلمته خالل احللقة النقاشية أكد املهندس محمد منصور العجمي مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم أن مؤسسة البترول الكويتية ال تألو 
مشيرا إلى ان شركة البترول الوطنية تستقطب الكوادر  جهدا في توفير البرامج التدريبية لتأهيل الطلبة الكويتيني للعمل بالشركات النفطية، 
من مختلف الهيئات التعليمية سواء من مخرجات التعليم التطبيقي أو مخرجات جامعة الكويت واجلامعات االخرى، وتقدم لهم كل السبل لتطوير 
قدراتهم ومهاراتهم لتفعيل دورهم في بناء اجملتمع، إميانا منها بأن االستثمار األمثل يكمن في دعم جيل الشباب الذي ترتكز عليه مسيرة التنمية في 
املستقبل. وحتدث العجمي عن ابرز التخصصات املرتبطة بالعمل النفطي مثل الهندسة بكل فروعها، وتخصصات الكيمياء والفيزياء والتخصصات 
الطبية، مؤكدا ان الكويت مقبلة على مرحلة تنمية كبيرة يلعب القطاع النفطي فيها دورا اساسيا، مشيرا إلى ان القطاع النفطي يوفر فرصاً جيدة 
للطلبة الكويتيني من خالل املشاريع اجلديدة مثل مشروع املصفاة اجلديدة والذي يوفر العديد من فرص العمل، موضحا ان سياسة التوظيف موحدة 
على مستوى القطاع النفطي. وفي اخلتام مت افتتاح املعرض الذي نظمته اجلهات املشاركة في هذا امللتقى. وفي نهاية االحتفال مت تكرمي شركة البترول 

الوطنية.

البترول الوطنية تشارك في فعاليات الحلقة النقاشية »جيل واعد ومستقبل صاعد«

”We spare no effort to provide training courses to qualify the Kuwaiti students for working in the oil sector,“ Corporate 
Commination Manager Eng. Muhammad Mansour Al-Ajmi said at the ”Favorable Generation Promising Future“ 
Discussion Forum in which KNPC was involved. The 2-day Forum was held at Garoh Girls Medium School on march 6th, 
2012 under supervision of Student Scientific Talent Development Team – Ahmadi Educational Area. Representatives of 
universities, education authorities, KPC subsidiaries and a huge number of students attended the ceremony. ”KNPC opens 
the employment opportunities for university and PAAET graduates and provides the channels for development of skills,“ 
Al-Ajmi added. ”We believe that our best investment is in the development of new generation for best future of Kuwait 
society.“ Al-Ajmi listed the oil-related education branches, such as engineering, chemistry, physics and medicine. ”Kuwait 
oil sector plays a major role in Kuwait advancement, and the new expansion projects, such as the new refinery, will be 
excellent for students to work in,“ He concluded. 

General Headmaster of Ahmadi Educational Area, Sager Al-Hayem, thanked the participants positive response and 
involvement in helping students regarding the scientific branches available in Kuwait universities, registration conditions 
and jobs available at state authorities.  

The Forum included a film about Kuwait progress and an exhibition. At the end, KNPC was rewarded. 

KNPC at ”Favorable Generation Promising Future“ Discussion Forum 
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أقامت شركة البترول الوطنية  التزاما مبسئوليتها جتاه اجملتمع ومساهمتها في دعم األعمال اخليرية واألنشطة االجتماعية اخملتلفة، 
وذلك في إطار املبادرة اخليرية التي تطلقها  مبدينة األحمدي،  الرئيسي »دار الوطنية«  الكويتية خيمة إفطار الصائم مقابل مبناها 

سنويا في شهر رمضان املبارك، والتي توفر وجبات اإلفطار اجملانية يومياً للصائمني طوال الشهر الكرمي. 

من آالف الصائمني في  وعرفاناً  وقد أتاحت البترول الوطنية الفرصة جلميع العاملني بها للمشاركة في هذه املبادرة والتي تلقى تقديراً 
تلك املنطقة، وذلك من أجل توفير املزيد من وجبات اإلفطار اجملانية املدعومة من قبل الشركة، وقد القت هذه املبادرة إقباالً كثيف من قبل 
موظفي الشركة الذين بادروا بالتبرع مببالغ نقدية يتم استقطاعها من رواتبهم لتوفير تلك الوجبات. كما قام السيد بخيت الرشيدي 
نائب العضو املنتدب للتخطيط والتسويق احمللي يرافقه املهندس محمد منصور العجمي مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم بزيارة 

خيمة إفطار الصائم في 16 / 8 / 2011 لتفقد جتهيزات اخليمة وعملية إعداد الوجبات وتوزيعها على الصائمني.

حيث أتاحت اجملال ملوظفي الشركة  التبرعات إلغاثة منكوبي الصومال،  وفي السياق نفسه أطلقت البترول الوطنية حملتها جلمع   
اجلوع والفقر  اثر موجة اجلفاف التي اجتاحت الصومال واملساهمة في تخفيف أعباء  للمساهمة في مد يد العون للشعب املنكوب 
التي يتعرض لها الشعب الصومالي الشقيق، وذلك من خالل اقتطاع مبالغ التبرع النقدي املناسب الذي يقدره كل موظف من راتبه 

الشهري. علما بان الشركة سوف تقوم بتسليم التبرعات إلى جمعية الهالل األحمر الكويتي.

البترول الوطنية تقيم خيمة إفطار الصائم وتطلق حملة تبرعات إلغاثة منكوبي الصومال

KNPC held ”Iftar Tent“ in front of the Head Office ”Dar Al-Wataniya“ at Al-Ahmadi. The Iftar is part of KNPC’s 
responsibility towards society and concern in promoting charity initiatives. Through this benevolent initiative 
in Ramadan, free Iftar meals are provided for fasting people during the holy month. 

KNPC opened the door to all its employees to donate money and take part in this kind initiative, which is 
highly appreciated by thousands of fasting people in this area. 

Bakhit Al-Rashidi, DMD, Planning & Local Marketing, accompanied by Eng. Mohamed Mansour Al-
Ajmi, CCD Manager, visited the tent on 16/8/2011 to check the arrangements of the tent, preparation and 
distribution of meals.

Similarly, KNPC launched a campaign for collecting donations for the famine victims of Somalia people. By 
this campaign, KNPC employees have the opportunity to help people in Somalia who are suffering severe 
drought to relieve their hunger and poverty by deducting an amount from the employee’s salary. KNPC shall 
send the donations to Somalia government thorough Kuwait Red Crescent Society. 

KNPC Holds ”Iftar Tent“, Launches Donations Campaign for Somalia Famine Victims
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قام السيد محمد منصور العجمي مدير دائرة العالقات العامة واالعالم بافتتاح نادي »متالزمة الداون« مبدرسة رابعة العدوية االبتدائية 
للبنات والذي مت انشاؤه وجتهيزه بالكامل بتبرع من شركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك في الرابع من مارس 2012 بحضور الشيخ 
عبداهلل التميمي والسيدة مديرة املدرسة وجمع من هيئة التدريس باملدرسة. وقد نظمت ادارة املدرسة ندوة بهذه املناسبة قدم خاللها 
الشيخ عبداهلل التميمي محاضرة حتت عنوان »ايدي بإيدك لرقي اجملتمع« حث فيها جميع افراد اجملتمع على التكاتف من اجل مساندة 

ورعاية كل الفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة.

وفي كلمته بهذه املناسبة أكد السيد محمد منصور العجمي حرص الشركة على تفعيل رؤيتها ورسالتها جتاه خدمة جميع شرائح 
اجملتمع في كافة اجملاالت، والسيما تلك اجملاالت التي تخدم شرائح ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك من خالل تبنى املشروعات واملبادرات التي 
من شأنها تقدمي اخلدمات التي حتتاجها تلك الفئة الهامة من اجملتمع، وأكد العجمي ان الشركة تأخذ على عاتقها مسئولية املساهمة 
به من خالل برامج املسئولية االجتماعية واإلنسانية والتربوية التي تتبناها بصورة  الفعالة في تنمية اجملتمع واملشاركة في االرتقاء 

دائمة، مؤكدا أن جناح املؤسسات ال يقاس مبا حتققه من ارباح فقط وامنا مبقدار ما تساهم به في رفعة ورقي مجتمعاتها.

وخالل الزيارة تفقد العجمي قاعة النادي ومرافقه وجتهيزاته واستمع الى اقتراحات مديرة املدرسة حول التحديثات والتحسينات التي 
ميكن إضافتها لتلك القاعة حسب احتياجات الطلبة من خالل تبرعات البترول الوطنية.

الشركة تتبرع بإنشاء نادي »متالزمة الداون« بمدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات

Mr. Mohamed Mansour Al-Ajmi, Manager CCD inaugurated the ”Down Syndrome“ Club at Raba Al-Adawiya Girls 
Primary Schoo. The Club was fully furnished and equipped by KNPC. Sheikh Abdulla Al-Tamimi, the school principal and 
staff members attended the Club inauguration ceremony on 4/3/2012. The school management organized a symposium 
on this occasion during which Sheikh Al-Tamimi gave a lecture titled ”Hand in Hand for Society Progress“ in which he 
encouraged everyone to work together in support of all groups of special needs. 

In his speech, Al-Ajmi said that KNPC is keen on activating its vision and mission for serving all sectors of society, especially 
those serving people with special needs by sponsoring projects and initiatives which provide services required by such 
groups. Al-Ajmi stated that KNPC is taking responsibility through contribution and participation in charitable, cultural, 
educational and health programs. He confirmed that the success of any company is not only assessed by profitability but 
also by its contributions to the development and progress of society.   

Al-Ajmi toured the ballroom, facilities and equipment of the club and listened to the suggestions of the school principal 
about the modifications and improvements that could be added to the ballroom according to the students’ needs through 
KNPC donations. 

KNPC Donates for ”Down Syndrome“ Club at Raba Al-Adawiya Primary School
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في مخيمها الربيعي في 23 / 1 /  وترفيهياً  مفتوحاً  يوماً  أقامت دائرة العالقات العامة واإلعالم بشركة البترول الوطنية الكويتية، 
2012 لطلبة مدرسة الكويت للتوحد، وأشتمل احلفل على العديد من املسابقات والفقرات الترفيهية املتنوعة التي امتعت الطلبة. 

وقد حضر احلفل، 88 طالباً وطالبة من منتسبي مدرسة الكويت للتوحد، باإلضافة إلى اإلداريني واملشرفني على الطلبة.

مقدم  مبشاركة  للطلبة،  املتنوعة  الترفيهية  والفقرات  املسابقات  بتنظيم  الكرتونية  والشخصيات  للحفالت  النيل  شركة  وقامت 
البرامج املميز محمد املوسوي، والتي القت استحسان احلضور.

وفي اخلتام قدمت شركة البترول الوطنية الكويتية اجلوائز القيمة جلميع الطلبة، الذين بدورهم قدموا الشكر للشركة على رعايتها 
واهتمامها بهم، متمنني لها دوام االزدهار والتقدم.

البترول الوطنية تقيم يومًا مفتوحًا وترفيهيًا لطلبة مدرسة الكويت للتوحد

Corporate Communications Department organized an open day at the KNPC spring camp for students of 
Kuwait Autism School on 23.1.2012. All 88 students as well as the administrators and supervisors joined in 
the delightful event. Moreover, Nile Entertainment Company for Parties & Cartoon Characters organized the 
contests and entertainment functions of the event.

Students spent their time in contests, games and fun activities with the participation of the outstanding 
presenter Muhammad Al-Musawi. 

Finally, KNPC distributed gifts to all students who expressed their gratitude to the company for considering 
such group of the society, wishing it progress and prosperity.

Kuwait Autism School Students Open Day at KNPC Spring Camp
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دأبت شركة البترول الوطنية الكويتية على التعاون مع اجلهات التعليمية اخملتلفة من منطلق إميانها بأهمية التفاعل مع اجملتمع واملساهمة الفعالة في االرتقاء به، وفي 
هذا اإلطار تعمل الشركة دائما على تقدمي محاضرات توعوية إرشادية داخل املؤسسات التعليمية لنشر الوعي األمني والسالمة من احلوادث املرورية واملنزلية واحلرائق 

للحد من هذه اخملاطر وحتفيز الطالب على االلتزام بقواعد وأنظمة األمن والسالمة. 

مجموعة من احملاضرات  إلى 25 / 3/ 2012  وقد نظمت دائرة العالقات العامة واإلعالم بالتعاون مع دائرة الصحة والسالمة والبيئة في الفترة من 18 / 3 / 2012 
التوعوية اإلرشادية عن السالمة وذلك في عدد من مدارس وزارة التربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية، وهي مدرسة السيد محمد املوسوي املتوسطة بنني، هالة بنت 

خويلد املتوسطة بنات، ليلى القرشية املتوسطة بنات، الشيخ أحمد بن محمد الفارس املتوسطة بنني، ثانوية العصماء بنت احلارث بنات.

