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Introduction on CEO HSSE Award

مقدمة عن جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة واألمن والبيئة

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

واملقاوليــن  العامليــن  لــدى  املشــاركة  روح  لتعزيــز  التنفيــذي  الرئيــس  جائــزة  دشــنت  باملشــاريع،  والنهــوض 

مجــاالت  فــي  واملشــاريع  املبــادرات  أفضــل  لتقديــم  وتحفيزهــم  الشــركة  لــدى  العامليــن  أبنــاء  إلــى  باإلضافــة 

والبيئــة. واألمــن،  والســامة،  الصحــة، 

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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تعكــس جائــزة الرئيــس التنفيــذي للصحــة والســامة واألمــن والبيئــة بنســختها الرابعــة جهــود البتروليــة املتكاملــة املســتمرة 

لتعزيــز األداء واالرتقــاء بمعاييــر الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة وخلــق ثقافــة عمــل جديــدة.

وتعكــس املشــاركات هــذا العــام الســعي الــدؤوب لتخفيــض نســبة املخاطــر املحتملــة، والتقليــل مــن اإلصابــات والحــوادث فــي 

أماكــن العمــل بمــا يضمــن ســامة األفــراد والعمليــات.

وأود اإلشــادة باملشــاريع املتقدمــة هــذا العــام علــى الرغــم مــن التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة والتــي عكســت ثقافــة متميــزة 

لتعزيــز أداء الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة واملســؤولية املشــتركة لصنــع الفــارق.

كمــا أود اإلشــارة الــى املشــاركة املميــزة ملقاولــي مشــاريع مجمــع الــزور ودورهــم الكبيــر فــي إرســاء أعلــى معاييــر الصحــة والســامة 

واألمن والبيئة ومســاندة جهودنا لضمان التشــغيل اآلمن ملشــروعي الوحدات الدائمة الســتيراد الغاز املســال ومصفاة الزور.

وال أغفل أن أثمن مشاركات أبناء العاملين من أطفال وناشئة الذين تميزوا برسوماتهم وأفكارهم املبتكرة.

وفي الختام، نتقدم بالتهنئة إلى جميع الفائزين ونشكر جهودكم.

CEO HSSE Award in its fourth edition reflects KIPIC’ s continuous efforts to enhance performance, raise health, 

safety, security and environment standards and create a new work culture.

This year’s participation reflects the tireless pursuit of reducing potential risks, injuries and accidents in the 

workplace to ensure the safety of individuals and operations.

I would like to commend the advanced projects this year despite the challenges posed by the pandemic, which 

reflected a distinct culture to enhance the performance of health, safety, security, environment and shared 

responsibility for making a difference.

I would also like to point out the distinguished participation of the contractors of the Al-Zour complex projects 

and their great role in establishing the highest standards of health, safety, security and the environment and 

supporting our efforts to ensure the safe operation of both permanent Liquified Natural Gas Import Facility 

project and  Al-Zour refinery project

I do not forget to value the contributions of the children of the employees, children and youth, who were 

distinguished by their innovative ideas and drawings.

In conclusion, we would like to congratulate all the winners and thank you for your efforts.

وليد خالد البدر
الرئيس التنفيذي بالوكالة

Waleed Khaled Al-Bader

Acting CEO 
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رسالتنا
تشــغيل مجمــع متكامــل لتصنيــع منتجــات نفطيــة بتروليــة وبتروكيماويــة وتوريــد 

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

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



جائزة الرئيس التنفيذي الرابعة للصحة والسالمة واألمـن والبيئة
4th Chief Executive Award for Health, Safety, Security and Environment

2021/2022

Dhari H. Y. Al Gharaballi
Chairman of CEO HSSE award Steering Committee
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املتكاملــة  البتروليــة  فــي  العامليــن  بإنجــازات  لاحتفــال  ممكًنــا  اليــوم  هــذا  لجعــل  كورونــا  جائحــة  طــوال  بجــد  عملنــا  لقــد 

املتكاملــة. البتروليــة  شــباب  والبيئــة  واألمــن  والســامة  الصحــة  دعــاة  مــن  الجديــد  وجيلنــا  الباطــن،  مقاولــي   / واملقاوليــن 

