




يســــعدني اإلحتفــــاء بكوكبــــة متميــــزة مــــن العامليــــن واملقاوليــــن فــــي الشــــركة الكويتيــــة للصناعــــات البتروليــة املتكاملــة، والذيــن 

أســــهموا فــــي اإلرتقــــاء بأدائهــــا فــــي مجــــاالت الصحــــة والسامـــة واألمــــن والبيئــــة مــــن خــــال مشــــاريعهم ومبادراتهــــم التــــي كان 

لهــــا األثــــر الكبيــــر علــــى أداء الشــــركة والحفــــاظ علــــى مواردهــــا وأصولهــــا والبيئــــة. وقــــد حققــــت الجائــــزة فــــي نســــختها األولــــى 

نتائــــج باهــــرة فــــي التعــــرف علــــى املشــــاريع واملبــــادرات املقدمــــة والتــــي أثــــرت بشــــكل إيجابــــي علــــى أداء العمــــل فــــي الشــــركة وفــــي 

تغييــر نمــط حيــاة العامليــن. ويأتــي الهــدف مــن تدشــين البتروليــة املتكاملــة للجائــزة بمثابــة تأكيــد علــى ســعيها الحثيــث نحــو 

االلتــزام بمبــادئ الصحــة والسامـة واألمــن والبيئــة، ولتشــجيع وتحفيــز مشــاركة العامليــن فــي جميــع األقســام علــى إختــاف 

مهامهــم فــي الوصــول لألداء األمثــل مــن خــال التنافــس واملشــاركة اإليجابيــة باإلضافــة إلــى أبنائهــم واملقاوليــن لــدى الشــركة, 

عــــاوة علــــى خلــــق بيئــــة عمــــل تشــــجع املبــــادرات ممــــا يــــؤدي إلــــى التشــــغيل األمثــــل للمصافــــي مــــع ضمــــان جــــودة املنتــــج وخفــــض 

التكاليــف والحــد مــن آثــار العمليــات علــى البيئــة والحفــاظ علــى صحــة وســامة العامليــن. ونطمــح العــام املقبــل إلــى مشــاركة 

فعالــــة أكبــــر مــــن قبــــل العامليــــن يســــودها التنافــــس اإليجابــــي والحمــــاس لتقديــــم أفضــــل املبــــادرات واملشــــاريع التــــي ترفــــع مــــن 

مســــتوى األداء فــــي الشــــركة وترســــم بعنايــــة خطــــوات الشــــركة نحــــو تحقيــــق اإلســــتدامة فــــي كافــــة املجــــاالت

I am pleased to celebrate a distinguished group of employees and contractors in Kuwait Integrated 

Petroleum Industries Company, who have contributed to improving their performance in the fields 

of health, safety, security and the environment through their projects and initiatives which have 

had a great impact on the performance of the company and preserving its resources, its assets and 

the environment in its first award. The award received impressive results in identifying projects and 

initiatives that positively impacted the company’s work performance and changed the way people 

live. The aim of the HSSE Award is to affirm its keenness to adhere to the principles of health, safety, 

security and the environment, and to encourage and motivate the participation of employees in all 

departments in different functions in achieving optimal performance through competition and positive 

participation in addition to their children and contractors. As well as creating a work environment 

that encourages initiatives leading to optimal operation of refineries while ensuring product quality, 

reducing costs, reducing the impact of processes on the environment and maintaining the health and 

safety of workers. Next year, we hope for more active participation by our employees in a competitive 

and enthusiastic manner to deliver the best initiatives and projects that raise the level of performance 

in the company and carefully chart the company’s steps towards sustainability in all areas.



رسالتنا
تشــغيل مجمــع متكامــل لتصنيــع منتجــات نفطيــة بتروليــة وبتروكيماويــة وتوريــد 

الغــاز الطبيعــي املســال بطريقــة جديــرة بالثقــة وفعالــة وآمنــة ونظيفــة بيئيــا، مــع 

تحقيــق أكبــر قــدر مــن الربــح، وتطويــر قــوة عاملــة مهنيــة، وماهــرة وتمكيــن القطــاع 

الخــاص الكويتــي مــن املشــاركة فــي الصناعــة النفطيــة مــن املنبــع إلــى آخــر سلســلة 

اإلنتــاج.