محمد املؤمن مهندس سالمة بدائرة  عبداهلل،  معاذ األنصاري مهندس سالمة مبصفاة ميناء  عبداهلل،  القى احملاضرات راشد اجملدلي مهندس أول سالمة مبصفاة ميناء 
املشاريع، منى اخللف مهندسة سالمة بدائرة التسويق احمللي حيث قاموا بتقسيمها إلى عدة محاور شملت التعريف مبؤسسة البترول والشركات التابعة لها، ومسؤوليات 

شركة البترول الوطنية ورسالتها.

من جهته دعا املهندس راشد اجملدلي إلى تغيير املفاهيم السائدة حول مواضيع السالمة واعتبارها موضوعا شخصيا وسلوكا يوميا في كل جوانب احلياة، مؤكدا حرص 
شركة البترول الوطنية الكويتية على حتسني أوضاع الصحة والبيئة والسالمة من خالل تطوير معايير ومقاييس واساليب نظم األمن والسالمة للمنشآت النفطية 

والعاملني فيها، إلى جانب تطوير وعي وثقافة العاملني بشروط السالمة، منوها إلى ضرورة التركيز على دور الفرد في حتقيق األمن والسالمة.

بدورهم قدم مدراء املدراس شكرهم وتقديرهم لشركة البترول الوطنية الكويتية جلهودها في توعية الطلبة واحلفاظ على سالمتهم، وتعميق ثقافة األمن والسالمة في 
صفوفهم، متمنني االستمرار في هذه احملاضرات ملا لها من أثر إيجابي في سلوك الطلبة.

البترول الوطنية تعقد سلسلة محاضرات توعوية عن السالمة لطلبة مدارس الكويت

In line with its belief in the importance of interaction with society and playing part in its progress, KNPC has always been attentive to 
cooperation with different educational institutions. Within this context, the company went for presenting awareness lectures inside schools 
to spread security and safety understanding regarding road and home incidents as well as fires to limit the dangers of these incidents and 
encourage the students to follow secure and safe behavior. 

In cooperation with a number of secondary and preparatory schools, Corporate Communication Department and HSE Department 
organized during 18/3/2012 to 25/3/2012 a number of awareness lectures on safety at Al-Sayed Mohamed Al-Mosaoui Prep School, Hala 
Bint Khuwailed Prep School, Laila Al-Qurashiyah Prep School, Al-Sheikh Ahmad Bin Mohamed Al-Faris Prep School and Al-Asmaa Bint 
Al-Harith Secondary School. 

The lectures were delivered by Sr. Safety Eng., MAB, Rashed Al-Majdali, Safety Eng., MAB Muaz Al-Ansari, Safety Eng., Projects Dept. 
Mohamed Al-Mu’men, and Safety Eng., LM Dept. Mona Al-Khalaf. 

The lectures included an introduction to KPC its subsidiaries and KNPC responsibilities and mission. 

In conclusion, the school officials expressed their appreciation for KNPC efforts to increase the awareness of students about safety, hoping 
that such lectures will continued due to their positive impact on the students behavior.  

Awareness Safety Lectures at Schools by KNPC 



Customers
العمالء
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برعاية السيد فهد العجمي رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب احتفلت شركة البترول الوطنية الكويتية في 4/3/ 2012 في قاعة اجتماعات 
مجلس اإلدارة بالفائزين اخلمسة أصحاب أفضل مشاريع قابلة للتطبيق بحضور السادة نواب العضو املنتدب وعدد من قيادي ومسؤولي الشركة.

بدأ احلفل بكلمة ترحيبية للسيد فهد العجمي أكد فيها إميان البترول الوطنية بأبنائها وحرصها على تبني العقول املبدعة التي تؤدي إلى حتسني 
منتجاتنا وخدماتنا، وتطوير خدمات ومنتجات جديدة، واالزدهار في عالم تنافسي. وأضاف: »نحن في شركة البترول الوطنية نؤمن بالطاقات الكامنة 
لدى أبناءنا لذا نعمل على دعمهم وعرض أفكارهم ومن ثم تبني االفكار املبتكرة القابلة للتطبيق، ولذلك فمن حق اجمليدين علينا أن نعمل على تهيئة 

البيئة املناسبة لهم لإلبداع واالبتكار وتوفير الدعم املالئم والرعاية الالزمة لنمو وتطور ابداعاتهم وذلك مبا يخدم األهداف والطموحات.«

من جهته قال السيد محمد غازي املطيري نائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء عبداهلل: »نبارك للفائزين بهذا التكرمي وإلى املزيد من النجاح«، مؤكدا 
إن التكرمي الذي حظى به الفائزون سيكون حافزا لهم على تطوير مشاريعهم والعمل الدؤوب على تقدمي االفضل من االفكار املبتكرة لتطوير منتجاتنا 
وخدماتنا، والبترول الوطنية تفخر بفتح األبواب ألصحاب املبادرات واملشاريع املبتكرة واالستفادة من هذه الفرص، مضيفاً: »نحن ممتنون للدعم الذي 

تقدمه اإلدارة العليا ألصحاب االفكار واملشاريع املبتكرة، مما يساهم في نشر ثقافة االبتكار والتشجيع على املبادرات الفردية.« 

في ختام احلفل قام السيد فهد العجمي رئيس مجلس اإلدارة بتكرمي أصحاب أفضل خمس أفكار ومقترحات مبتكرة قابلة للتطبيق من مختلف الدوائر 
واالقسام واملقاولني.

البترول الوطنية تكرم اصحاب المشاريع المتميزة

”The potentials of the Kuwaiti nationals will reap fruits in the form of new or improved products and services 
in this competitive world,“ C&MD Fahed Al-Ajmi said at the ceremony which was held on 4.3.2012 at KNPC 
Board Room to honor the best five applicable projects. DMDs and a number of the Company’s leaders were 
also present. ”KNPC encourages the creative minds and provides whatever support for them to grow and 
develop,“ he added. 

For his part, DMD, MAB Refinery, Muhammad Al-Mutairi, congratulated the winners for their accomplishment. 
”We hope the recognition will be an incentive for other employees to step forward with more creative ideas to 
improve our products and services. We do appreciate the senior management for continued support for new 
initiatives and promotion of the creativity culture,“ he said. 

The five winners were from KNPC various departments and sections as well as contractors.

Outstanding Projects Rewarded
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وبحضور مدير الدائرة التجارية  األحمدي،  برعاية السيد أسعد السعد نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء 
السيد علي عبد اهلل أحمد وعدد من رؤساء الفرق واألقسام ولفيف من موظفي الشركة نظم مركز خدمة املوردين البرنامج التعريفي 
األول للموردين واملقاولني احملليني، وذلك في لقاء عقد في 25 / 5 / 2011 بقاعة املسرح في دار الوطنية ومبشاركة العديد من الشركات 

احمللية العاملة في الصناعات النفطية والراغبة في تسجيل منتجاتها.

استهل اللقاء بكلمة للسيد أسعد السعد ألقاها نيابة عنه السيد علي عبداهلل أحمد أشار فيها إلى أن الهدف من إقامة مثل هذا 
النوع من البرامج هو زيادة وعي املوردين و املقاولني احملليني باملنتجات واخلدمات املطلوبة من قبل الشركة و زيادة عدد الشركات احمللية 
التي تتعامل معها من أجل املنفعة املتبادلة، مؤكدا على أهمية االستمرار في العمل بروح الفريق الواحد من أجل بناء شراكة ناجحة 
مع املصنعني واملقاولني واملوردين احملليني من خالل التواصل الدائم والتعاون خلدمة القطاع النفطي واالقتصاد الوطني تنفيذا للتوصيات 

املنبثقة عن اجتماع مجلس الشراكة االستشاري السابع.

من جهته قدم السيد محمود ليري رئيس فريق ضمان اجلودة ورئيس مركز خدمة املوردين شرحا موجزا عن مركز خدمة املوردين واخلدمات 
التي يقدمها لشركاء الشركة من موردين ومقاولني محليني.

البترول الوطنية تعقد اللقاء التعريفي األول للموردين والمقاولين المحليين 

The HO Theatre played host to the local suppliers and contractors induction meeting on 25.5.2011. The meeting 
was attended by Commercial Department Manager Ali Abdullah Ahmad, Team Leaders and employees. 
Representatives of a number of local companies which are involved in Kuwait oil industry were also present. 

”The meeting aims to acquaint the local suppliers and contractors with the products and services which the 
Company’s needs,“ Ahmad said speaking on behalf of the sponsor, Asaad Al-Saad, Dy. Chairman & DMD, 
MAA, KNPC. ”We seek to have a win-win situation through building the one-team spirit and successful 
partnership with local suppliers, contractors and manufacturers,“ he added. ”We need to serve the oil sector by 
implementing the recommendations of SPAC 7th Meeting.“

In turn, Mahmoud Lairi, TL, Quality Assurance & SS, Head of Suppliers Service Center, outlined the services 
of SSC. 

Local Suppliers & Contractors Induction Meeting 
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برعاية السيد أسعد السعد نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء األحمدي احتفلت شركة البترول الوطنية الكويتية في 30 مايو 2011 
بانتهاء الدورة األولى “جمللس الشراكة االستشاري مع املقاولني واملوردين احملليني للعامني 2009 - 2011 واختيار األعضاء اجلدد للدورة الثانية للعامني 2011 - 2013”، 
وذلك في فندق شيراتون الكويت وذلك خالل احلفل الذي نظمه مركز خدمة املوردين التابع لقسم ضمان اجلودة وخدمات املوردين في الدائرة التجارية للشركة وحضره 

ممثلو االدارات العليا للشركات احمللية العاملة في مجال الصناعات واخلدمات النفطية من قطاع املصنعني واملوردين.

والتزامها  بالشراكة مع مورديها ومقاوليها ومصنعيها احملليني،  الكويتية  الوطنية  البترول  إميان  استهل احلفل بكلمة ترحيبية للسيد أسعد السعد أكد فيها 
بتشجيع الصناعة الوطنية واالرتقاء بالعالقة مع الشركات احمللية مبا يحقق التطور في الصناعة النفطية والتنمية في دولة الكويت، مضيفا أن مجلس الشراكة 

األول قد أصدر العديد من املقترحات والتوصيات القيمة في هذا اإلطار والتي يقوم مركز خدمة املوردين بالشركة على متابعتها.

من جانب آخر أشار السعد إلى أن عقد مثل هذا اللقاء يعد دليال بارزا على حرص شركة البترول الوطنية على تطبيق كافة التوصيات التي وردت في آلية املؤسسة 
التي صدرت في فبراير 2004 لتشجيع الصناعة الوطنية في القطاع النفطي، موضحا أن القطاع النفطي مقبل على تنفيذ مشاريع ضخمة يتجاوز حجمها نحو 

20 مليار ديناراً، ومؤكدا ضرورة أن يكون للقطاع اخلاص احمللي حصة كبيرة في تنفيذ تلك املشاريع.

وفي ختام كلمته شكر السعد األعضاء احلاليني جمللس الشراكة االستشاري للموردين على ما بذلوه من جهد في إصدار ومتابعة تنفيذ التوصيات واملقترحات، كما 
خص بالشكر ممثلي احتاد الصناعات الكويتية، الهيئة العامة للصناعة، غرفة جتارة وصناعة الكويت، وأعضاء اجمللس الشراكة، كما قدم تهنئته لألعضاء اجلدد الذين 

سيتم اختيارهم للمجلس في دورته اجلديدة.

ثم قدم السيد محمود ليري رئيس فريق ضمان اجلودة والتخطيط االستراتيجي وعضو مجلس الشراكة في شركة البترول الوطنية الكويتية عرضا استعرض خالله 
رسالة ورؤية اجمللس، وأهدافه ودوره، وكيفية اختيار أعضائه، مشيرا إلى مركز خدمة املوردين واملصنعني واملقاولني احملليني كأول مركز على مستوى القطاع النفطي 

يعمل كحلقة وصل ذات قيمة مضافة تدعم الشركة في مسعاها لبناء عالقة شراكة مع مصنعيها ومقاوليها ومورديها احملليني.

ثم شهد احلفل قرعة الختيار أعضاء مجلس الشراكة لدورته الثانية عن الشرائح اخملتلفة للشركات احمللية التي تتعامل مع البترول الوطنية في عضوية اجمللس عن 
طريق نظام القرعة وذلك الستكمال أعضاء اجمللس، ومن ثم قام السيد أسعد السعد بتكرمي أعضاء مجلس الشراكة األول.

