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نحتفــي للعــام الثانــي علــى التوالــي بنخبــة مميــزة مــن العامليــن واملقاوليــن وأبنائهــم؛ نــواة الحاضــر وشــباب املســتقبل، الفائزيــن 

بجائــزة الرئيــس التنفيــذي الثانيــة للصحــة والســامة واألمــن والبيئــة. ويســعدني هــذا الكــم املتميــز مــن املشــاركات مــا يــدل علــى 

النجــاح الــذي حققتــه الجائــزة فــي نســختها األولــى. وقــد حرصنــا هــذا العــام علــى تكريــم أفضــل املبــادرات والبرامــج علــى مســتوى 

األفــراد ملــن لديهــم اســهامات بــارزة تتعلــق بتطبيــق أحــد معاييــر الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة لحمايــة البيئــة والحفــاظ 

علــى املــوارد مــن الهــدر؛ فتــم إضافــة فئــة جديــدة للمشــاريع املتميــزة؛ إذ تــم إتاحــة املجــال ملديريــن املجموعــات لترشــيح أفضــل 

املبــادرات الفرديــة للعامليــن لديهــم.

الكويتيــة  الشــركة  فــي  نملــك  مــا  أغلــى  ألنهــا  وحمايتهــا؛  البشــرية  بثرواتنــا  االهتمــام  اعيننــا  نصــب  وضعنــا  انطاقتنــا  ومنــذ 

 علــى هــذه الطاقــة 
ً
للصناعــات البتروليــة املتكاملــة وهــي محــور التطــور واالرتقــاء وتحقيــق التميــز التشــغيلي مســتقبا، وحفاظــا

قائمــة  علــى  املمارســات  ألفضــل  وفقــا  والبيئــة  واألمــن  والســامة  الصحــة  برامــج  املتكاملــة  البتروليــة  وضعــت  فقــد  الهائلــة 

األهــداف االســتراتيجية وبمــا يتوافــق مــع توجيهــات ومتطلبــات إدارة نظــم الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة ملؤسســة البتــرول 

الكويتيــة وشــركاتها التابعــة؛ لحمايــة األرواح واألصــول والعمليــات واملعلومــات عــاوة علــى حمايــة البيئــة واملجتمعــات املحيطــة 

بعمليــات الشــركة. 

For the second consecutive year, we celebrate a distinguished elite of employees, contractors and their 

children; the nucleus of the present and youth of the future, winners of the Second Chief Executive 

Award for Health, Safety, Security and the Environment. I am delighted by the huge number of entries 

that attests to the success of the award in its first edition.

Since our launching, we have set our sights on protecting our human resources, because it is the most 

expensive of our company in the Kuwait Integrated Petroleum Industries Company. It is the center of 

development, development and achievement of future operational excellence. In order to preserve 

this huge energy, and in accordance with the guidance and requirements of KPC and its subsidiaries 

management and safety systems; to protect life, assets, processes and information as well as to protect 

the environment and the living communities Company operations.

حاتم إبراهيم العو�ضي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

Hatem Ibrahim AL-Awadhi

Acting CEO 



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



Chairman of CEO HSSE award Steering 
Committee

رئيس اللجنة الدائمة
لجائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة واألمن والبيئة



Kuwait Integrated Petroleum Industries Company seeks to establish an integrated, 

systematic and sustainable approach within its strategy for the management of health, 

safety, security and environment to ensure optimal performance of operations and activities, 

especially those likely to have the greatest impact on the health and safety of persons and 

the protection of enterprises, environment and communities. Assets and financial loss or 

influence the reputation of the company.

The Chief Executive Officer›s Award for Health, Safety, Security and Environment is part of 

the company›s efforts to substitute a culture of health, safety, security and environment 

compliance and to encourage employees and contractors to adopt initiatives and projects 

that effectively contribute to performance across the workplace.

This year, KIPIC Management has been keen on launching a unique art competition for 

KIPIC employees children & Youth to spread the culture of «recycling» to its importance 

in protecting the environment and reducing global warming through using solid, plastic, 

Paper and others domestic wastes in making beautiful artistic designs. This competition 

has witnessed a remarkable turnout, as was honored 40 winners from different age groups.