 رؤيتنا
وعمليــات  والبتروكيماويــات  املتكاملــة  التكريــر  عمليــات  فــي  الريــادة  تحقيــق   

التميــز  املســاهمين وتحقــق  قيمــة حصــص  مــن  تزيــد  التــي  املســال  الطبيعــي  الغــاز 

الوطنــي. االقتصــاد  تنميــة  فــي  واملســاهمة  موظفينــا  بتطويــر  وااللتــزام  التشــغيلي، 

الصحة والسالمة واألمن والبيئة
واألمــن  والســامة  الصحــة  مجــال  فــي  عالمــي  أداء  مســتوى  إلــى  الوصــول 

والبيئــة مــن خــال تطبيــق املعاييــر واألنظمــة املشــددة املتعلقــة بهــذا املجــال 

التابعــة. وشــركاتها  املؤسســة  بهــا  تعمــل  التــي  املواقــع  كافــة  فــي 

غــرس ثقافــة مبنيــة علــى أســاس االلتــزام بالصحــة والســامة واألمــن والبيئــة 

فــي املؤسســة وشــركاتها التابعــة.



Mission
To manufacture refined petroleum and petrochemical products 

and supply LNG in a reliable, efficient, safe and environmentally 

responsible manner to meet Kuwait’s energy demand, maximise 

profit through integration, develop a professional and competent 

workforce, and enable the development of the local economy.
 

Vision
To be a leader in integrated refining and petrochemical operations 

and LNG supply that maximises shareholder value, achieves 

operational excellence, unlocks the potential of our people and 

cares for the community.

Health Safety Security Environment
Achieve world class HSSE performance by applying the most 

stringent HSSE standards and regulations wherever KPC 

operates.

Embed and enforce an HSSE driven culture in KPC & its 

Subsidiaries









الفائزون بالمرتبة األولى   

Supreme Winners

الصحة والبيئة 

Environment & Health

األمن والسالمة

Safety & Security

التوعية بالصحة والسالمة واألمن والبيئة

HSSE Awareness

المقاولون

Contractor’s HSSE Performance

فئة األطفال والناشئة 

Youth & Children

9

15

19

25

31

39

45



Chairman of CEO HSSE Award Committee
of the CEO HSSE Award

رئيس اللجنة الدائمة
لجائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة واألمن والبيئة



Recognizing that the good performance of health, safety, security and the environment is 

an integral part of efficient and profitable business, Kuwait Integrated Petroleum Industries 

Company has launched the first 2017/2018 Chief Executive Award for Health, Safety, 

Security and Environment, scheduled to be organized annually. The award also underscores 

the importance that senior management in the company commitment to health, safety, 

security and environment issues that benefit the company’s performance. The award 

included employees, their children and contractors to instill a culture of care for health, 

safety, security and the environment.

Abdullah Mohammed Al Awadhi

Manager of HSE, security & Fire 
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التجــــاري  العمــــل  مــــن  يتجــــزأ  ال  جــــزءا  يعتبــــر  والبيئــــة  واألمــــن  والســــامة  للصحــــة  الجيــــد  األداء  بــــأن  منهــــا  إدراكا 

الكــــفء واملربــــح، أطلقــــت الشــــركة الكويتيــــة للصناعــــات البتروليــــة املتكاملــــة جائــــزة الرئيــــس التنفيــــذي للصحــــة 

ــا  ــا بشــــكل ســــنوي. كمــ ــا، ومــــن املقــــرر أن يتــــم تنظيمهــ والســــامة واألمــــن والبيئــــة ۲۰۱۷ / ۲۰۱۸   األولــــى مــــن نوعهــ