البترول الوطنية تحتفل بانتهاء الدورة األولى لمجلس الشراكة االستشاري 

Under the patronage of Asaad Al-Saad, Dy. Chairman & DMD, MAA, KNPC, concluded the Suppliers Partnership Advisory Council )SPAC( 
first session for the years 2009-2011 and the selection of new members for the second session for the years 2011-2013. The event, held at Sheraton 
Hotel-Kuwait on 30/5/2011, was organized by the Suppliers Service Center )SSC(, Quality Assurance & Suppliers Services Division - CD. It was 
attended by the Top Management representatives of the local companies operating in the oil industries and services )producers and suppliers(. 

In his welcoming speech, Al- Saad highlighted KNPC’s belief in strong partnership with its suppliers and contractors and its commitment in 
encouraging the national industry, upgrading relations with the local companies and developing the oil industry in Kuwait. 

Al-Saad added that SPAC has issued many important recommendations and suggestions in this context, which are followed by SSC at KNPC. He 
pointed out that organizing such events is a clear evidence of KNPC’s interest in implementing all recommendations issued by KPC in February 
2004 for supporting the national industry at the oil sector. ”The oil sector will witness a number of mega projects which will cost more than K.D 
20 billion, the local private sector should have a considerable role in the execution of such projects,“ he concluded before thanking the ex-members 
of SPAC for their recommendations/suggestions and following up the execution processes. He also gave special thanks to the representatives of 
Kuwaiti Industries Union, Public Authority for Industry, Kuwait Chamber of Commerce & Industry and SPAC members.

Mahmoud Lairi, TL, Quality Assurance & SS and SPAC member gave a presentation through which he reviewed SPAC mission and vision, 
objectives, roles and the system followed in selecting its members. He highlighted the role of SSC which is the first of its kind in the oil sector and 
serves as an added value link supporting KNPC quest to build a perfect partnership with its local producers, contractors and suppliers.

SPAC new session members were selected by lot system. They belong to different aspects of the local companies dealing with KNPC.

KNPC Concludes SPAC First Session Selects New Members



Exhibitions and Conferences
المعارض والمؤتمرات
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 20-21 الفترة  خالل  الكويت  بدولة  انعقد  الذي  والبتروكيماويات«  التكرير  صناعة  »تكنولوجيا  مؤمتر  اعمال  في  الكويتية  الوطنية  البترول  شركة  شاركت 
التكرير  صناعة  في  منها  االستفادة  ومجاالت  التكنولوجية  التطبيقات  أحدث  استعراض  املؤمتر  اعمال  استهدفت  وقد  الكويت.  هيلتون  بفندق   2012 فبراير 
والبتروكيماويات، والتعرف على التقنيات األكثر مالءمة لتنفيذها في هذا اجملال، والتي من شأنها أن تساعد على حتقيق أهداف اإلنتاج، والوفاء بالتزامات الشركات 

وحماية البيئة واحلفاظ على ميزة تنافسية في مجال الصناعة النفطية.

وقد ترأس السيد خالد املشيلح مدير دائرة التخطيط الشامل ممثالً لشركة البترول الوطنية الكويتية فعاليات اليوم األول للمؤمتر، كما قدم عرضا حتت عنوان »رؤية 
قطاع التكرير الكويتي 2030 الفرص والتحديات« تضمن استعراض استراتيجيات التوسع في الطاقة التكريرية وبناء مصافي جديدة وكيفية حتقيق األهداف 
بنجاح لتلبية الطلب العاملي على انواع الوقود اخملتلفة والغاز. كما قدم السيد ناصر السبيعي رئيس قسم التفتيش والتآكل مبصفاة الشعيبة ورقة عمل حتت 

عنوان« آلية ادارة نظام التشغيل لتعزيز الدقة اثناء عمل املنشأة وسالمتها«.

وفي اليوم الثاني قدم كل من املهندس محمد إرشيد واملهندس أحمد التركيت من قسم هندسة التصنيع مبصفاة ميناء األحمدي ورقة عمل مشتركة عن نظام 
اإلدارة األمثل للطاقة في املصافي لتحسني مستويات التشغيل وإدارة الطاقة بطريقة اقتصادية مختلفة للحد من الهدر واالنبعاثات، وقد شهد هذا املوضوع 

تفاعل واضح من قبل اخلبراء املشاركني في الندوة.

واملشاركني  احلضور  قبل  واالقتراحات من  االستفسارات  الكثير من  وطرح  املثمر  والنقاش  اإليجابي  بالتفاعل  اتسمت  أعماله بجلسة نقاش  املؤمتر  اختتم  وقد   
الدوليني.

البترول الوطنية تشارك في أعمال مؤتمر »تكنولوجيا صناعة التكرير والبتروكيماويات«

Kuwait National Petroleum Company participated in the International Conference which was held in Kuwait on February 20th at the 
Hotel Hilton. The 2-day conference was organized by International Quality & Productivity Centre )IQPC(.

The theme of the conference was ”Overcoming 21st Century Production Challenges through innovative Downstream Technology“. 
Several important papers were presented by international speakers such as CLG, UOP and research institutes of Saudi Arabia, UAE, 
Oman, Qatar, Bahrain, besides KNPC and KISR of Kuwait. The topics focused mainly on the future technologies in refining and 
petrochemicals for enhancing production, protection of environment and finding a competitive edge to the industry. The first day 
session was chaired by Mr. Khaled Al-Mushaileh, Corporate Planning Manager of KNPC, who inaugurated the event. His well 
appreciated presentation set the tone for the day by tocusing on ”2030 Refining Vision for Kuwait – Challenges and Opportunities.“ 
It mainly covered the strategic initiatives and mega investment plans of KNPC on revamping of existing refineries and the new NRP 
& CFP, in order to meet the increasing global demand and stringent product quality. 

Nasser Al-Sebaii, Team Leader–Inspection & Corrosion at SHU refinery presented a paper on ”Integrity Operating Window 
Management system enhances reliability and integrity of process plants“, which was well received. 

On the following day, a joint paper was presented by Ahmad Altarkeet; Process Engineer and Mohmmad Ershaid; TPL Specialist Process 
Engineering, MAA refinery. Their interesting topic covered ”Real time energy optimization and management at KNPC refineries“.

The conference concluded with an interaction session with fruitful discussions and exchange of ideas. 

KNPC at IQPC Downstream Technology Conference



The Practice of Social Responsibilityممارسة املسؤولية االجتماعية
69

The Practice of Social Responsibilityممارسة املسؤولية االجتماعية
68

في إجناز غير مسبوق، منحت شركات التأمني مصفاة الشعيبة درجة 96.1 درجة، لتكون أفضل منشأة نفطية في الكويت من ناحية انخفاض اخملاطر التشغيلية، 
أي االنخفاض في احتمال وقوع حوادث. 

وبهذه املناسبة، نظم احتفال في ديوان الشعيبة بتاريخ 12 /4/ 2012 حضره رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب فهد سالم العجمي ونواب العضو املنتدب. 
وهنأ العجمي إدارة املصفاة والعاملني فيها على هذا اإلجناز املتميز مؤكدا على أن الشركة تضع سالمة العاملني في أعلى سلم أولوياتها، وحترص على توفير أفضل 

ظروف العمل وأكثرها أمانا. 

من ناحيته، أشار نائب العضو املنتدب ملصفاة الشعيبة أحمد اجليماز إلى أن حتقيق هذه الدرجة العالية من التصنيف يبرهن مرة أخرى على احلرص الكبير للعاملني 
في املصفاة على تنفيذ أعمالهم بدقة والتزامهم العالي بنظم السالمة املطبقة في الشركة، قائال: »هذا اإلجناز يؤكد أن مصفاة الشعيبة هي منشأة أكثر 
مشددا على أن التصنيف اجلديد لم يتحقق إال  وجناحنا في املصفاة هو جناح لشركة البترول الوطنية وجململ القطاع النفطي الكويتي«.  موثوقية وأكثر أمانا، 
بالعمل الدؤوب والعزمية واألفكار املبتكرة وروح الفريق الواحد من قبل جميع موظفي املصفاة، وجاء بعد حتضير طويل واتباع منهجية دقيقة شارك في تطبيقها 
وسيؤدي حتسني  إداراتها.  باإلضافة إلى تقدمي كامل الدعم والتشجيع من قبل اإلدارة العليا للشركة والتعاون املستمر بني مختلف  اجلميع في كل املستويات، 

تصنيف اخملاطر في املصفاة إلى حتسني الشروط التأمينية وتخفيض أسعار التأمني، وتقدمي صورة مشرقة للمصفاة ولشركة البترول الوطنية. 

تخلل احلفل عرض تقني قدمه رئيس فريق الكفاءة الصناعية في مصفاة الشعيبة املهندس أسامة اخلضاري ذكر خالله أن املسح امليداني لتقييم اخملاطر عبارة 
عن عملية يقوم بها فريق مختص من شركات التأمني العاملية لالطالع على مدى جاهزية املنشآت الصناعية على احلد من اخملاطر الكامنة والقدرة على مواجهتها 
وفقا ملعايير السالمة العاملية، كما بني السبل املتبعة لتحسني درجة تقييم اخملاطر، وأبرز املبادرات لتطوير سبل السالمة والكفاءة الصناعية التي ساهمت في 

حتسني درجة تقييم اخملاطر.

وعلى امتداد ثالثة أيام مت تكرمي العاملني الذين كانوا وراء حتقيق مصفاة الشعيبة هذا اإلجناز املتميز. 

وبهذه املناسبة وجه نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي الشكر إلى العاملني في مصفاة الشعيبة قائال: »نحن 
جميعا فخورون بهذا اإلجناز الذي حققه العاملون من رجال ونساء في مصفاة الشعيبة – شكرا لكم جميعا«.

أفضل منشأة نفطية في الكويت في انخفاض درجة الخطر
شركات التأمين تمنح مصفاة الشعيبة درجة 96.1

”I am very proud of Shuaiba refinery achievement of the highest ranking among all Kuwaiti oil companies. It truly reflects our concern in the 
protection of human life as our top priority,“ C&MD Fahed Salem Al-Ajmi said at the ceremony which was held on April 12th at the SHU Diwan to 
mark the great achievement. In the unprecedented accomplishment, the insurance companies gave Shuaiba Refinery the rating of 96.1, the highest 
rate ever achieved by any K-Company site, both inside Kuwait and abroad. Al-Ajmi congratulated all employees for the outstanding success. 

For his part, DMD, SHU Refinery, Ahmad Al-Jimaz, said that the high score reflects the refinery employees dedication and commitment to HSE 
applicable regulations. ”It shows that the Shuaiba refinery is more safe and more reliable; it is the success of all KNPC and Kuwait oil sector 
employees.“ Al-Jimaz added that the new rating has been achieved by diligence and thoroughness. ”Initiatives and one-team spirit, as well as 
meticulousness, close methodology and cooperation at all levels were behind the success,“ he added.

The new improved risk rate represents the lowest possible risk of an incident inside the plant. It will lead to better insurance terms, lower insurance 
premiums and give KNPC an inspiring image. 

TL, Reliability, SHU, Osama Al-Khudari gave a presentation that focused on the risk evaluation process done by a special team representing 
international insurance companies to check the risks involved, reliability of the industrial plants and their abilities to withstand major incidents 
according to international safety standards. He also outlined the implemented systems and initiatives to improve the risk rating at the refinery. 

”A great achievement makes all proud of SHU men and women that made it possible. Thank you all,“ KPC-CEO Farouk Al-Zanki said in his 
congratulating letter addressed to SHU employees.

Kuwait Best Oil Plant in Low Risk
Insurance Companies Rate SHU Refinery 96.1
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افتتح الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية السيد فاروق الزنكي مؤمتر ومعرض الكويت الثاني للنفط والغاز الذي عقد برعاية مؤسسة البترول الكويتية 
في فندق الريجنسي في 13 / 2 / 2012 مبشاركة واسعة من شركات النفط والغاز احمللية والعاملية.

 وفي اجللسة االفتتاحية للمؤمتر أكد الزنكي على أن القطاع النفطي في الكويت يواجه حتديات كبيرة للوصول بإنتاج الكويت إلى 4 ماليني برميل من النفط يوميا 
بحلول العام 2020 ملواجهة التنامي املطرد في الطلب العاملي واحمللي، مع تطوير املصافي احلالية وبناء مصافي ومنشآت بتروكيماوية جديدة مشيرا إلى اخلطط 
املوضوعة لتلبية احتياجات الكويت من الغاز إلنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة. كما أشار الزنكي إلى تركيز املؤسسة على تطوير املوارد البشرية الوطنية ووضع 
البرامج املكثفة واملتخصصة لرفع الكفاءة واملهنية الالزمة لتحقيق هذه األهداف االستراتيجية، مع التأكيد على احلاجة إلى االستعانة بالشركات العاملية التي 

متتلك التكنولوجيا املتقدمة لتعزيز نسب االستخراج من املكامن الصعبة.