Abdullah Mohammed Al Awadhi

Chairman of CEO HSSE award Steering Committee

Manager HSE, Security & Fire
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ضمــن  ومســتدام  ومنظــم  متكامــل  منهــج  ترســيخ  إلــى  املتكاملــة  البتروليــة  للصناعــات  الكويتيــة  الشــركة  تســعى 

اســتراتيجيتها إلدارة الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة لضمــان األداء األمثــل للعمليــات واألنشــطة، خاصــة التــي 

مــن املحتمــل أن يكــون لهــا التأثيــر األكبــر علــى صحــة وســامة األشــخاص وحمايــة املنشــآت والبيئــة واملجتمعــات، 

باإلضافــة إلــى منــع الضــرر أو الخســارة فــي األصــول والخســارة املاليــة أو التأثيــر علــى ســمعة الشــركة.

وتأتــي جائــزة الرئيــس التنفيــذي للصحــة والســامة واألمــن والبيئــة ضمــن اإلجــراءات التــي تتخذهــا الشــركة لغــرس 

املقــاول علــى  العامليــن وعمالــة  والبيئــة ولتشــجيع  بالصحــة والســامة واألمــن  االلتــزام  أســاس  ثقافــة مبنيــة علــى 

تبنــي املبــادرات واملشــاريع التــي تســاهم بشــكل فعــال فــي األداء فــي مواقــع العمــل كافــة. وقــد حرصــت اإلدارة العليــا 

لنشــر  العامليــن  بأبنــاء  خاصــة  نوعهــا  مــن  فريــدة  فنيــة  مســابقة  تدشــين  علــى  العــام  هــذا  املتكاملــة  البتروليــة  فــي 

ثقافــة »إعــادة التدويــر« ألهميتهــا الكبيــرة فــي حمايــة البيئــة والحــد مــن االحتبــاس الحــراري، وذلــك مــن خــال إعــادة 

اســتخدام املخلفــات الصلبــة والباســتيكية والورقيــة وغيرهــا فــي صنــع تصميمــات فنيــة جميلــة.  هــذا وقــد شــهدت 

املســابقة إقبــاال الفتــا وبلــغ عــدد الفائزيــن لعــام 2019/2018، )40( مشــارك مــن مختلــف الفئــات العمريــة

عبــدهللا محمــد العو�ضــي
رئيــس اللجنــة الدائمــة لجائــزة الرئيــس التنفيــذي للصحــة والســامة واألمــن والبيئــة

مديــر مجموعــة الصحــة والســامة والبيئــة، واألمــن واإلطفــاء



عبدهللا محمد العو�ضي
Abdullah Mohammed AL Awadhi

مدير مجموعة الصحة والسامة والبيئة واألمن واإلطفاء
Manager HSE, Security & Fire

رئيس اللجنة
Chairman

محمد منصور العجمي
Mohammed Mansour AL Ajmi

مدير مجموعة الصيانة- مصفاة الزور
Manager Maintenance (AL Zour Refinery)

نائب رئيس اللجنة
Vice-Chairman of the Committee

أعضاء اللجنة الدائمة 
لجائزة الرئيس التنفيذي 

CEO HSSE award 

committee Members 

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 

واالحتفاليــة  املشــاركة  وإدارة  التنفيــذي  الرئيــس  جائــزة  تنظيــم  عمليــة  علــى  لألشــراف  الفــرق  ورؤســاء 

بهــا. الخاصــة 

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.



أحمد املليفي
Ahmad A. Almulaifi

مدير مجموعة تقنية املعلومات
Manager, Information Technology

عضو
Member

ضاري حامد الغربللي
Dhari H Y Al Gharaballi

رئيس فريق عمل نظم الصحة والسامة والبيئة
TL, HSE Systems

عضو
Member

حنان بدر القناعي
Hannan Bader Alqanai

بيئي أول
Sr. Eng. Environment

عضو/ أمين سر اللجنة
Member

نبيل محمد البدر
Nabil Mohammad Al-Bader

رئيس فريق العاقات العامة واملعلومات
TL, Public Relation & Information

عضو
Member

فايز املذكور
Fayez Ahmad Al-Mathkoor

رئيس فريق عمل اإلدارة املكتبية وصيانة املبنى
T L, Office Admin. & Maintenance

عضو
Member
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الفائزون بالمرتبة األولى  