تأتــــي هــــذه الجائــــزة تأكيــــدا علــــى األهميــــة التــــي توليهــــا اإلدارة العليــــا فــــي الشــــركة لقضايــــا الصحــــة والســــامة واألمــــن 

بالنفــــع علــــى األداء داخــــل الشــــركة. وشــــملت هــــذه الجائــــزة العامليــــن وأبنائهــــم واملقاوليــــن  تعــــود  والبيئــــة والتــــي 

وذلــــك لغــــرس ثقافــــة االهتمــــام بقضايــــا الصحــــة والســــامة واألمــــن والبيئــــة

عبدالله محمد العوضي
مدير مجموعة الصحة والسالمة والبيئة واألمن واإلطفاء



CEO HSSE award committee

لجنة جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة واألمن والبيئة

تشــكلت لجنــة دائمــة لجائــزة الرئيــس التنفيــذي للصحــة والســامة واألمــن والبيئــة ضمــت عــددا مــن املديريــن ورؤســاء 

الفــرق لألشــراف علــى عمليــة تنظيــم جائــزة الرئيــس التنفيــذي وإدارة املشــاركة واالحتفاليــة الخاصــة بهــا، وتتفــرع مــن 

هــذه اللجنــة عــدة لجــان فرعيــة مختصــة بــكل فئــة مــن فئــات الجائــزة. 

A permanent committee has been formed for the Chief Executive Officer’s Award for the 

Health, Safety, Security and Environment, which included a number of managers and team 

leaders to oversee the organization of the CEO’s Award and its participation and celebration 

management.



عبدهللا محمد العو�ضي

مدير مجموعة الصحة والسامة والبيئة واألمن واإلطفاء

رئيس اللجنة

إسماعيل أحمد الخواري

مدير مجموعة الخدمات العامة

نائب رئيس اللجنة

نبيل محمد البدر

رئيس فريق العاقات العامة 

واملعلومات

عضو

عبدالحكيم اإلسماعيل

مدير مجموعة املشاريع الكبرى 

الستيراد الغاز املسال

عضو

عبدهللا هندي العجمي

مدير مجموعة الخدمات الفنية 

)الزور(

عضو

أعضاء اللجنة الدائمة 
لجائزة الرئيس التنفيذي 

CEO HSSE award 

committee Members 
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حنان بدر القناعي

بيئي أول

عضو/ أمين سر اللجنة

ضاري حامد الغربللي

رئيس فريق عمل نظم الصحة 

والسامة والبيئة

عضو



فئات الجائزة

Award categories

الفئة األولى: العاملين

KIPIC Employees

الفئة الثانية: المقاولين

Contractor’s HSSE Performance

الفئة الثالثة: أبناء العاملين من األطفال 
والناشئة

Youth & Children of KIPIC 

employees



الفائزون بالمرتبة األولى   

Supreme winners

فــي إطــار اهتمــام البتروليــة املتكاملــة بكوادرهــا الوطنيــة وايمانــا منهــا بدورهــم الحيــوي فــي عمليــة التطويــر والنهــوض 

أبنــاء  إلــى  لــدى املوظفيــن واملقاوليــن باإلضافــة  املشــاركة  لتعزيــز روح  التنفيــذي  الرئيــس  باملشــاريع، دشــنت جائــزة 

العامليــن لــدى الشــركة وتحفيزهــم لتقديــم أفضــل املبــادرات واملشــاريع فــي مجــاالت الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة.