مشاركة البترول الوطنية جتلت مبحاضرة قدمها نائب العضو املنتدب للتخطيط والتسويق احمللي السيد بخيت الرشيدي عرض فيها أهم التحديات التي تواجهها 
الشركة، وأهمها زيادة االستهالك احمللي للمنتجات النفطية، ولذلك تنوي الشركة التوسع في قدراتها التكريرية من 900 ألف برميل إلى 1.4 مليون برميل من 
النفط وإنتاج 4 مليار قدما مكعبا من الغاز يوميا، باإلضافة إلى تعزيز القدرة على تكرير النفط الثقيل ومعاجلة الغاز احلمضي، مع احلاجة إلى توفير طاقة نظيفة 
إلى ان الشركة تعمل على تعميق التكامل مع  مشيراً  البيئية العاملية،  النافثا والكيروسني والديزل املطابقة ألرفع املواصفات  مثل  وإنتاج مواد عالية القيمة، 

الصناعات البتروكيماوية. 

مع املؤمتر شارك فيه العشرات من الشركات املتخصصة في صناعة النفط والغاز، مثل شلمبرجير، توتال، شل، شيفرون، وغيرها. كما  وقد أقيم معرض تزامناً 
تضمن املؤمتر ورشات عمل وجلسات نقاشية متخصصة تركزت حول االبتكار والتميز. 

مشاركة واسعة للبترول الوطنية في مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للنفط والغاز

CEO of Kuwait Petroleum Corporation Farouk Al-Zanki inaugurated Kuwait 2nd Oil & Gas Conference & Exhibition which was held 
at the Regency Hotel on 13.2.2012 under KPC’s sponsorship. Many of local and international oil and gas companies participated. 

”Kuwait faces numerous challenges in its bid to achieve 4 million bpd by 2020,“ Al-Zanki said in his opening speech, ”in order to 
fulfill the ever growing local and world demand, we have to develop the existing, build new refineries, and expand in petrochemical 
industries,“ he added. Pointing out to KPS’s plan to meet Kuwait’s gas demand for clean electricity produchtion, Al-Zanki highlighted 
KPC’s effort for the development of human resources and intensive programs to boost Kuwait nationals competency and skill. ”As 
well, we need to rely on technology provided by the world level companies to boost production from hard reservoirs,“ he said. 

The highpoint of KNPC’s participation in the event was a presentation given by DMD, Planning & Local Marketing, Bakhit Al-
Rashidi. ”We are facing a great challenge due to the steadily growing demand in Kuwait,“ he said. ”That’s why we are planning to boost 
our refining capacity from 900,000 to 1.4 bpd and 4 billion scfpd of gas,“ he added. 

Al-Rashidi went on to say that the plans include increasing KNPC capabilities to refine the heavy crude, treatment of acid gas, 
produce clean fuels and high-value products, such as naphtha, Kerosene and diesel according to the highest environmental standards, 
not to mention integration with the petrochemical industries. 

Scores of world-class oil companies, such as Schlumberger, Total, Shell, Chevron and others, participated in the accompanying 
exhibition. Other activities included workshops, discussion sessions which focused on excellency and creativity. 

Wide participation in Kuwait 2nd Oil & Gas Conference
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البترول الوطنية تشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر النفط العالمي
المنعقد في الدوحة – قطر

A new global Oil & Gas era was heralded in the Middle East with the organisation of 20th World Petroleum Congress )WPC( at Doha, Qatar during 
4 – 8 Dec. 2011. WPC is the largest and most reputable oil and gas industry gathering in the world.

The first WPC meeting in the Middle is the Olympics of the oil and gas industry. The event was also attended by a global oil and gas audience, 
industry sectors, NGOs and international Institutions. A record-breaking 5000 delegates, 600 speakers, 550 media persons and 500 exhibitors and 
over 12,000 visitors were involved in the event.

The theme of WPC-2011 was, ”Energy Solutions for All – Promoting Cooperation, Innovation and Investment“, with primary focus on finding ways 
to provide the global population with reliable, affordable and sustainable energy.

KPC delegation was led by the Minister of Oil Dr. Mohammed Al-Busairi and CEO Farouk Al-Zanki.

The Kuwaiti delegation included KPC, KOC, KNPC, KUFPEC and PIC top management.

KNPC team was headed by the C&MD Fahed Salem Al-Ajmi and comprised of DMD, P&LM, Bakheet Al-Rashidi, a number of team leaders and 
senior engineers.

Al-Rashidi, gave a presentation covering KNPC activities, and historical performance, and complexities involved in its since estabishment in 
1949.

KNPC has a vital role in oil and gas business set-up to meet Kuwait’s energy demand by way of processing the crude oil and gas. KNPC strategy also 
includes increasing refining capacity up to 1.4 million BPD by 2017. The mega refining projects of CFP and NRP with estimated investment of US 
$ 40 billion are part of this strategy.

K-companies Team participates in World Petroleum Congress - Doha

يعتبر مجلس البترول العاملي أهم جتّمع لإلدارات واخلبرات النفطية على املستوى العاملي، ويشارك فيه وبشكل تقليدي رؤساء الشركات 
الصناعة  مجاالت  من  مجال  كل  في  واالختصاصيني  اخلبراء  من  وحشد  فيها،  املسؤولني  كبار  مع  العالم  أنحاء  جميع  في  النفطية 
النفطية واملعلوماتية. وقد عقد اجمللس دورته في العاصمة القطرية – الدوحة – خالل الفترة ما بني 4 - 8 ديسمبر املاضي. وكانت أول 
دورة للمجلس تعقد في منطقة الشرق األوسط. وقد بلغ عدد املشاركني فيه نحو 5000 آالف شخصية، منهم 600 متحدث الى جانب 

550 من رجال الصحافة و 500 محاضر كما جتاوز عدد زواره 12 ألف زائر.

مشاركة كويتية فعالة 

ترأس وفد الكويت معالي وزير النفط الدكتور محمد البصيري كما كانت مشاركة مؤسسة البترول الكويتية فعالة وملموسة سواء 
التنفيذي ملؤسسة  الرئيس  الزنكي  السيد/فاروق  فإلى جانب  والبتروكيماويات،  التكرير  أو في قطاع  واالنتاج  في قطاع االستكشاف 

البترول الكويتية، ضم الوفد الكويتي رؤساء معظم الشركات النفطية الكويتية.

ومن جانب شركة البترول الوطنية الكويتية شارك وفد مكون من رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب السيد فهد سالم العجمي، 
ونائب العضو املنتدب للتخطيط والتسويق احمللي السيد بخيت الرشيدي، وعدد من رؤساء الفرق والفنيني في الشركة. وقد قدم السيد 
الرشيدي محاضرة خالل جلسات املؤمتر حول صناعة التكرير الكويتية وخصائص ومنجزات مصافي الشركة. كما حتدث في املؤمتر من 

قبل البترول الوطنية كل من السادة علي العجمي وخالد الهاجري ووائل اجلاسم.



The Practice of Social Responsibilityممارسة املسؤولية االجتماعية
75

The Practice of Social Responsibilityممارسة املسؤولية االجتماعية
74

خالل افتتاح مؤتمر الكويت للمسؤولية االجتماعية 2011 
العجمي يستعرض إنجازات برنامج المسؤولية االجتماعية للشركة

On behalf of the sponsor of the event, Sheikh Talal Al-Khalid, Managing Director, Governmental, Parliamentary Public Relations and 
Media-KPC, Mohammed Mansour Al-Ajmi, Manager, CCD, gave a speech in the inauguration of Kuwait Corporate Social Responsibility 
)CSR( Conference. Spatial for Exhibitions & Conferences Co. organized the 2-day conference which took place on September 28th, 2011 
under the patronage of KPC and Wataniya Telecom. A group of specialists of public and international companies discussed the social role 
adopted by companies, review and exchange of experiences and knowledge for the benefit of the whole society. 

In his speech, Al-Ajmi said that the aim of development is to build up modern system which can serve all groups of society. ”Therefore, 
KPC, through its multi assigned roles, is looking forward to be a key partner in the development process as well as playing a major 
social and humanitarian role through providing aid to those who truly deserve it,“ he added. Al-Ajmi pointed out that Kuwait has many 
institutions and companies which actively participate in the growing process and the development of society through the social, human, 
cultural, educational and health programs. ”Civilization of a nation is not only measured by strength of economy, but also by the solidity 
of its social bonds,“ he said.

Al-Ajmi added that some organizations focus only on the economic growth, while other organizations add the social responsibility vision 
to its overall operations through setting up institutional frame work. ”This is exactly what KPC has been working on since its establishment. 
It realizes that the social responsibility is obtained by commitment to decent social behaviors and generally taking part in the economic 
growth while maintaining an improved quality of employees’ life and society in general. 

At Kuwait CSR 2011 Conference Inauguration
Al-Ajmi Reviews KNPC CSR Achievements

نيابة عن راعي احلدث الشيخ طالل اخلالد الصباح العضو املنتدب للعالقات احلكومية والبرملانية والعالقات العامة واإلعالم مبؤسسة البترول الكويتية، 
ألقى السيد محمد منصور العجمي مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم بالشركة كلمة االفتتاح ملؤمتر الكويت للمسؤولية االجتماعية والذي نظمته 
شركة »سباشال للمعارض واملؤمترات« خالل الفترة 28-29 / 9 / 2011 برعاية مؤسسة البترول الكويتية والشركة الوطنية لالتصاالت، وحظي 
مبشاركة نخبة من اخملتصني في شركات كويتية ودولية جاءوا ملناقشة الدور االجتماعي الذي تتبناه الشركات واستعراض اخلبرات وتبادل اآلراء مبا يصب 

في مصلحة اجملتمع ككل.

لذلك تسعى  نظام حضاري متطور يعمل على خدمة جميع شرائح اجملتمع،  وخالل الكلمة االفتتاحية أكد العجمي أن الهدف من التنمية هو بناء 
املؤسسة من خالل األدوار املتعددة التي تضطلع بها لتكون شريكا أساسيا في العملية التنموية فضال عن اضطالعها بدور اجتماعي وإنساني كبير 
من خالل السعي لتقدمي العون واملساعدة ملن يستحق من أبناء اجملتمع. ولفت العجمي أن الكويت بها الكثير من املؤسسات والشركات التي تأخذ على 
عاتقها مسؤولية اإلسهام الفعال في البناء التنموي واملشاركة في االرتقاء بواقع اجملتمع من خالل البرامج االجتماعية واإلنسانية والثقافية والتربوية 

والصحية، مؤكداً أن عظمة األمم ال تقاس مبتانة اقتصادها فقط بل مبتانة نسيجها االجتماعي.

وخالل اجللسة االفتتاحية قام العجمي أيضاً باستعراض أهم مالمح وإجنازات برنامج شركة البترول الوطنية الكويتية للمسؤولية االجتماعية، مؤكدا 
وموضحا أن البترول الوطنية بصدد إطالق تقريرها األول عن املسؤولية اجملتمعية واملدقق من جهة خارجية  التزام الشركة بدورها اجملتمعي والبيئي، 
ومحايدة ما يجعله األول من نوعه في منطقة اخلليج حيث سيجسد دور الشركة مبنتهى الشفافية فيما يتعلق مبشاريعها اجملتمعية التي تعمل على 

تنفيذها منذ ثالث سنوات.

من احملاضرات وورش العمل حول كيفية تطوير  كذلك قام العجمي بتوزيع دروع التكرمي على الشركات الراعية للمؤمتر والذي تضمنت فعالياته عدداً 
برامج املسؤولية االجتماعية للشركات واالستفادة من برامج الشركات الرائدة إقليميا وعامليا في هذا اجملال. 



Local & International Awards
جوائز محلية ودولية
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احتفلت شركة البترول الوطنية الكويتية باحلصول على شهادة األيزو ISO 9001:2008 لنظام إدارة اجلودة وذلك في 30 / 3 / 2011 بفندق هيلتون املنقف 
وبحضور السيد اسعد السعد نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء األحمدي والسيد محمد غازي املطيري نائب العضو املنتدب ملصفاة 

ميناء عبد اهلل وراعي املشروع والسادة نواب العضو املنتدب ومدراء الدوائر ورؤساء األقسام باإلضافة إلى جميع املوظفني الذين شاركوا في إجناز هذا املشروع.