Supreme winners
مشروع إنشاء مركز الطوارئ )170(

)170( Establishment of the Emergency Dispatch Center

Project Member -فريق املشروع

وليد املجيبل
مهندس أول- اتصاالت

مجموعة تقنية املعلومات

ماجد خالد الحويلة
محلل أول خدمة املوظفين

مجموعة تقنية املعلومات

عمر املنيس
مهندس أول- إدارة البرامج

املشاريع الكبرى- مصفاة الزور

Waleed Al-Mejaibel
Sr. Eng- Telecom

Information Technology Group

Majed K. Al-Huwailah
Sr. Analyst End User

Information Technology Group

Omar Al-Munaiyes
Sr. Eng- Program Management

Major Project- AL Zour Refinery

عبداللطيف محمد التركيت
مخطط طوارئ - مجموعة الصحة والسامة 

والبيئة، واألمن واإلطفاء

Abdullatif Alterkait
Emergency planner

HSE, Security & Fire Group

عبدهللا صالح الريس
مخطط طوارئ - مجموعة الصحة والسامة 

والبيئة، واألمن واإلطفاء

Abdullah Alrayes
Emergency planner

HSE, Security & Fire Group



Brief about project:
Emergency Hotline number (170) was created to provide Fire, Security and Ambulance services 

through one simple number (170) which operates 24 hours a day, seven days a week. The employee 

will be able to contact the emergency team line using mobile phone, land line or company extension 

lines, inside the Company and throughout Kuwait. The emergency call system was designed as 

centralized system that handles a large number of phone calls which are all recorded with exact time 

stamps. It is equipped with technology that allows services to be delivered in a timely manner and 

with the highest quality of service.

نبذة عن المشروع:
تــم تدشــين رقــم الطــوارئ )170( لتقديــم خدمــات األمــن واإلطفــاء واالســعاف مــن خــال رقــم موحــد بســيط، حيــث يعمــل 

مركــز الطــوارئ علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع. ويســتطيع العامــل التواصــل مــع فريــق الطــوارئ باســتخدام الهاتــف 

املحمــول، والخــط األر�ضــي أو خــط الشــركة، ســواء كان داخــل البتروليــة املتكاملــة أو مــن أي مــكان داخــل دولــة الكويــت. كمــا 

ُصمــم نظــام مكاملــات الطــوارئ كنظــام مركــزي تقنــي يســمح باســتقبال عــدد كبيــر مــن املكاملــات الهاتفيــة وتســجيلها فــي الوقــت 

ذاتــه وبأعلــى جــودة.
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المشاريع الفائزة

 The winning projects 
مشروع تق�ضي للثغرات في نظام رعاية وتظلمات عمال املقاول

Survey to find gaps in the LNGI EPC Contractor implementation of «Labor 

welfare and EPC Contractor Grievance system»

Project Member -فريق املشروع

مساعد محمد العرادة
رئيس فريق مراقبة املشروع وضمان الجودة

املشاريع الكبرى- استيراد الغاز املسال

فاطمة مجيد محمود
أمر أول عاقات العاملين

مجموعة املوارد البشرية والتطوير الوظيفي

فيصل هاشم الرفاعي
كبير مهند�ضي التفتيش والتأكل

املشاريع الكبرى- استيراد الغاز املسال

حنان محمد سالم  الخلفان
كبير مهند�ضي  خدمات صيانة املباني

مجموعة الخدمات العامة

عادل مشعان نوري
كبير مهند�ضي السامة

الصحة والسامة والبيئة، األمن واإلطفاء

Musaed Al-Arada
T L, Project Control & Quality 
Assurance
Major Project, LNGI

Fatma Mahmoud
Sr. officer Employee Relations

HR& CD Group

Faisal H. Al-Refai
Sr. Eng. Inspection - Corrosion
Major Project, LNGI

Hannan Al-Khalfan
Sr. Eng. Building Maintenance 

Services

General Services Group

Adel Mashaan Nouri
Sr. Engineer Safety

HSE, Security & Fire



Brief about project:
Work place can provide many positive factors that contribute to employees “well-being in terms of 
satisfaction and happiness. “to win in the marketplace, you must first win the workplace.”
Accordingly, a survey on well- being was framed to improve health, workplace environment and the 
performance of the project workforce, by;

• Embracing meaningful use of health benchmarks and metrics.
• Creating senior management Visibility for innovative policies.
• Develop a well- being management plan of action that includes appropriate health risk   
assessments (HRAs).
• Making EPC Contractor manager accountable by linking the subject with contract cost or 
penalty against poor management on well- being.   