In the context of the integrated petroleum interest in its national cadres and their belief in 

their vital role in the process of development and advancement of projects, the CEO’s Award 

was launched to enhance the spirit of participation of employees and contractors as well as 

Youth & Children of KIPIC employees and motivate them to provide the best initiatives and 

projects in the fields of health, safety, security and the environment.
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إبراهيم العو�ضي
رئيس فريق املشاريع الكبرى-4 )مصفاة الزور(

Ibrahim Al-Awadi
Team Leader, Major Projects 4, 

Major Projects Al-Zour Refinery

PAUL EDGAR
HSE Manager, HSSJV

MICHEL SILVA
Security Manager, HSSJV

Hannan Al-Qanai
Snr Environmentalist, HSE 

Systems, HSE S&F Group

Yousef  Ghadhanfari
Sr. Eng Fire, Fire Team, HSE S 

& F Group

بول إدجر
مدير الصحة والسامة والبيئة )مقاول(

حنان القناعي
بيئي أول، نظم الصحة والسامة والبيئة

مايكل سيلفا
مدير األمن )مقاول(

يوسف شعبان غضنفري
مهندس أول إطفاء، مجموعة الصحة 

والسامة والبيئة واألمن واإلطفاء

الفائزون بالمرتبة األولى  

Supreme winners
مشروع إحتواء بقعة الزيت املتسربة في املياه اإلقليمية املجاورة

Environment - Achievement; Activities and Health Practices (Oil Spill Control)

فريق املشروع:



Brief about project:
Where the marine business package for the Zour refinery project encountered an oil spill coming 

from the neighboring regional waters. Therefore, the Integrated Petroleum Working Group, in 

coordination with the fifth package project contractor, hastened to contain this spill and prevent it 

from spreading to the surrounding environment and the cooling water entrances of the Ministry of 

Electricity trough installing of oil spill booms to contain the oil spill. The team also coordinated with 

K-Companies to remove the oil spill from the beach and the surrounding area.

نبذة عن المشروع:
واجهــت حزمــة األعمــال البحريــة ملشــروع مصفــاة الــزور بقعــة زيــت قادمــة مــن امليــاه اإلقليميــة املجــاورة، وعليــه ســارع فريــق 

العمــل فــي البتروليــة املتكاملــة بالتنســيق مــع مقــاول مشــروع الحزمــة الخامســة إلــى احتــواء هــذا التســرب ومنعــه مــن االنتشــار 

إلــى البيئــة املحيطــة ومداخــل ميــاه التبريــد التابعــة لــوزارة الكهربــاء واملــاء، مــن خــال تركيــب مصــدات مائيــة الحتــواء بقعــة 

الزيــت. كمــا قــام الفريــق بالتنســيق مــع الشــركات الزميلــة إلــى إزالــة بقعــة الزيــت مــن علــى الشــاطئ واملنطقــة املحيطــة.
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الصحة والبيئة 

Environment &
Health 



نحــن ملتزمــون بالشــروط واملعاييــر الدوليــة للصحــة والســامة والبيئــة، ونضعهــا ضمــن األولويــات فــي اســتراتيجيتنا 

وخططنــا ومشــاريعنا لضمــان التميــز فــي العمــل، وضمــان االســتخدام األمثــل للمــوارد وتبنــي اإلدارة االســتباقية لصحــة 

للصحــة  الجيــد  األداء  بــأن  نؤمــن  إننــا  حيــث  بالبيئــة،  العنايــة  علــى  عــاوة  واملجتمــع  واملقاوليــن  املوظفيــن  وســامة 

 ال يتجــزأ مــن العمــل التجــاري الكــفء واملربــح. 
ً
والســامة والبيئــة يعتبــر جــزءا

We are committed to the international HSE standards and regulations and prioritize our 

strategy, plans and projects to ensure excellence in work and ensure optimal use of resources 

and implementing the proactive management for the health and safety of employees, 

contractors and society as well as environmental care. We believe that good HSE performance 

is an integral part of efficient and profitable business.
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فهد أحمد بوزبر
رئيس فريق، مجموعة املشاريع الكبرى 

)الغاز املسال(

عبدهللا محمد جمعه راشد
مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

صهيب يوسف القعود
مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

حمود سعود العبهول
مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

المشاريع الفائزة

 The winning projects 
مشروع تغيير مصب املياه في مشروع الغاز املسال

Relocation of LNGI Plant Sea Water outfall

فريق املشروع:

Fahad A. Bouzobar
Team Leader, Major Projects Al-Zour 

LNGI

Abdullah J. Rashed
Eng. Process (KIPIC),  Major 

Projects Al-Zour LNGI

Suhaib Y. Al-Qoud
Sr. Eng, Projects (KIPIC),  Major 

Projects Al-Zour LNGI

Hmoud S. Albhool
Eng. Process (KIPIC),  Major 

Projects Al-Zour LNGI



Brief about project:
LNG import Terminal’s outfall location was changed after carrying out the required engineering and 

Environment studies. As a result, the overall sea water temperature in the region will be lowered from 

29.59 ° C to 23.96 ° C, this will provide a better environment living/ growth for marine Life. Moreover, 

the sea current speed will be reduced and enhance the Safety of navigation and maneuvering 

systems of the tugs/ boats in the area.

نبذة عن المشروع:
تتمثل أهمية مشروع تغيير موقع مصب املياه في مشروع بناء مرافق استيراد الغاز الطبيعي املسال بعد القيام بالدراسات 

فــي تلــك املنطقــة مــن 29.59 درجــة مئويــة إلــى  الهندســية والبيئيــة، والــذي سيســاعد فــي خفــض درجــة حــرارة ميــاه البحــر 

23.96 درجــة مئويــة، ممــا يحســن البيئــة املحيطــة بالكائنــات الحيــة البحريــة. إضافــة إلــى انخفــاض ســرعة تيــارات امليــاه ممــا 

سيحســن مــن أنظمــة املاحــة واملنــاورة للســفن والقــوارب فــي املنطقــة. 
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فايز املذكور
رئيس فريق، مجموعة الخدمات العامة

محمد البلو�ضي
مجموعة الخدمات العامة

عادل عباس
مجموعة الخدمات العامة

مشاري املديهيم
مجموعة الخدمات العامة

شريدة الشريدة
مجموعة الخدمات العامة

المشاريع الفائزة

 The winning projects 
 جهاز التحكم في تدفق املياه

The Low Flow Faucet Aerator

فريق املشروع:

Fayez A-l Mathkoor
Team Leader, Office Admin. & 

Maintenance, General Services

Adel Abbas
Sr. Eng. Building Maintenance 

Services, General Services

Mohammad Al.Beloushi
Controller Office Admin. 

Services, General Services

Mishari Almudaiheem
Electrical Engineer, General 

Services

Shareeda Al.Shreeda
Supervisor Office Admin. & 

Maintenance , General Services
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Brief about project:
The General Services Department find a real Solution to reduce Consumption of potable Water in 

Zour 1 &2 by using the water flow control system, saving 50% of the water consumed and sanitation.

نبذة عن المشروع:
ســاهمت مبــادرة مجموعــة الخدمــات العامــة بالتحكــم فــي تدفــق امليــاه بالــزور1 والــزور2 فــي التقليــل مــن كميــة امليــاه املهــدرة 

عــن طريــق اســتخدام جهــاز التحكــم فــي تدفــق امليــاه، إذ تــم توفيــر 50% مــن امليــاه املســتهلكة والصــرف الصحــي. 



األمن والسالمة

Safety & Security
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التــام رغــم حداثــة عهدنــا بمعاييــر الصحــة والســامة والبيئــة واألمــن ســعيا  البتروليــة املتكاملــة بتقيدنــا  فــي  نفخــر 

لضمــان بيئــة عمــل صحيــة آمنــة لحمايــة األرواح واملمتلــكات والحفــاظ علــى املــوارد مــن الهــدر والضيــاع، وذلــك وفقــا 

ألفضــل املعاييــر وأحــدث األنظمــة الخاصــة بالصحــة والســامة والبيئــة واألمــن بمــا يتناســب مــع تطلعــات الشــركة 

املســتقبلية.

We are proud of our total commitment to our health, safety and environment standards 

in order to ensure a safe working environment for the protection of life and property and 

to preserve the resources of waste, in accordance with the latest standards and the latest 

health, safety and environmental regulations in line with the company’s future aspirations.