بدأت فعاليات احلفل بكلمة للسيد محمد غازي املطيري قال فيها »جنتمع اليوم لنحتفل بهذا اإلجناز الرائع وهو حصول شركتنا على شهادة آيزو 9001:2008 
ISO لنظام إدارة اجلودة، وهو ما كان ميثل احد أهداف الشركة منذ عام 2008، حيث حصلت دوائر وأقسام الشركة على تلك الشهادة على مرحلتني، حيث مت في 
املرحلة األولى منح الشهادة ملصفاة ميناء عبد اهلل والدائرة املالية ودائرة العالقات العامة واإلعالم ودائرة التغيير الشامل ومجموعة التميز الوظيفي وذلك في 
شهر يوليو 2009. وفي يونيو 2010 بدأت املرحلة الثانية والتي حصلت فيها باقي الدوائر واألقسام على نفس الشهادة، وإلجناز تلك املهمة فقد مت تشكيل فريق 

عمل برئاستي وعضوية مجموعة من موظفي الشركة. « 

وأضاف املطيري أن احلصول على تلك الشهادة يثبت مجددا أن البترول الوطنية هي إحدى الشركات الرائدة العاملة في مجال تكرير النفط، كما يعكس التزام 
الشركة بتحقيق التميز في جميع عملياتها، مؤكدا أن احلصول على هذه الشهادة لم يكن ممكنا لوال اجلهود اخمللصة والعمل اجلاد من قبل فريق العمل الذي أوكل 
إليه هذا املشروع الذي ترأسه السيد محمد أبو الغيط وبالتعاون مع جميع دوائر وأقسام الشركة كما أعرب املطيري عن تقديره للعمل الذي قام به املدققون الذين 

لعبوا دورا هاما في هذا املشروع. 

وبعد ذلك قام ممثل الشركة املانحة لل� ISO 9001:2008 بتسليم السيد محمد غازي املطيري الشهادة اخلاصة بالشركة، كما قام السيد اسعد السعد بتسليم 
املطيري شهادة تقدير، ثم بعد ذلك مت توزيع شهادات التقدير على مدراء الدوائر اإلحدى عشر التي حصلت على شهادة األيزو ISO 9001:2008 في املرحلة الثانية، 

باإلضافة إلى تقدمي شهادات تقدير ألعضاء فريق املشروع.

 ISO 9001:2008 شركة البترول الوطنية الكويتية تحتفل بالحصول على شهادة

KNPC celebrated receiving ISO 9001:2008 certification for the quality management system. In the presence of Asaad Al-Saad, 
Dy. Chairman & DMD, MAA Refinery, Mohamed Ghazi Al-Mutairi, DMD, MAB Refinery and the project sponsor, in addition to 
DMDs, managers, team leaders and the employees involved in this project. 

”Receiving ISO 9001:2008 certification of the quality management system is a great achievement,“ Al-Mutairi said to kick off the 
ceremony on 30/3/2011 at the Hilton Hotel. ”Since 2008, this achievement was one of our key targets. KNPC departments and 
divisions obtained this certificate in two phases. First, the certificate went to MAB Refinery, Financial Dept., CCD, CTO and the 
Functional Excellence Group in July 2009. In the second phase, started in June 2010, the rest of the departments and divisions were 
certified.“ To carry out this task, a work team was formed under Al-Mutairi management.

 ”This certificate proves again that KNPC is one of the leading companies in the fields of oil refining. It reflects the Company’s 
commitment to achieve excellence in all its operations,“ Al-Mutairi added. He said that the achievement would not be possible 
without the sincere efforts and hardworking of the work-team members which was directed by Mohamed Abu Al-Ghait in addition 
to cooperation of all KNPC departments and divisions. 

The representative of the ISO 9001:2008 certification, delivered the certificate to Al-Mutairi who also received a certificate of 
appreciation from Al-Saad. 

Certificates of Appreciation were also delivered to the eleven department managers of the second phase as well as to the project team 
members and KNPC auditors. 

KNPC Celebrates Receiving ISO 9001:2008 Certification
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في أجواء سادتها روح األسرة الواحدة أقامت دائرة الصحة املهنية والسالمة مبؤسسة البترول الكويتية احتفالها األول لتوزيع جوائز الرئيس التنفيذي السنوية 
نقلة  حققت  والتي  املشروعات  لهذه  الداعمة  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  احلكومية  واجلهات  النفطية  الشركات  من  والبيئة  والسالمة  الصحة  برامج  ألفضل 
نوعية في األداء. حضر احلفل الذي أقيم بقاعة سلوى بفندق املارينا في 22 / 3 / 2012 السيد فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية وراعي 
اجلائزة والسيد فهد سالم العجمي رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة البترول الوطنية الكويتية وحشد من مسؤولي وموظفي الشركات التابعة 

للمؤسسة.

وفي كلمته أكد السيد فاروق الزنكي أن املؤسسة وشركاتها تسعى ألن تصبح رائدة إقليميا في أداء الصحة والسالمة والبيئة، وأنها تتبع خطة استراتيجية ذات 
أهداف محددة وواضحة وتتابع تطبيقها من خالل مراجعة أداء الصحة والسالمة والبيئة بصفة دورية، مشيرا إلى أنه مت تنفيذ العديد من املشاريع بهدف تقليل 
مت تنفيذ العديد من البرامج مثل انتاج  االنبعاثات الضارة بالبيئة حتى جنحت املؤسسة في خفض نسبة االنبعاثات الى معدالت قياسية بلغت 1.75 %، وأيضاً 
اجلازولني اخلالي من الرصاص وانشاء احملميات البرية والبحرية وتنفيذ مشاريع رأسمالية خاصة بحماية البيئة بتكلفة تزيد على مليار دينار خالل السنوات العشر 
املاضية فقط. وكان من نتيجة ذلك حصول كثير من ادارات الصحة والسالمة والبيئة مبختلف الشركات على العديد من الشهادات العاملية مثل األيزو وغيرها 

في مختلف مجاالت الصحة والسالمة والبيئة. 

من جهته قال السيد فهد سالم العجمي: اننا في البترول الوطنية نؤمن بأن الصحة والسالمة والبيئة ليست مجرد أولوية، بل هي قيم نتمسك بها وممارسات 
مؤكدا إن الوصول لهذا املستوى املتميز في مجال الصحة والسالمة والبيئة ال يتحقق إال نتيجة اميان والتزام موظفينا  نطبقها في مختلف مواقع الشركة، 
بأهمية هذا اجلانب وقيامهم مببادرات متميزة تهدف الى تعزيزه، مؤكدا التزام إدارة الشركة بتوفير كل سبل التوجيه والدعم املالي ملتطلبات الصحة والسالمة 
وفي كلمته قال سامي عبد اهلل الياقوت مدير الصحة املهنية والسالمة ورئيس اللجنة املنظمة ان املنافسة كانت شديدة واختيار املشاريع والبرامج  والبيئة. 
الفائزة ملسابقة جائزة الرئيس التنفيذي من بني 63 مشروعا لم يكن أمرا سهال وخاصة في وجود مسابقة مماثلة لدى بعض الشركات مثل شركة نفط الكويت 

وشركة البترول الوطنية الكويتية.

اجلدير بالذكر أن شركة البترول الوطنية الكويتية قد فازت بجوائز في كل فئة من فئات جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة والبيئة.

البترول الوطنية تحصد جوائز الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة والبيئة

KNPC collected awards in each of KPC- CEO award categories. The prizes were collected at KPC 1st HSE Award distribution ceremony which was 
held on 22.3.2012 at the Marina Hotel. The awards are given to the best HSE programs among the oil companies, governmental bodies and civil 
society institutions supporting such projects which made a qualitative shift in performance. The celebration was attended by Farouk Al-Zanki, CEO 
& Deputy Chairman-KPC and the award sponsor, in addition to Fahed Salem Al-Ajmi, Chairman & Managing Director, KNPC and a number of 
K-companies senior officials.

In his speech, Mr. Farouk Al-Zanki stated that KPC with its subsidiaries are looking forward to be regional leaders in HSE performance by adopting 
a strategic plan with specific and clear goals regarding the HSE performance implementation of which will be closely followed-up. 

He said that a number of projects are being carried out which aimed at reducing harmful emissions. ”Over one billion dinars capital projects for 
environment protection were completed during the last decade alone. Consequently, KPC managed to reduce the emissions rates to a record level 
of 1.75%. Other similar programs include the production of unleaded gas, establishment of land and marine nature reserves. The outcome of this 
was a lot of international certificates that were awarded to HSE departments of different companies,“ Al-Zanki said. 

For his part, Al-Ajmi said: ”We believe in KNPC that HSE is not merely a matter of priority, but it is a matter of values we stick to and practices 
we apply in different sites of the company“. He added ”reaching such a remarkable level of HSE cannot be achieved unless there is a belief and 
commitment by our employees to this important subject“. He ended his speech by confirming that KNPC management shall provide all means of 
direction and financial support for the HSE requirements.

Sami Abdullah Al-Yaqut, Manager, Occupational Health & Safety and Chief of the organizing committee said that the competition was stiff with 63 
competing projects. ”The selection of winning projects and programs was not an easy job, considering that similar contest are organized by some 
subsidiaries such as KOC and KNPC.“

KNPC Reaps KPC-CEO’s 1st HSE Awards
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والعضو  االدارة  رئيس مجلس  لتوزيع جوائز  الكبير  السنوي  والبيئة حفلها  دائرة الصحة والسالمة  التوالي نظمت  الرابع على  للعام 
املنتدب ألفضل أداء في مجال الصحة والسالمة والبيئة، وذلك في 24 / 5 / 2011 بفندق الريجنسي، وبحضور السيد أسعد السعد 
نائب رئيس مجلس االدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء األحمدي والسادة نواب العضو املنتدب ومدراء الدوائر ورؤساء الفرق ولفيف 

من موظفي الشركة وعمال املقاول وعدد من الضيوف الذين فازوا بجوائز هذا العام.

املمتاز للشركة في مجال الصحة والسالمة والبيئة السيما في العام االخير،  أكد السعد على أن االداء  وفي كلمته بهذه املناسبة، 
والذي ميثل أفضل عام في تاريخ الشركة فيما يتعلق بأداء الصحة والسالمة والبيئة، هو ما جعل البترول الوطنية محل تقدير واعجاب 
الكثير من الهيئات العاملية وهو ما أدى الى فوز الشركة بالعديد من اجلوائز املرموقة مثل جائزتي الروسبا الذهبية والبحار العربية، 
كما حصلت كل مواقع الشركة على جائزة اجلدارة من مجلس السالمة البريطاني. وأوضح السعد أن حفل هذا العام يقام حتت شعار 

»االلتزام الدائم باملمارسات الصحيحة« وهو ما يتفق متاما مع رؤية الشركة واستراتيجيتها. 

والنظم  واملبادرات  البرامج  تناول خالله  تفصيليا  عرضا  والبيئة  والسالمة  الصحة  دائرة  مدير  الديحاني  فهد  السيد  قدم  جانبه  من 
التي تتبناها الدائرة بهدف تعزيز أداء الصحة والسالمة والبيئة في مختلف مواقع العمل بالشركة، كما استعرض اجلوائز والشهادات 
االقليمية والعاملية التي احرزتها الشركة نتيجة تطبيق تلك البرامج واملبادرات. وفي نهاية احلفل مت توزيع الدروع وشهادات التقدير على 
الفائزين مبختلف فئات املسابقة، أعقب ذلك افتتاح معرض أجهزة ومستلزمات السالمة واحلفاظ على البيئة املقام على هامش احلفل 

والذي شاركت فيه مجموعة من الشركات املتخصصة في هذا اجملال.

البترول الوطنية تحتفي بالفائزين بجائزة رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب في 
مجال الصحة والسالمة والبيئة

For the fourth consecutive year, HSE Dept. held its grand annual ceremony for distributing the prizes of CMD HSE Award to the best 
performers in the field of health, safety and environment. The event, hosted on 24.5.2011 at the Regency Hotel, was attended by Mr. Asaad 
Al-Saad, Dy CMD and DMD-MAA, DMDs, department managers, team leaders and a number of KNPC employees, contractors and 
guests who have won this year’s awards.

In his speech for that occasion, Mr. Al- Saad affirmed that the company’s excellent HSE performance, especially during the last year which 
represents the best ever in the history of the company, is what made KNPC greatly appreciated and admired by many international bodies. 
”We won many prestigious awards such as the Golden RoSPA and the Offshore Arabia 2011 Excellence Environmental Awards,“ he said. 
He added that all KNPC’ sites have been recognized with Merit Award by the British Safety Council, UK.

For his part, Fahad Al-Daihani, Manager - HSE Dept. gave a detailed presentation on the programs, initiatives and systems adopted 
by the department to enhance HSE performance at KNPC different sites. He also reviewed the regional and international awards and 
certifications which the company obtained as a result of the implementation of such programs and initiatives. 

At the end of the ceremony, shields and appreciation certificates were distributed to the winners of the Awards, then followed by the 
opening of the HSE equipment and requirements exhibition that was organized on the sidelines of the ceremony.