نبذة عن المشروع:
حرصــا علــى تنميــة وتعزيــز العنصــر البشــري فــي البتروليــة املتكاملــة، قامــت مجموعــة املشــاريع الكبــرى الســتيراد الغــاز الطبيعــي 

املســال بتشــكيل فريــق للبحــث وقيــاس مــدى الرضــاء والرخــاء لــدى العامليــن فــي املشــروع، إذ قــام الفريــق ب:

• تحديد معايير قياسية هادفة للحفاظ على صحة العاملين في املشروع.

• تشكيل فريق إداري لوضع سياسات جديدة ومبتكرة من شأنها تحقيق مستويات أعلى في الرخاء الوظيفي.

• تطوير خطة إلدارة الرخاء الوظيفي ووضع أهداف تتضمن تقييم للمخاطر الصحية بشكل دوري.

 على أهمية العنصر البشري.
ً
• إضافة معايير جديدة لغرامات الصحة والسامة والبيئة في العقود، تأكيدا
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المشاريع الفائزة

 The winning projects 
 مشروع وسائل وتطبيقات لتوفير الطاقة

Methods or Ideas for Energy Saving

Project Member -فريق املشروع

عادل عباس حسين احمد
كبير مهند�ضي صيانه املباني

مجموعة الخدمات العامة

مشاري علي املديهيم
مهندس كهرباء

مجموعة الخدمات العامة

شريده خليفه الشريده
مشرف صيانه املباني

مجموعة الخدمات العامة

جوباكومار بيالي
مشرف كهرباء

مجموعة الخدمات العامة

محمد حسن البلو�ضي
مراقب خدمات املكاتب وصيانه املباني

مجموعة الخدمات العامة

Adel Abbas Hussain Ahmad
Snr. Engineer Building Maintenance

General Services Group

Mishari Almudaiheem
Electrical Engineer

General Services Group

Sharida Khalifa Alsharida
Snr. Engineer Building Maintenance 

General Services Group

Gopakumar Govinda Pillai
Electrical Supervisor

General Services Group

Mohammad Albuloushi
Controller Office Admin Services

General Services Group
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Brief about project:
The LED Light Panel is an advanced light fixture that does not rely on heat nor gas to emit light. Unlike 

the conventional lights, LED lights uses a Light-emitting diode (LED) to generate light. Average 

lifespan for LED lights is about 4 times the conventional lights, and it saves KIPIC more then %50 on 

power consumption and energy bills. 

نبذة عن المشروع:
املصابيح التي تعمل بتقنيه الصمام الثنائي الباعث للضوء )LED( هي مصابيح ال تستخدم الحرارة أو التفاعات الكيميائية 

)الغــاز( لتوفيــر مصــدر لإلضــاءة، علــى عكــس املصابيــح التقليديــة، مصابيــح ال LED تولــد ضــوء مباشــرة مــن الكهربــاء ممــا 

ينتــج عنــه توفيــر فــي اســتهاك الكهربــاء يزيــد عــن 50% مقارنــة باملصابيــح التقليديــة، باإلضافــة إلــى العمــر االفترا�ضــي الــذي 

يصــل إلــى أربعــة اضعــاف العمــر االفترا�ضــي للمصابيــح التقليديــة.



المشاريع الفائزة

 The winning projects 
مشروع برنامج التدقيق الخاص بموقع مصفاة الزور

Al-Zour Refinery Site Audit Program

Project Member -فريق املشروع

محمد فهد العجمي
رئيس فريق عمليات املنطقة الثانية

مجموعة املشاريع الكبرى ملصفاة الزور

فيجاي باندوراج مالي
مهندس- فريق عمليات املنطقة الثانية

مجموعة املشاريع الكبرى ملصفاة الزور

عبد املطلب هاشم التراكمه
رئيس فريق عمليات املنطقة الثانية

مجموعة املشاريع الكبرى ملصفاة الزور

جاجاديش رامادوس
مهندس- فريق عمليات املنطقة الثانية

مجموعة املشاريع الكبرى ملصفاة الزور

محمد حزام الهاجري
رئيس فريق عمليات املنطقة الثانية

مجموعة املشاريع الكبرى ملصفاة الزور

Mohammad Fahad Al-Ajmi
Team Leader, Operations, Area II
Major Projects, AL Zour Refinery 
Group