مساعد محمد العرادة
رئيس فريق، مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

حمود سعود العبهول
مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

فهد أحمد بوزبر
مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

سلمان هشام املزيدي
مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

صهيب يوسف القعود
مجموعة املشاريع الكبرى )الغاز املسال(

المشاريع الفائزة

 The winning projects 
مشروع تغيير وصالت الفلنجة

Cryogenic valves flange type connections are changed

فريق املشروع:

Musaed Moh. Al-Arada
Team Leader, Project Control 

& Quality Assurance, Major 

Projects Al-Zour LNGI

Hmoud S. Albhool
Eng, Projects 

Coordination,LNGI, Major 

Projects Al-Zour LNGI

Fahad A. Bouzobar
Team Leader, Major Projects 4 

(LNGI),  Al-Zour LNGI

Salman H. Al-Mazidi
Eng, Projects Coordination, 

Major Projects Al-Zour LNGI

Suhaib Y. Al-Qoud
Sr. Eng, Projects Coordination, 

Major Projects Al-Zour LNGI
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Brief about project:
Cryogenic valves flange type connections are changed to welded type connection in LNGI Project 

to prevent possible leaks to ensure safe operations and prevent potential environmental pollution.

نبذة عن المشروع:
فــي منــع  الغــاز الطبيعــي املســال  فــي مشــروع مرافــق اســتيراد  إلــى وصــات ملحومــة  الفلنجــة  ســاهم مشــروع تغييــر وصــات 

إحتماليــة حــدوث تســريب للغــاز ممــا يســاعد فــي تحســين أطــر الســامة فــي املشــروع ومنــع أي خطــر قــد يســبب تلوثــا بيئيــا فــي 

املســتقبل.



محمد حسن الكندري
رئيس فريق، مجموعة تقنية املعلومات

بدر محمد بستكي
املجموعة املالية

وليد املجيبل
مجموعة تقنية املعلومات

نعيم عباس 
مجموعة الصحة والسامة والبيئة

عبد الوهاب اإلبراهيم 
مجموعة تقنية املعلومات

المشاريع الفائزة

 The winning projects 
مشروع تركيب كاميرات املراقبة في املكتب الرئي�ضي

Installation of CCTV cameras in Olympia building

فريق املشروع:

Mohamed Al.Kandary
TL  IT Application, User 

Support., IT

Naeem Abbas Raut
Chief Security Officer

Waleed Al.Mejaibel
Eng, Sr. Project IT Support, 

Project IT Support, Information 

Technology

Bader Bastaki
Sr. Accountant, Finance

Abdulwahab Al.Ibrahim
Engineer, Project IT Support



نبذة عن المشروع:
تــم تركيــب كاميــرات املراقبــة فــي مبنــى اإلدارة الرئي�ســي للشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة املتكاملــة ببــرج أوملبيــا مــن أجــل  

مراقبــة وحمايــة أصــول وممتلــكات الشــركة.

Brief about project:
Surveillance cameras (CCTV) were installed in Olympia Tower, the headquarters of Kuwait Integrated 

Petroleum Industries Company (KIPIC), to monitor and protect the Company’s assets and properties.
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التوعية بالصحة والسالمة 
واألمن والبيئة

HSSE Awareness
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ال يقتصــر دورنــا فــي البتروليــة املتكاملــة علــى توفيــر بيئــة عمــل أمنــة وصحيــة إنمــا يمتــد إلــى زيــادة الوعــي بممارســات 

الســامة والصحــة املهنيــة مــن قبــل األفــراد أنفســهم لتحقيــق التنميــة املســتدامة للمنشــآت وللصناعــة وللمحافظــة 

علــى املــوارد البشــرية. عــاوة علــى التوعيــة بالقضايــا البيئيــة وارتباطهــا بنواحــي الحيــاة وتأثيــرات البيئــة النظيفــة أو 

امللوثــة علــى الصحــة وأداء العامليــن.