CMD HSE Award Winners Recognized 
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للتخطيط  املنتدب  العضو  نائب  الرشيدي  بخيت  السيد  يتقدمهم  الطاقة  ترشيد  جلنة  وأعضاء  الدوائر  مدراء  من  وعدد  املنتدب  العضو  نواب  السادة  بحضور 
والتسويق احمللي وراعي حملة ترشيد الطاقة، احتفلت شركة البترول الوطنية الكويتية بختام أعمال حملة ترشيد الطاقة 2010 / 2011. 

وخالل احلفل الذي أقيم بقاعة املسرح باملبنى الرئيسي في 18 / 5 / 2011 أعرب السيد بخيت الرشيدي في كلمته عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها أعضاء 
اللجنة وموظفي، الشركة والتي أسفرت عن جناح احلملة واثبات فعاليتها في حتقيق تخفيض ملموس في معدالت استهالك الكهرباء واملاء خالل العام املاضي، وذلك 
ضمن مشاركة الشركة الفعالة واملستمرة بحمالت ترشيد الكهرباء واملاء التي تطلقها وزارة الكهرباء واملاء ملواجهة زيادات األحمال وتوفير الطاقة الكهربائية واملائية 
بشكل آمن، مؤكدا أن الشركة ال تدخر جهدا في سبيل نشر ثقافة الترشيد وصيانة املوارد وتنميتها ألنها تعد الثروة التي يجب أن تتمتع بها األجيال القادمة. وأشار 

 .KISR الرشيدي إلى أن نسبة ترشيد الطاقة بالشركة كانت من أعلى النسب بدولة الكويت وفقا لدراسة أعدها معهد الكويت لألبحاث العلمية

ومن جانبه استعرض السيد عبد العزيز الدعيج رئيس جلنة ترشيد الطاقة نتائج واجنازات احلملة وأبرز التوصيات التي انتهت إليها اللجنة للمساهمة في رفع 
مستوى الوعي لدى موظفي الشركة فيما يتعلق بضرورة االلتزام بتوصيات ترشيد استهالك الكهرباء داخل كافة مواقع الشركة، مشيرا إلى أن الشركة اعتمدت 

العديد من الوسائل لتحقيق أهداف احلملة.

وفي نهاية احلفل مت تكرمي السادة نواب العضو املنتدب تقديرا لدورهم في دعم ومساندة جلنة ترشيد الطاقة، كما قام السيد أسعد السعد نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء األحمدي بتكرمي السيد بخيت الرشيدي، ثم مت تكرمي أعضاء اللجنة وأعضاء الفرق املساندة ألعمال اللجنة بكافة مواقع 

الشركة.  

االحتفال بختام أعمال حملة ترشيد الطاقة 2010 / 2011

In the presence of DMDs, a number of departments managers and members of the Energy Conservation Committee )Tarsheed( presided by 
the campaign sponsor Bakhit Al-Rasheedi, DMD- Planning & Local Marketing, KNPC celebrated the conclusion of the activities of Energy 
Conservation Campaign 2010/2011. 

In his speech at the event held on 18.5.2011 at the Auditorium- H.O, Al-Rasheedi expressed his appreciation for the efforts made by the committee 
members and KNPC employees, which contributed to the campaign success and played an effective role in reducing electricity and water 
consumption levels during the previous year. He indicated that KNPC annual campaign comes in line with the company’s active participation in 
the electricity and water conservation campaigns launched by the MEW to meet the growing loads and provide the electrical and water energy 
in a safe way. He added that KNPC doesn’t save any effort to promote the culture of conservation to preserve the natural resources for the next 
generations. Al-Rasheedi pointed out that energy conservation rates in KNPC were amongst the highest in Kuwait according to a study prepared 
by Kuwait Institute for Scientific Research )KISR(. 

For his part, Abdulaziz Al-Duaij, Head of Energy Conservation Committee, reviewed the results and achievements of the campaign and the 
most important recommendations issued by the committee to help raise awareness among KNPC employees for better implementation of the 
recommendations of electricity conservation at all sites of the company. He pointed out that KNPC adopted several methods to realize the campaign 
goals. 

At the end of the celebration, DMDs were honored in appreciation of their role in supporting the Energy Conservation Committee works. 
Moreover, Asaad Al-Saad, Dy. Chairman & DMD- MAA honored Bakhit Al-Rasheedi, members of the committee and the supporting teams at all 
KNPC locations.    

Energy Conservation Campaign )Tarsheed(
2010/2011 Concluded
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نظمت دائرة الصحة والسالمة والبيئة حفال في 11 / 5 / 2011 بنادي بيت الوطنية لتكرمي الفائزين في املسابقة التي نظمها قسم 
أبناء  من  األطفال  تصميم  من  السالمة  عن  ملصق  ألفضل  دائما”  “السالمة  عنوان  حتت  األحمدي  ميناء  مبصفاة  واإلطفاء  السالمة 
العاملني بالشركة، حضر احلفل السيد فهد الديحاني مدير الدائرة والسيد عادل املعجل رئيس فريق السالمة واإلطفاء مبصفاة ميناء 

األحمدي وأولياء أمور األطفال الفائزين، باإلضافة إلى فريق العمل الذي قام بتنظيم وتنسيق املسابقة وأعضاء جلنة التقييم. 

بدأ احلفل بكلمة للديحاني هنأ فيها الفائزين مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم املسابقة هو تعزيز أداء السالمة لدى جميع أفراد اجملتمع 
من خالل جذب انتباه األطفال إلى األمور املتعلقة بالسالمة، موضحا أن هناك 156 مشاركة من أبناء العاملني في املسابقة مت اختيار 
األعمال الفائزة من بينها بواقع ثالثة أعمال لكل فئة عمرية من سن خمسة أعوام حتى أربعة عشر عاما بإجمالي خمسة عشر فائز، 
عنصري  ألهمية  وإدراكهم  األطفال  هؤالء  به  يتمتع  الذي  الوعي  مدى  جسدت  املشاركة  وامللصقات  الرسومات  أن  الديحاني  وأضاف 
السالمة واألمان. وفي نهاية احلفل قام الديحاني بتوزيع اجلوائز على الفائزين، كما مت تكرمي أعضاء اللجنة التي قامت بتقييم الرسومات 

وحتديد الفائزين، وتكرمي فريق السالمة واإلطفاء مبصفاة ميناء األحمدي.  

تكريم الفائزين في مسابقة »السالمة دائما«

Winners of the ”Safety First“ Poster competition received recognition in a ceremony at Al-Wataniah Club. 
Children of KNPC employees’ participated in the competition. Safety & Fire Division- MAA organized the 
event on 11.5.201 in presence of HSE Department Manager Fahad Al-Daihany, TL, Safety & Fire, MAA, Adel 
Al-Mu’ajel, Competition Team and Evaluation Committee members.  

”This competition aims to increase safety performance by all members of community by attracting the kids 
attention,“ Al-Daihany said while congratulating the winners. Three winners in each age-category )ranging 
from 5 to 14 years( were selected. ”Posters and drawings represented the kids’ high level of awareness about 
safety and security,“ he said. 

Evaluation Committee members and Safety & Fire Division- MAA employees were also recognized. 

”Safety First“ Poster Competition Winners Recognized
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قام السيد أحمد اجليماز نائب العضو املنتدب ملصفاة الشعيبة بإهداء السيد فهد سالم العجمي رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
الدرع الذي حصلت عليه شركة البترول الوطنية الكويتية من بنك الدم الكويتي بعد إحرازها املركز األول في مجال التبرع بالدم على 
مستوى دولة الكويت هذا العام. وقد أثنى العجمي على اجلهود اخمللصة التي كانت وراء التنظيم اجليد حلمالت الشركة للتبرع بالدم، 
وكذلك االحساس باملسؤولية الذي أبداه العاملون بالشركة من خالل االقبال الكبير على التبرع بالدم وهو ما أثمر عن حتقيق ذلك االجناز 

املشرف. 

وقد مت إهداء شركة البترول الوطنية الكويتية الدرع خالل االحتفالية التي أقامها بنك الدم في 14/6/2011 احياًء لليوم العاملي للتبرع 
بالدم والذي يصادف الرابع عشر من يونيو في كل عام، حيث قامت مديرة بنك الدم الكويتي بتسليم درع املركز األول للجيماز تقديراً 
للنتائج الرائعة التي حققتها حملة الشركة للتبرع بالدم هذا العام والتي جاءت حتت عنوان »تبرعك حياة 2011«. وحسب إحصائيات 
بنك الدم فقد ساهم موظفو الشركة في كل املواقع )املصافي الثالث واملكتب الرئيسي ودائرة التسويق احمللي( بإضافة 830 كيس دم 
خملزون البنك، مع العلم بأن كل كيس دم يساهم في انقاذ حياة ثالثة مرضى، وهو ما يعني أن ما تبرع به موظفو البترول الوطنية في 

احلملة األخيرة سيساهم بإذن اهلل في إنقاذ ما يقرب من 2500 مريض ومصاب في مستشفيات دولة الكويت. 

وجتدر االشارة إلى أن البترول الوطنية دأبت انطالقا من مسؤوليتها اجملتمعية منذ سنوات على تنظيم حملة كبرى للتبرع بالدم كل عام 
بالتعاون مع بنك الدم الكويتي، حيث تطوف احلملة بكافة مواقع العمل بالشركة بواقع يوم في األسبوع لكل موقع ليتسنى جلميع 
العاملني التبرع بالدم. ومن أجل احلصول على أعداد متزايدة من املتبرعني يقوم القسم الطبي بالتعاون مع دائرة تقنية املعلومات قبل 
بداية احلملة ببث مادة مرئية معبرة على صفحة الشركة االلكترونية حتث على التبرع ويستمر وضع تلك املادة حلني انتهاء احلملة، كما 

يقوم القسم الطبي باصدار كتيب تثقيفي يبني أهمية التبرع لكل من املتبرع واملستقبل ويوزع خالل فعاليات احلملة. 

الجيماز يهدي العجمي درع المركز األول في التبرع بالدم على مستوى الكويت

After KNPC obtained the first place in the blood donation field across the State of Kuwait, Mr. Ahmad Al-
Jemaz, DMD, SHU presented Mr. Fahed Salem Al-Ajmi, Chairman & Managing Director with the shield 
as a kind of recognition for this achievement. Al-Ajmi commended the sincere efforts behind the excellent 
preparation for KNPC blood donation campaigns, in addition to high sense of responsibility demonstrated by 
the staff through the great numbers of donors which resulted in this honorable achievement.  

KNPC received the shield during the celebration held by the Blood Bank on 14/6/2011 mark to the World 
Blood Donor Day on the 14th of June of every year. The manager of the Blood Bank of Kuwait awarded Mr. 
Ahmad Al-Jemaz with the first place shield, in appreciation of the outstanding contribution by KNPC blood 
donation campaign The current year title was ”Donate A life 2011“. KNPC staff of all sites )the three refineries, 
H.O, LM( contributed more than 830 blood bags to the blood bank.

Al-Jemaz Presents to C&MD Shield of Blood Donation
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والتي  حصدت شركة البترول الوطنية الكويتية مؤخرا جائزة »املمارسات املثلى في مجال الصحة والسالمة والبيئة لعام 2011« 
متنحها املنظمة العاملية للمصافي. وقد تسلم اجلائزة السيد أحمد اجليماز نائب العضو املنتدب ملصفاة الشعيبة وذلك خالل افتتاح 

فعاليات أسبوع الشرق األوسط لصناعة النفط والغاز والتي استضافتها مدينة أبوظبي ابتداء من التاسع من مايو 2011.

وعملياتها  أدائها  ومتيز  الوطنية  البترول  جلهود  للمصافي  العاملية  املنظمة  تقدير  ليجسد  اجلائزة  تلك  على  الشركة  حصول  جاء 
وحرصها الدائم على تطوير وحتسني التقنيات املعتمدة في هذا اخلصوص من قبل  التشغيلية في مجال الصحة والسالمة والبيئة، 

شركات التكرير العاملية.

وخصت اجلهة املانحة للجائزة باإلشادة عملية التطبيق الناجحة ملبادرة البترول الوطنية لنظام إدارة الروائح في مختلف مرافقها والذي 
أدى إلى خفض ملموس لالنبعاثات الناجتة عن عمليات تكرير النفط اخلام وبالتالي حتسني األداء البيئي للشركة.

وتعليقا على فوز الشركة بهذه اجلائزة املرموقة عبر السيد أحمد اجليماز عن سعادته البالغة بتحقيق هذا االجناز معربا عن شكره لكل 
العاملني و حتديدا قسم البيئة الذين بذلوا الكثير من اجلهود اخمللصة التي قادت لذلك التكرمي. من جانبه اكد السيد اسعد السعد نائب 
رئيس مجلس االدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء األحمدي ان الفوز بتلك اجلائزة بعد تنافس كبير مع نخبة من أفضل شركات 
التكرير في املنطقة هو بال شك أمر يدعو للفخر ويجسد اجنازا جديدا يضاف لسجل اجنازات البترول الوطنية احلافل في مجال الصحة 

والسالمة والبيئة.  