Vijay Pandurang Mali
Engineer, Operations, Area II
Major Projects, AL Zour Refinery 
Group

Abdulmuttaleb Al-Tarakmah
Team Leader, Operations, Area II
Major Projects, AL Zour Refinery 
Group

Jagadesh Ramadoss
Engineer, Operations, Area II
Major Projects, AL Zour Refinery 
Group

Mohammad H. M. Al-Hajri
Team Leader, Operations, Area II
Major Projects, AL Zour Refinery 
Group
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Brief about project:
Al-Zour Refinery Site Audit program was initiated to ensure safety during the project phases i.e. from 

Construction up to Performance Guarantee. In order to communicate the site observations, a unified 

single page format was developed. Format developed is simple with required field for justification 

and makes communication process easy. Site Audit Program is being followed for all EPC Packages.

By this Program,

1. Safety issues in construction can be resolved during early stages which in turn reduces 

commissioning time.

2. Provides safety awareness to contractors and concerned stake holders during construction, 

pre -commissioning, commissioning & start up phases. 

3. Unified communication process to report site observations.

4. This program can be used during Start-Up and Normal Operations.

نبذة عن المشروع:
تمــت املبــادرة بالعمــل فــي برنامــج التدقيــق ملوقــع مصفــاة الــزور وذلــك لضمــان ســامة ســير األعمــال خــال مراحــل املشــروع، 

ابتــداًء مــن حــزم األعمــال االنشــائية حتــى مرحلــة فحــص األداء والتحقــق مــن جــودة املنتجــات بعــد التشــغيل.

وللتأكد من وصول ماحظات الفرق التشغيلية إلى املقاولين، فقد تم تطوير نموذج موحد.

يتســم هــذا البرنامــج بســهولة االســتخدام إذ توجــد مســاحة تعطــي املجــال لرافــع املاحظــة بالشــرح والتبريــر، باإلضافــة إلــى 

إمكانيــة إرفــاق صــور مــن املوقــع لتعزيــز املاحظــة وســهولة توصيلهــا إلــى األطــراف املعنيــة.

من خالل هذا البرنامج: -

1. يمكــن حــل مشــكات الســامة التــي تواجهنــا فــي أعمــال البنــاء خــال املراحــل املبكــرة ممــا يقلــل بــدوره مــن وقــت 

التشــغيل.

2. توفير الوعي بالسامة للمقاولين وأصحاب املصلحة املعنيين خال جميع مراحل املشروع.

3. من ميزات هذا البرنامج هو عملية اتصال موحدة لإلباغ عن ماحظات املوقع.

4. يمكن استخدام البرنامج خال جميع مراحل املشروع الحالية واملستقبلية.



المشاريع الفائزة

 The winning projects 
مشروع تعزيز رصد أنشطة بناء املوقع لتحسين الصحة والسالمة واالتصاالت

Enhance Monitoring of site construction activities to improve HSE & Communications

Project Member -فريق املشروع

خالد أنور العو�ضي
مدير مجموعة املشاريع الكبرى ملصفاة الزور

مروان جاسم النصف
رئيس فريق التحكم ملشروع مصفاة الزور

مجموعة املشاريع الكبرى ملصفاة الزور

هشام نوري الثويني
 رئيس فريق إدارة برنامج مشروع الزور

مجموعة املشاريع الكبرى ملصفاة الزور

عي�ضى غلوم الكندري
مهندس تصميم ميكانيكا إدارة برنامج مشروع الزور

مجموعة املشاريع الكبرى ملصفاة الزور

Khaled Anwar Al-Awadhi
Manager Major Projects Group AL Zour 
Refinery

Marawan Jassem Al-Nisif
Team Leader Project Control
Major Projects Group, AL Zour Refinery

Hisham Nouri Al-Thuwaini
Team Leader Program Management
Major Projects Group, AL Zour Refinery