Our role in KIPIC is not limited to providing a safe and healthy work environment only, but 

extends to increase the awareness of occupational safety and health practices by individuals 

themselves to achieve sustainable development of enterprises and industry and to preserve 

human resources. As well as the awareness of the environmental issues and their connection 

to life aspects and the effects of a clean or contaminated environment on health and the 

worker’s HSSE performance.



حمد محمود قبازرد
رئيس فريق السامة

فيكاس ماهاديف جادهاف
الصحة والسامة والبيئة واألمن واإلطفاء

سانجيف كومار جين
الصحة والسامة والبيئة واألمن واإلطفاء

محمود صالح ناصر محمد 
الصحة والسامة والبيئة واألمن واإلطفاء

باراج باراسرام بوندهادي 
الصحة والسامة والبيئة واألمن واإلطفاء

المشاريع الفائزة

 The winning projects 
مبادرات مجموعة الصحة والسالمة والبيئة واألمن واإلطفاء  

HSE Tool Box Talk & Awareness Sessions

فريق املشروع:

Hamad Qabazard
TL Safety, HSE S &F Group

Vikas Mahadev
Safety Eng., Safety Team, HSE 

S&F Group

Sanjeev Kumar Jain
Safety Eng., Safety Team, HSE 

S&F Group

Mahmoud Salah Nasser
Safety Eng., Safety Team, HSE S&F 

Group

Parag Parasram
Safety Eng., Safety Team, HSE 

S&F Group



نبذة عن المشروع:
فــاز فريــق الســامة مــن مجموعــة الصحــة والســامة والبيئــة واألمــن واإلطفــاء بجائــزة الرئيــس التنفيــذي عــن حمــات التوعيــة 

بالقيــادة اآلمنــة والعمــل فــي االرتفاعــات، إضافــة إلــى تنظيــم املحاضــرات التوعويــة الخاصــة بالصحــة والســامة والبيئــة.

Brief about project:
The safety team - HSE, S&F Group won CEO Award on HSE Campaign for Safe Driving & Work at 

Height. Conducting Tool Box Talk & Awareness Sessions.
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عبدالرحمن العليان
مدير املوارد البشرية والتطوير الوظيفي

سارة مؤيد التركيت
مجموعة املوارد البشرية والتطوير الوظيفي

فاطمة عبدهللا السميطي  
مجموعة املوارد البشرية والتطوير الوظيفي

المشاريع الفائزة

 The winning projects 
مبادرة العطاء للبترولية املتكاملة   

HR&CD HSSE Event: It is All about Giving Back

فريق املشروع:

A/Rahman Al-Olayan
Manager HR and Career 

Development

Sarah M. Al-Terkait
Controller, Talent Management, 

Human Resources & Career 

Development

Fatemah A. Al-Sumaiti
Controller, Talent Management, 

Human Resources & Career 

Development

فاطمة عبدالهادي بوصخر 
مجموعة الخدمات العامة

Fatemah A.  Busaker
Controller Public Relation, 

General Services



نبذة عن المشروع:
تتمثــل فــي تشــجير املنطقــة املحيطــة بمبنــى اإلنمــاء- الــزور2. وقــد جســدت هــذه املبــادرة االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه 

البتروليــة املتكاملــة تجــاه الحفــاظ علــى بيئــة دولــة الكويــت وتعزيــز املســاعي الحثيثــة لجعــل املزيــد ممكنــا. وتضمنــت 

ومقدمــي  الصحيــة  والتــوادي  والشــركات  الجهــات  مــن  عــدد  بمشــاركة  املصاحبــة  األنشــطة  مــن  العديــد  الفعاليــة 

الخدمــات الغذائيــة الصحيــة، بهــدف ترســيخ أهميــة الحفــاظ علــى البيئــة ونشــر الوعــي.