البترول الوطنية تحصد جائزة أسبوع الشرق األوسط لصناعة النفط والغاز

KNPC has recently received the ‘HSE Best Practices of the Year Award, 2011’ from the World Refining Association. 
The award was received by Mr. Ahmad Al-Jemaz, DMD - SHU, on May 9th, 2011 at the Middle East Downstream Week 
)MEDW( 2011 in Abu Dhabi, UAE. 

The MEDW 2011 recognized and awarded KNPC for HSE operational excellence, developing and/or improving 
downstream technologies.

This milestone achievement from KNPC was attributed by the initiative and successful implementation of the company’s 
‘Odor Management System )OMS(’ that brings down environmental risks associated with KNPC operations. 

”We are very happy for this achievement. Thanks to all employees, the Environment Division in particular, and their 
continuous support and dedication, we could reach this milestone,“ Al-Jemaz commented on receiving the prestigious 
award. For his part, Asaad al-Saad, Dy Chairman and DMD – MAA, said that obtaining such an award after competing 
with a constellation of elite refining companies in the region, is certainly an achievement that makes all KNPC staff feel 
proud. ”It embodies a new outstanding success to be added to KNPC praiseworthy record of HSE achievements,“ he 
concluded. 

KNPC Clinches MEDW HSE Award 2011
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منحت شركة البترول الوطنية الكويتية جائزة املركز األول جمللس الوزراء العرب املسؤولني عن البيئة لعام 2008 )جائزة اإلنتاج األنظف( 
وقد مت تسليم اجلائزة في مقر اجلامعة العربية.كما حازت الشركة على جائزة اململكة العربية السعودية لإلدارة البيئية للعامني 2006 

و 2008 واحتلت الشركة املركزين الثاني والثالث على التوالي. 

حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية على جائزة أفضل ممارسات الصحة والسالمة والبيئة لسنة 2011 في أسبوع الشرق األوسط 
لصناعة النفط والغاز والتي نظمتها الرابطة العاملية للمصافي في أبوظبي – اإلمارات العربية املتحدة. باإلضافة إلى حصول الشركة 
على جائزة مسابقة البحار العربية لسنة 2010 في مجال التمّيز في الكفاءة واالستجابة، واحلصول على هذه اجلائزة لسنة 2011 و 
2012 في مجال التمّيز في املشاريع واملنتجات البيئية والتي نظمتها املنظمة اإلقليمية للمحافظة على نظافة البحار )ريكسو( في 

دبي – اإلمارات العربية املتحدة.  

جوائز إقليمية وعالمية

The company was awarded KPC CEO HSE award - 2011 for Excellent HSE performance and several other HSE projects

KNPC was awarded the“ HSE best practice  of the year award 2011“ for the implementation of the Odor Management 
System  from the world Refining Association which is the independent provider to the GlobalOil&Gas Energy sectors. The 
award was received by Mr.Ahmed Al-Jemaz the then DMD for Shuaiba Refinery, responsible for HSE 

KNPC won Award of the Arab Ministers in Charge of Environment for clean fuel in 2008 

The Company also won Saudi Arabia Prize for environment  Management System in 2006&2008

KNPC was awarded ”Offshore Arabia Award 2012 for the category of ”Excellence in Environmental Projects and Products 
organized by the Regional Clean Sea Organisation) RECSO(

The Company refineries and other department had repeatedly won the RoSPA Award )Royal Society for Prevention of 
Accidents( and the British Safety Council Prise

Regional And International Awards To KNPC
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Protection of the Environment
حماية البيئة
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تضع شركة البترول الوطنية الكويتية حماية البيئة في صدر أولوياتها وتبذل جهودا مستمرة ملكافحة التلوث من مصادره وبالتالي 
االلتزام بالشروط البيئية سواء داخل مصافيها أو خارجها. وميكن القول أن للشركة مساهمات بارزة في حماية البيئة الكويتية. 

فقد كانت شركة البترول الوطنية رائدة في تعميم البنزين اخلالي من الرصاص قبل أكثر من ثالث عشرة سنة، كما أطلقت منذ عامني 
مشروعا السترجاع األبخرة في محطات البترول ومستودعات تخزين املنتجات النفطية املكررة التابعة لها.

جهود لحماية البيئة

Kuwait National Petroleum Company has always treated protection of the local environment as a top 
apriority and one of its prime objectives. The company in fact never spared an effort to meet specifications 
and requirements of the Environment Public Authority )K-EPA( and to contribute to the improvement of the 
environmental conditions in the country. KNPC was the leader in the region in phasing out leaded Gasoline in 
the petrol stations as early as 1998.

Unleaded gasoline was marketed in the retail facilities since that time.

Environment Protection Efforts 
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ال شك أن لهذا املشروع مردود اقتصادي إذ ال يسمح للبنزين الذي حتول الى بخار بأن يضيع هباء، لكن املردود البيئي األهم هو في منع 
تصاعد األبخرة في اجلو حيث يستنشقها الناس بشكل اضطراري وتتحول الى مصدر لتلويث اجلو.

 مت إجناز املرحلة األولى لألنظمة في مستودعي صبحان واألحمدي ومحطات تعبئة الوقود التابعة للشركة. كما مت إجناز املرحلة الثانية 
و األخيرة لنموذج جتريبي في محطة تعبئة الوقود رقم 37 حيث جرى تقييم األداء من قبل فريق مشترك بني شركة البترول الوطنية 
الكويتية ومعهد الكويت لألبحاث العلمية. وبناء على النتائج املشجعة للنموذج التجريبي، فسيتم تنفيذ املرحلة الثانية للنظام في 

جميع محطات التعبئة التسعة والثالثني بحلول عام 2015.

أنظمة استرجاع األبخرة

وحدة استرجاع األبخرة في مستودع صبحان

نظام استرجاع األبخرة في إحدى احملطات

 Two years ago the company  came up with another important initiative at the petrol stations when the Vapor 
Recovery Project was launched in two phases. The first phase envisaged installation of Vapor Recovery devices 
at the Sabhan and Ahmadi Depots.

The second phase was the implementation of the project at the company owned filling stations. An experiment 
for applying this project at the petrol stations was successfully carried out at filling station No. 39 in collaboration 
with Kuwait Institute for Scientific Research )KISR(. KNPC and KISR evaluated the experiment and arrived 
at the conclusion that the process will be viable and should be applied to the rest of its 39 filling stations.

Recovered vapor which is to be re -routed to the station main tank, will serve not only environmental purpose 
but also the economic goal as the recovered product will retain its market value. The second phase will be 
totally completed in 2015.

Vapour Recovery Project
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تقوم الشركة في كل عام عقب انتهاء موسم اخمليمات بحملة لتنظيف البر من النفايات الني يتركها املتنزهون من رواد هذه اخمليمات، 
وتنفذ احلمالت بأعمال تطوعيه ال تقتصر على موظفي الشركة فحسب بل تشمل جهات عديدة مبا فيها عمال املقاولني الذين يعملون 
في مصافيها. وتهدف هذه احلمالت التوعوية بالدرجة األولى الى ضرب املثل لبقية الشركات واملؤسسات لكي تستجيب ملسؤوليتها 
عن عملياتها التي قد تؤدي الى إحلاق األذى باملصادر الطبيعية للبالد وبالبيئة الكويتية بشكل عام. كما أنها مناسبة تعبر فيها الشركة 

عن تشجيعها للعمل التطوعي الذي يضرب موظفوها فيه أمثله جديرة بان حتتذى.

حمالت تنظيف البر

After dismantling the spring camps in the desert KNPC usually launches every year a cleaning campaign to  
clean the areas which were used as sites for the dismanteled tents. Such campaigns usually attract not only 
the company employees but also workers of the contractors and even some public figures, famous actors and 
singers.

These campaigns are basically designed to increase awareness of the importance of keeping our environment 
clean and healthy beside protecting our natural resources.

Those campaigns which are carried out voluntaring, also serve to set example for other  organisations

Desert Cleaning Campaigns
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واألعالم  العامة  العالقات  دائرتي  من  فريق  يقوم  التلوث  ومكافحة  البيئة  على  احملافظة  ثقافة  وترسيخ  البيئي  الوعي  نشر  أجل  ومن 
وكذلك  األولى  بالدرجة  الكويتية  البيئة  حماية  أهمية  تتناول  توعوية  محاضرات  إللقاء  للمدارس  بزيارة  والبيئة  والسالمة  والصحة 
التعريف بأساسيات الصناعة النفطية. ومما يجدر ذكره أن هذه اجلوالت يتم ترتيبها مع املسؤولني في املناطق التعليمية ونظار املدارس. 

وقد قام الفريق حتى اآلن بزيارة 15 مدرسة هذا العام جرى خاللها عرض أفالم وتوزيع مطبوعات وإلقاء محاضرات كانت أهمية حماية 
البيئة هي محورها األساسي.

وفي الواقع إن مثل هذه الزيارات وما يتم خاللها من عروض ومحاضرات وتوزيع مطبوعات ونشرات تلقى قبوال كبيرا ومتزايدا من نظار 
املدارس في ضوء تلمسهم للفائدة التي حتققها للتالميذ. 

نشر ثقافة حماية البيئة في المدارس

A major effort by KNPC to promote the environment protection in the society is directed to the new 
generation. A specially oriented team from CCD and HSE departments has been paying regular visits to 
schools in coordination with the Ministry of Education. Pupils receive presentations about the need to develop 
and protect our environment and basics of the oil industry in Kuwait. 

The session, usually attended by the school principles and other staff, also includes giving out presents and 
publications to the attendees. The team visited this year over 20 schools from different stages.

Promtion Of Environment Protection Culture At Schools
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لعل من أهم املشاريع البيئية التي تنفذها الشركة هو مشروع مركز إكثار وتنمية النباتات البرية، وهو عبارة عن محمية مقامة على 
مساحة مليون متر مربع في منطقة الوفرة هدفها حماية وتنمية النباتات البرية التي تنمو في البيئة الكويتية. ومن املعلوم أن بعض 
هذه النباتات يواجه خطرا كبيرا ألسباب عديدة من بينها حتويل بر الكويت الى أمكنة للتنزه واإلقامة املؤقتة واحلركة الدائمة خملتلف 

املركبات، التي تقضي بشكل متسارع على الغطاء النباتي للبر الكويتي.

وينفذ املشروع بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية التي قدمت للشركة كل الدعم لتنفيذه ويسير التنفيذ قدما 
فقد أوشكت املرحلة األولى وهي التسوير وتركيب البوابات على االكتمال. في حني أن االستعداد لتنفيذ املرحلة الثانية وهي استكمال 
البنية التحتية يجري بخطوات متسارعة. ومن املتوقع أن يتضمن مشروع احملمية بناء مختبر ومركز لألبحاث من أجل تنمية هذا النوع 

من الثروة النباتية التي كانت دائما جزءا ال يتجزأ من البيئة الكويتية. 

ومن اجلدير بالذكر أن املردود البيئي للمحمية كانت قد متت دراسته من قبل فريق من الهيئة العامة للبيئة واقترن مبوافقتها وذلك قبل 
الشروع بتنفيذ املشروع. 

محمية طبيعية للشركة 

 Probably one of the most interesting projects being carried out by KNPC is its Nature Reserve in Wafra, or the 
so called KNPC Centre for the Development And Propagation of Wild Plants 

 It is in fact a nature reserve for Flora and Fauna in Kuwait over one million square meter land in south  west 
Kuwait. It is not a secret that a large number of indigenous plants are endangered indeed and the effort will be 
intended to protect and even propagate these species.

The project is being implemented in coordination with the Public Authority of Agriculture and Fisheries. It 
is underway as the first phase ie. building fences and gates had been completed and the second phase is well 
underway.

The site will house among other buildings, a special lab and a research centre. The environmental outcome of 
the project was studied and approved by the EPA in Kuwait.

KNPC Nature Reserve At Wafra

السور والبوابات

االحتفال بوضع حجر األساس للمحمية
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من األمثلة على استباقية الشركة بتطبيق أفضل املمارسات للمحافظة على البيئة البرنامج الذي تنفذه اآلن للسيطرة على الروائح 
في مصافيها الثالث ومحطات البترول واملستودعات التابعة لها.

عن تسرب الغازات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية املتطايرة الى اجلو من األنابيب والصمامات  ومن املعلوم أن الروائح تنتج غالباً 
وغيرها من مكونات وحدات تكرير النفط اخلام. 

وينطلق برنامج كشف وإصالح التسربات الغازية من مبدأين : اكتشاف التسرب ومعاجلته، وعندما يتم اكتشاف التسرب يصبح أمر 
منعه في متناول اليد. 