Eisa Ghloom Al-Kandari
Eng. Mechanical design PM
Major Projects Group, AL Zour Refinery



نبذة عن المشروع:
يهــدف املشــروع إلــى إشــراك مباشــر إلدارة الصحــة والســامة والبيئــة للموقــع مــن خــال تثبيــت كاميــرات البــث املباشــر وأبــراج 

االتصــاالت، حيــث تمكنــت اإلدارة مــن متابعــة أنشــطة املوقــع مــن علــى بعــد، مــا ســاعد فــي التالــي:

• تحديد فوري لانتهاكات أو األفعال أو الظروف غير اآلمنة.

• مراقبة/ تسجيل األنشطة الضعيفة من أي مكان.

• اإلباغ عن الحوادث – أصبح تحديد موقع الحوادث أمرا سها.

• توجيه خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث.

Brief about project:
The project is aimed for management to directly involve in site HSE & Security Supervision. By 

installing real time cameras and communication towers, the management was able to be view the 

site activities from any remote location. This helped in the following area:

• Immediate identification of violations, unsafe acts/ conditions.

• Monitor/ record vulnerable activities from any location- i.e critical lifts.

• Incident reporting – locating incidents made easy.

• Guiding emergency services to the incident location foreseeing road blocks etc. 
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المشاريع الفائزة

 The winning projects 
مشروع جهاز إنعاش القلب، دورة االسعافات األولية  

 Automated External Defibrillator (AED), Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

& First Aid

Project Member -فريق املشروع

جمال السويلم
كبير أخصائي الصحة الصناعية

مجموعة الصحة والسامة والبيئة، األمن 

واإلطفاء
Jamal Al-Suwailem
Chief Industrial Hygienist
HSE & Security& Fire Group

جون سانتان لوبو
مهندس مشتريات

املجموعة التجارية

علي القرطاس
مراقب، التدريب والتطوير الوظيفي

مجموعة املوارد البشرية والتطوير الوظيفي

علي بوعركي
مهندس أول مشتريات  إدارة مواد

املجموعة التجارية

فاسوديفا مينون
ضابط صحة صناعية

مجموعة الصحة والسامة والبيئة، األمن 

واإلطفاء

John Santan Lobo
Engineer Procurement 
Commercial Group

Ali Qurtas
Controller, Training & CD 
Human Resources & Career 
Development  Group

Ali Bureki
Sr. Engineer Material Management 
Commercial Group

Vasudeva Menon
Industrial Hygiene Officer 
HSE & Security& Fire Group



نبذة عن المشروع:
شــراء جهــاز إنعــاش القلــب وعمــل دورات تدريبيــة للعامليــن فــي البتروليــة املتكاملــة علــى الجهــاز إلجــراء الــازم فــي حالــة ســقوط 

 لبعــد بعــض مواقــع الشــركة فــي الــزور 
ً
أو إغمــاء أي عامــل والتعامــل مــع الحالــة حتــى وصــول اإلســعاف والطاقــم الطبــي. ونظــرا

تــم تدريــب عــدد 24 عامــا علــى االســعافات األوليــة لكــي يســتعان بهــم فــي حالــة أي طــارئ مســتقبا.

Brief about project:
The project was to procure and train KIPIC employees on AED and that will help to safe many lives in 

case someone collapse. And it will stabilize the patient pulse until the Paramedic arrives at the scene. 

We have trained 24 KIPIC employees almost in all KIPIC premises (Olympia, and Al- Zour area) and 

they will be available in case of Emergency.
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المشاريع الفائزة

 The winning projects 
مشروع اجتماع مشاركة الجمهور ملشروع البتروكيماويات املتكامل مع مصفاة الزور  

PRIZe Project ESIA Public Participation Event

Project Member -فريق املشروع

عبدهللا فهد العصيمي
مدير مجموعة املشاريع الكبرى - البتروكيماويات

مناور صالح العنزي
مهندس تصميم

مجموعة املشاريع الكبرى - البتروكيماويات

Abdullah Fahad AL-Osaimi 
Manager Major Projects Group- 
Petrochemicals

Munawer Salah AL Enezi 
Design Engineer
Major Projects Group- 
Petrochemicals

Bader Aqeil AL- Khaldi 
Sr. process Engineer 
Major Projects Group- 
Petrochemicals