Brief about project:
The Project revolved around the core belief that real change start from within. It showed that KIPIC 
is environmentally aware and encouraged KIPIC employees to be HSSE aware and responsible. The 
event consisted: of 3 different parts: planting of AL Zour2 fence area, 2. Painting of HSSE related 
posters, 3. Various vendors provided Health Tips (healthy meal plans, juicing Booth, gym Booth). 
Finally, everything that went into the project symbolizes gratitude and appreciation to KIPIC. After 
all. it is all about giving back!
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المقاولون
Contractor’s HSSE 

Performance
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ألنهــم جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة التطويــر ودفــع مســيرة تقدمهــا إلنجــاز مشــاريعها االســتراتيجية وفقــا للجــداول 

الزمنيــة املوضوعــة ووفقــا ألفضــل املعاييــر وأحــدث األنظمــة الخاصــة بالصحــة والســامة والبيئــة بمــا يتناســب 

مــع تطلعــات الشــركة. فقــد حرصــت الشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة املتكاملــة علــى دعــوة املقاوليــن 

لانضمــام للمســابقة.

As they are an integral part of the development process and push forward the progress of 

their strategic projects according to the timetables set in accordance with the best standards 

and the latest regulations for health, safety and environment in line with the aspirations of 

the company. Kuwait Integrated Petroleum Industries Company has been keen to invite 

contractors to join the competition.



خالد أنور العو�ضي
مدير مجموعة املشاريع الكبرى )مصفاة الزور(

Khaled Al-Awadhi
Manager Major Projects

Al-Zour Refinery

المقاولون الفائزون

 The winning KIPIC Contrcactors 

SPES JV

Al-Zour Refinery Project
In view to the outstanding performance in terms of HSE, which bas materialized in the achievement of 08 million safe 

man-hours without Lost Time Injury, Contractor consider this Chief Executive Officer›s HSSE Award an important 

award that would benefit and encourage Contractor and Subcontractor›s employees in maintaining an injury Free 

Project.



The following contractors won the 

CEO Award due to their Excellence 

HSSE  Performance

Main Contractor Name Nominating Group  MANAGER, KIPIC 

SPES JV     (Package #4)    
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Ali Hasan Alhashemi
Team Leader, Major Projects 3

Al-Zour Refinery



المقاولون الفائزون

 The winning KIPIC Contrcactors 

FDH JV   
The FDHJV JV team has developed a thriving HSE culture including not only its Joint Venture members, but its 

Subcontractors and suppliers as well. The foundation for this culture is built upon a high level of commitment driven 

by Executive, Senior and Discipline Managers. The JV has an advanced HSE Management System that has been 

implemented throughout the project and is understood by all participants. This has been accomplished through 

strong training programs and the active participation of the Senior Project Management team members.

ALGhanim
Engineering, Procurement, Construction, Pre-Corrunissioning and Assistance during Corrunissioning / Start-Up / 

Performance Testing of the AI-Zour Refinery Project, Kuwait / Level I Administration Buildings KOO I

Health, Safety & Environment (HSE) is the leading core value of Alghanim International General Trading and 

Contracting Co.

Management of Alghanim International is committed for HSE compliance. Implementing the Alghanim 

International›s policies on:

Health, Safety and Environment Policy Safe Driving Policy.

No smoking policy 

Recognized as safest contractor of the month for March 2017 by FDH-JV

• Achieved 1 million accident free man hours on 20th November 2017.

• Meeting the HSE standards of FDH-N

• Complying with environmental requirements of KIPIC and K-EPA A ware ness programs on Earth day was 

conducted
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Subcontractor Name  Nominating Group  

    (Package #2 & 3)  ALGHANIM 

INTERNATIONAL GEN. 

TRAD. & CONT. CO., 

KUWAIT

Main Contractor Name Nominating Group  MANAGER, KIPIC 

FDH JV     (Package #2 & 3)   

Nawaf Abdullatif Al-Ahmad
Team Leader, Major Projects 2

Al-Zour Refinery

The following contractors won the 

CEO Award due to their Excellence 

HSSE  Performance



فئة األطفال والناشئة 

Youth & Children