ولذلك جلأت الشركة الى استعمال كاميرات خاصة تعمل باألشعة األشعة حتت احلمراء قادرة على كشف تسرب الغازات الهيدروكربونية 
املتطايرة التي يستحيل الكشف عنها غالبا بالعني اجملردة. كما يعتمد كشف التسرب على استخدام الوسائل التقليدية للكشف عن 

تسرب الغازات غير الهيدروكربونية املتطايرة. 

وحرصا على سالمة سكان املناطق اجملاورة للمصافي واحملطات واملستودعات التي قد تتأثر بهذه الروائح فقد أقامت الشركة خطا ساخنا 
يعمل بشكل متواصل ويستطيع أي من هؤالء السكان االتصال به لإلبالغ عن أية روائح يشعر بأنها منبعثة من منشآت الشركة. وتتم 

خالل وقت وجيز االستجابة لالتصال والبحث عن مصدر الرائحة ومعاجلته.

ومن اجلدير بالذكر ان جتربة الشركة في هذا اجملال تعتبر رائدة وقد منحت شركة البترول الوطنية الكويتية جوائز تقدير ملا حققه املشروع 
من مردود بيئي. 

برنامج كشف وإصالح التسربات الغازية 

The idea of Odor Management system is to control the smell of hydrocarbons at the company refineries and 
their neighbourhoods. Implementation of the OMS at all KNPC sites entered its 5th year now. 

Progress rate in the project implementation reached around 79 %. 

The project is based upon detection and repair of leaks in the process units. Using infra red operated cameras 
beside simple manual and visual techniques for the detection of hydrocarbon leaks makes repair of leaking 
valves or pipes an easy job and enforces the odor management at the site.

Out of the company concern for the convenience and health of the public,  it has established a special hot 
line for them to report any odor emanating from its three refineries. The company team will act immediately. 
KNPC unequalled reginal experience in OMS earned the company several regional and international prises in 
recognition of its environmental benefits 

Odor Management System

كاميرات كشف التسرب
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الثدي«  لسرطان  املبكر  االكتشاف   « عنوان  حتت  توعوية  محاضرة  والبيئة  والسالمة  الصحة  لدائرة  التابع  الطبي  القسم  نظم 
للموظفات مبصفاة ميناء االحمدي، وذلك في 19/2/2012 بقاعة اجتماعات مبنى االدارة باملصفاة. وقد قامت الدكتورة نهى الصالح 
اختصاصية جراحة األورام مبركز حسني مكي جمعة بتقدمي محاضرة تناولت سبل التوعية باملرض، واشارت إلى اهمية إجراء الفحص 

الدوري املبكر حتى في حال عدم وجود األعراض، وذلك من أجل وقاية اجملتمع من مرض يشكل خطرا كبيرا يهدد صحة وحياة املرأة،

 مؤكدة أن الكشف املبكر يزيد فرص الشفاء وجناح العالج. ويشير الدكتور وليد احلربي رئيس القسم الطبي بدائرة الصحة والسالمة 
والبيئة إلى ان تنظيم هذه احملاضرة يأتي ضمن فعاليات برامج التوعية الصحي التي حترص دائرة الصحة والسالمة والبيئة على اطالقها 

من اجل نشر الوعي الصحي بني موظفي الشركة، 

والذي بدوره قد يساهم في الوقاية من العديد من االمراض التي قد حتدث مستقبال، كما يأتي تنظيم مثل تلك احملاضرات انطالقا من 
حرص اإلدارة العليا للشركة على صحة موظفيها ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم بأهمية الكشف املبكر عن االمراض واجراء 
وفي ختام احملاضرة قام الدكتور وليد احلربي بتقدمي شهادة تقديرية  الفحوصات الدورية بصورة منتظمة لتحسني فرص جناح العالج. 

للدكتورة نهى الصالح.

تنظيم محاضرة توعوية حول سرطان الثدي بالمبنى الرئيسي ومصفاة ميناء االحمدي

Medical Division-HSE Department organized on 19.2.2012 an awareness lecture titled ”Early Detection for 
Breast Cancer“ for MAA employees at the refinery admin building meeting room. Dr. Noha Al-Saleh, Surgical 
Oncology Specialist in Hussain Makki Juma Center spoke in the lecture. She referred to the importance 
of making early regular examination regardless of any symptoms for the protection of society against this 
threatening disease to the health and life of women, confirming that early detection increases the chances and 
effectiveness of recovery. 

Dr. Waleed Al-Harbi, TL, Medical Division, HSE pointed out that the lecture came within the health awareness 
program activities organized by HSE Department for increasing health awareness among KNPC employees 
which could help in the protection against many diseases. Moreover, the organization of such lecture is a clear 
evidence for the top management concern with the health of its employees and making them aware of the 
importance of early detection and regular examination for having better chances for recovery. At the end of the 
lecture, Dr. Waleed Al-Harbi presented a certificate of appreciation to Dr. Noha Al-Saleh.   

Breast Cancer Awareness Presentation at Head Office & MAA 
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ومبناسبة احلديث عن العمل التطوعي فإن الشركة تقوم سنويا بأكثر من حملة للتبرع بالدم كان آخرها في مطلع شهر مارس املنصرم. 
قائمة  بني  األولى  املرتبة  مما يضعها بشكل متواصل في  الشركة  بها موظفو  تبرع  الدم  بنك  الى  كيسا  احلملة 1300  وقدمت هذه 

املتبرعني من املؤسسات والشركات. 

وقد عبرت إدارة اخلدمات الطبية بوزارة الصحة عن بالغ تقديرها ملا تقدمه الشركة كل عام. ويشرف على هذه احلمالت القسم الطبي 
في الشركة في حني تتولى دائرة العالقات العامة واإلعالم إعداد املطبوعات والنشرات التي تسبق هذه احلمالت وتركز على أهمية هذا 

العمل االنساني الذي يؤدي في النهاية الى إنقاذ حياة اآلخرين. 

الريادة دائمًا بالتبرع بالدم

Another striking example of the voluntary work stimulated and encouraged by the company is the repeated 
Blood Donation Campaigns which the company launches  at different intervals.

The company employees donated this year over 1300 units which earned KNPC the praise and recognition of 
the Ministry of Health. 

The Ministry also ranked the company as the TOP donor among Kuwaiti companies. 

Blood Donation campaigns are usually organized by the Medical Team in collaboration with the CC Department 
which carries out the accompanying promotional effort.

Leaders in Blood Donation
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كما حترص شركة البترول الوطنية الكويتية على املشاركة في املبادرات الوطنية أو العاملية التي تستهدف نشر الوعي البيئي وتنفيذ 
خطوات فعاله ملواجهة التغير املناخي. وعلى سبيل املثال ال احلصر فإن جميع مباني الشركة قد تخلصت من مادة اإلسبست متاما. 
ومن املعلوم أن الباحثني قد اكتشفوا أن هذه املادة تشكل خطرا على صحة اإلنسان. كما تقوم بإجراءات فعالة للتخلص من اية مواد 
أو انبعاثات تصنف بانها من املواد املستنزفة لطبقة األوزون. وفي 31 مارس املاضي أطفأت مباني الشركة أنوارها ملدة ساعة وذلك في 
استجابة لساعة األرض. كما تعاونت الشركة مع برنامج األمم املتحدة للتنمية UNDP في الكويت في عدة مناسبات بإقامة أنشطة 

بيئية ثقافية. 

والصور املرفقة جتسد التعاون مع املركز العملي في إحياء يوم بيئي كامل ودعي اليه جميع القياديني في الشركات النفطية.

التعاون مع الهيئات والمنظمات

KNPC looks for productive cooperation with the local and international organisations. In this sense the 
company participates in almost all initiatives designed to serve environmental purposes and involvement in 
the collective efforts to combat climate change. 

As an example, the company buildings are now asbestos free, This material was completely removed from those 
premises when scientists discovered that it is a threat to people health. The company takes drastic measures 
against emissions that may deplete the Ozone layer. 

On the 31st of March the company put off all lights for one hour at its premises to observe the World Earth Day.

The company is also maintaining fruitful cooperation with the UNDP in Kuwait and other local and 
international organisations.

Pictures represent cooperation with the Scientifi Center to celebrate one-day event to which leaders of 
companies were invited.

Engagement with International Organisations
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األحمدي ومصفاة  الشعالت في مصفاة ميناء  بتنفيذ مشاريع وحدة استرجاع غازات  الكويتية حالياً  الوطنية  البترول  تقوم شركة 
ميناء عبداهلل. تهدف هذه املشاريع إلى استعادة الغازات الهيدروكربونية منخفضة الضغط ومعاجلتها واستخدامها كغاز وقود في 

السخانات والغاليات.

ومن  احلراري.  الدفيئة املسببة لالحتباس  الغازات  والذي يعتبر من  الكربون،  ثاني أكسيد  انبعاث غاز  إلى خفض  الوحدتني  تؤدي هاتني 
مبتابعة  الوطنية حالياً  البترول  تقوم  حيث   ،)CDM( النظيفة التنمية  آلية  بالدعم من خالل  البيئية  املبادرة  أن حتظى هذه  املتوقع 

عملية تسجيلها.

عقدت البترول الوطنية في 26 مارس 2012 اجتماعاً مع أصحاب املصلحة، كالهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 
لالطالع على هذه  الخ،  واملكاتب االستشارية البيئية واخملتصة مبشاريع الكربون واملصانع اجملاورة وممثلي املدارس واملقاولني واملوظفني... 

املبادرة وعالقتها باالحتباس احلراري. وقد مت التعرف على وجهات نظر من خالل االستبيانات وجلسة لطرح األسئلة واإلجابة عليها.

وقد مت نشر الدعوة في الصحف ملشاركة أصحاب املصلحة بهذا االجتماع الفريد من نوعه في الكويت في مجالي الصناعة والتجارة.

لبروتوكول  ومما يجدر ذكره أن املشروعني قي ادرجا على موقع األمم املتحدة كجزء من مشروع دولة الكويت ملواجهة التغير املناخي وفقاً 
كويتر

 مشروع »استرجاع غازات الشعالت«

The objective of this project is to reduce CO2,NOx and SOx emissions by recovering low pressure hydrocarbon 
off gases currently being flared at Mina Al-Ahmadi and Mina Abdullah refineries. This will result in saving 
hydrocarbon resources and reduction of emissions. Prior consideration by intimation has been done by KNPC 
to pursue this project as a Clean Development Mechanism)CDM(Project.

The company called special consultation sessions with Stakeholders  to discuss this initiative. 

Representatives from KISR, Environment Study Houses, factories in the neighbourhood of the refineries, 
contractors and employees were invited to the sessions.

These tow projects were listed on UN website as part of the State of Kuwait`s project to face climate charge as 
per Quito Projoct.

New Flare Gas Recovery Unit At MAA Refineries

توقيع عقد إنشاء وحدة جديدة السترجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء األحمدي

البترول الوطنية تعقد لقاء تشاوريا حول مشروع »استرجاع غازات الشعلة« في مصفاتي ميناء األحمدي وميناء عبداهلل
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العامة للبيئة.  املياه املنصرفة من وحدات التصنيع من امللوثات بحيث تستوفي مواصفات الهيئة  ويهدف هذا املشروع الى تخليص 
وسوف يكتمل هذا املشروع نهاية هذا العام.

يهدف املشروع اجلديد الى تطوير منشآت معاجلة مياه الصرف الصناعي احلالية في املصافي الثالث بحيث تستوفي املعايير املقررة من 
قبل الهيئة العامة للبيئة للمياه املنصرفة من وحدات التكرير. ويقوم املشروع على العناصر التالية: 

وميناء  األحمدي  وميناء  الشعيبة،  الصرف من مصافي  مياه  لتنقية  وذلك  عبداهلل  ميناء  في مصفاة  الثالثية  للمعاجلة  وحدة  بناء   -
عبداهلل. وإزالة الشوائب الزيتية منها

- تركيب مرافق حديثة ومركزية ملعاجلة املياه املنصرفة في مصفاة ميناء األحمدي

 -  إزالة االختناقات في وحدة معاجلة مياه الصرف في مصفاة ميناء األحمدي 

 - الدمج بني وحدات تنقية املياه في مصفاتي ميناء األحمدي والشعيبة في مصفاة ميناء عبداهلل

وقد اكتمل املشروع في مارس 2012 ويتم تشغيله اآلن في املصافي الثالث.

مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي من المصافي الثالث

The project envisages reduction of pollutant/ contamination level in the treated water being discharged to the 
Gulf from KNPC refineries to meet the EPA limits.

The treatment facility at MAB refinery was commissioned in October 2011. Both trains are in line for processing 
effluents from MAB and Shuaiba refineries.

The Project was completed in March 2012 and is considered operational now.

Revamp Of Effluent Treatment Facilities At The Three Refineries 
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