Fawaz Ahmad AL Turki 
Project Control Engineer
Major Projects Group- 
Petrochemicals

Abdulaziz Jassem AL Kandari
Sr. process Engineer
Major Projects Group- 
Petrochemicals

عبدالعزيز جاسم الكندري
كبير مهند�ضي تصميم التصنيع

مجموعة املشاريع الكبرى - البتروكيماويات

بدر عقيل الخالدي
كبير مهند�ضي تصميم التصنيع

مجموعة املشاريع الكبرى - البتروكيماويات

فواز أحمد التركي
مهندس التحكم باملشاريع

مجموعة املشاريع الكبرى - البتروكيماويات



نبذة عن المشروع:
مجمــع  مشــروع  متطلبــات  أحــد  واالجتماعــي  البيئــي  املــردود  تقييــم  لنظــام  التابــع  الجمهــور  مشــاركة  اجتمــاع  نظــام  يعتبــر 

البتروكيماويــات املتكامــل مــع مصفــاة الــزور، لــذا قــام فريــق املشــروع باالســتفادة مــن هــذا الحــدث املهــم كفرصــة لدعــوة 

أكثــر مــن 20 جهــة رســمية فــي الدولــة لتعريفهــم باملشــروع وأهدافــه متجــاوزا بذلــك العــدد املطلــوب مــن قبــل املستشــار البيئــي 

)نابيســكو( والهيئــة العامــة للبيئــة، مــع العلــم أن العــدد املطلــوب هــو 10 جهــات رســمية. ولقــد شــارك الحضــور والــذي فــاق 

عددهــم الـــ 50 شــخصا فــي ابــداء أرائهــم وماحظاتهــم خــال االجتمــاع والتــي تــم أخذهــا بعيــن االعتبــار.

Brief about project:
ESIA Public Participation meeting is one ESIA requirements for PRIZe project, the project team took 

this event as an opportunity by extending the invitations to more than 20 official bodies instead of 

what have been advised by KEPA/ NAPESCO (10 official bodies). More than 50 participants have 

attended, provided their feedback, and got introduced to the project.

In addition, street posters have been placed on the roads to introduce the public about PRIZe project.
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الفائزون

 The winners
  املشاركات املتميزة على مستوى األفراد

Employee with Outstanding HSSE Efforts

Project Member -فريق املشروع

لنجيلين سايتو
مساعد فني 

مكتب نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات 

والغاز املسال

مظفر سلطان كازي
مهندس سامة 

مجموعة املشاريع الكبرى - الغاز املسال

علي جمال النعمه
مهندس املعدات الدوارة

مجموعة الصيانة- مصفاة الزور

Langelenee Sayoto 
Technical Asst. / DCEO 
Petrochemical & LNGI Office  

Muzaffar Sultan Kazi 
Safety Engineer  
Manager, Major Project - Al-Zour 
LNGI

Ali Jamal Al-Nemah 
Engineer, Rotating Equipment, maint. 
Maintenance Group -
Al-Zour Refinery

علي حسين تقي
مخطط طوارئ

مجموعة الصحة والسامة والبيئة، األمن 

واإلطفاء

Ali Hussain Haji Asad Taqi 
Emergency Planner  
HSE S & F
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طارق العو�ضي
رئيس فريق املعدات الدوارة

مجموعة الصيانة- مصفاة الزور

Tareq Al-Awadhi 
TL, Rotating Equipment, maint. 

Maintenance Group - Al-Zour Refinery

Although he left us, yet he left behind a legacy of achievements and tangible footprints.
 
Employees prepared Checklist for Rotating Equipment which includes many safety aspects as Coupling Guard, Loose / Missing 
Bolts, Oil Sacked Insulation etc. which are being used during Mechanical completion, Pre-Commissioning and Commissioning 
checks during Walk-downs. The checklists are also posted in Think-K website for benefit of all. The checklists capture unsafe 
conditions observed during Walk-downs Which will proactively prevent potential incidents resulting in personal injury, fire, 
environment issues and property damage.



المقاولون الفائزون

 The winning KIPIC Contrcactors 

The following contractors won the CEO Award due to their Excellence HSSE Performance

M/s. TSH JV (ZOUR Package # 1 EPC55-A)

Brief about Project

M/s. HSS JV (ZOUR Package # 4 EPC45-)

Brief about Project

1. Achieved more than 50 million safe manhours

2. Demonstrates compliance to an approved HSE & 

environmental management plan.

3. Conducted so many HSE Awareness campaigns. 

4. Does not have any major incidents or accidents.

5. Initiation for waste water and sewage water 

treatment plant.

6. Good Hazard communication system in place.

7. Implementation of good traffic monitoring 

system in place. (e.g. speeding, seat belt, gate 

passes, ensure that materials are properly 

secured, etc.)

1. Demonstrates compliance to an HSE & 

environmental management plan.

2. Does not have any major incidents or accidents.

3. High number of Near miss reported during the 

period of 2018.

4. Provide very good welfare facility for the 

employees.

5. HSE Manpower is available on site as per the 

contractual requirement.

6. Very well housekeeping program in place.

1. تحقيق أكثر من 50 مليون ساعة عمل آمنة

2.  االلتزام بخطة إدارة البيئة والصحة والسامة املعتمدة.

والســامة  بالصحــة  التوعيــة  حمــات  مــن  العديــد  إجــراء    .3

والبيئــة.

4. لم يسجل أي حوادث صغيرة أو كبيرة.

5. املبادرة ببدء معالجة مياه الصرف الصحي.

6. نظام االتصاالت جيد في حالة املخاطر باملكان.

7. تنفيــذ نظــام جيــد ملراقبــة حركــة املــرور فــي املــكان. )علــى ســبيل 

املثــال ، الســرعة وحــزام األمــان واملــرور عبــر البوابــة والتأكــد 

مــن تأميــن املــواد بشــكل صحيــح ومــا إلــى ذلــك(

1. االلتزام بخطة إدارة الصحة والسامة والبيئة..

2. ليس لديه أي حوادث صغيرة أو كبيرة.

3.  أكبــر عــدد مــن الباغــات عــن أشــباه الحــوادث فــي موقــع العمــل 

خال عام 2018.

4. توفير الرعاية الجيدة للغاية للعاملين.

5.  وجــود أحــد ممثلــي الصحــة والســامة والبيئــة فــي املوقــع وفًقــا 

للمتطلبــات التعاقديــة.

6. توفير برنامج جيد إلدارة املمتلكات في املكان.
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The following contractors won the CEO Award due to their Excellence HSSE Performance

M/s. Al-Ghanim International Gen. Trad. & Cont. Co., Kuwait

(Subcontractor for ZOUR Package 4)

Brief about Project

M/s. NASSER S. AL-HAJRI & PARTNER CO. 

(Subcontractor for ZOUR Package 2)

Brief about Project

1. Does not have any major incidents or accidents.

2. Has several HSE initiatives in place such as:

• Plant and maintained over 300 trees across 

TCF and Camp area.

• Conducted campaigns for BMI (Body Mass 

Index, EOD, Emission Monitoring camp).

• Waste water from drinking water stations 

are utilized to irrigate plants.

1.Does not have any major incidents or accidents.

2.Displays adequate HSE awareness and 

compliance.

3.Highest number of Near miss reported within the 

sub-contractors.

4. Good traffic control system in Place.

1. ليس لديه أي حوادث صغيرة أو كبيرة.

2. لديه العديد من مبادرات الصحة والسامة في مكان مثل:

• زرع وصيانــة أكثــر مــن 300 شــجرة فــي موقــع املشــروع 

ومنطقــة املخيــم.

• إجــراء حمــات لقيــاس مؤشــر )مؤشــر كتلــة الجســم ، 

التخلــص مــن املتفجــرات، مراقبــة االنبعاثــات(.

محطــات  عــن  الناتجــة  املهــدرة  امليــاه  اســتخدام  يتــم   •

النباتــات. لــري  الشــرب  ميــاه 

1. ليس لديها أي حوادث أو حوادث كبيرة.

2. تقديم حمات للتوعية بالسامة والبيئة.

3. أكبــر عــدد مــن الباغــات عــن أشــباه الحــوادث فــي موقــع العمــل 

املبلــغ عنهــا ضمــن املقاوليــن مــن الباطــن.

4. نظام جيد ملراقبة حركة املرور في املكان
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