ينصــب التركيــز الرئي�ســي لهــذه الجائــزة علــى عــرض مشــاريع البتروليــة املتكاملــة فــي تنفيــذ أهــداف الصحــة والســامة واألمــن 

 علــى التوجهــات االســتراتيجية.
ً
والبيئــة، فضــا

نحــن  املشــاركين.  مــن  متزايــًدا  اهتماًمــا  شــهدنا  والبيئــة،  واألمــن  والســامة  للصحــة  الرابعــة  التنفيــذي  الرئيــس  جائــزة  فــي 

الرئيــس  عــن  نيابــة  الباطــن.  مقاولــي   / واملقاوليــن  العامليــن  مــن   
ً
يشــمل كا والــذي  املشــاركة،  عــن مســتوى  جــًدا  راضــون 

التنفيــذي باإلنابــة، الســيد وليــد البــدر، أدعــو الجميــع للمشــاركة واســتخدام منصــة املنافســة هــذه لعــرض إنجازاتهــم فــي 

ثقافــة الصحــة، والســامة، واألمــن، والبيئــة. لتعزيــز  مجــال الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة 

هــذا العــام، تلقينــا 130 طلًبــا، مصنفــة علــى النحــو التالــي:

فــي البتروليــة املتكاملــة نســعى جاهديــن لتحقيــق املزيــد، وقــد أظهــرت لنــا هــذه الجائــزة ذلــك  كمــا تعلمــون جميًعــا، نحــن 

تماًمــا!

تنقســم فئــة املســابقة لدينــا إلــى 9 فئــات فرعيــة:

1. الصحــة.

2. الســامة.

3. األمــن.

4. البيئــة.

5. الطــوارئ واإلطفــاء.

6. التوعيــة بالصحــة، والســامة، واألمــن، والبيئــة.

7. املقاولــون.

8. املشــاركات املتميــزة فــي مجــال الصحــة والســامة والبيئــة.

9. األطفــال والناشــئة.

تــم تشــكيل لجنــة فرعيــة لــكل موضــوع، وقــد قامــت كل لجنــة فرعيــة بمراجعــة واختيــار أفضــل املشــاريع املقدمــة بنــاًء علــى 

املعاييــر املعتمــدة. واختــارت اللجنــة التوجيهيــة الفائــز األعلــى بنــاًء علــى درجــة تأثيــره علــى الشــركة.

نتوجــه بشــكر خــاص إلــى زمالئــي فــي اللجنــة التوجيهيــة الرئيســية، وهــم:

- الســيد فايــز أحمــد املذكــور

- الســيد أحمــد حبيــب الخالــدي

- الســيد هشــام نــوري الثوينــي

ضاري حامد الغربللي
رئيس اللجنة الدائمة لجائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة واألمن والبيئة

476716
 مــن عاملــي البتروليــة املتكاملــة

ً
 مــن األطفــال والناشــئةطلبــا

ً
 مــن املقاوليــن / مقاولــي الباطــنمشــاركا

ً
طلبــا
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We have worked hard throughout the COVID19- pandemic to make the 4rh chapter of 
the CEO HSSE Award possible to commemorate and celebrate the accomplishments 
of our KIPIC employees, contractors / subcontractors, and our new generation of 
HSSE advocates — our KIPIC youth.

The main emphasis of this award is showcasing KIPIC’s projects in implementing the 
HSSE objectives and strategic direction.  

In this fourth CEO HSSE Award, we have seen a growing interest from participants. 
We are very satisfied with the level of participation, which includes both corporate 
employees and contractors/subcontractors. On behalf of the Acting CEO, Mr. Waleed 
Al-Bader, I invite everyone to participate and use this competition platform to display 
their HSSE accomplishments to enhancing our HSSE culture.

This year, we have received 130 applications, categorized as follows:

As you are all aware, we at KIPIC strive to achieve more, and this award has shown us 
just that! 

Our competition category is divided into 9 subcategories:
1. Health.
2. Safety.
3. Security.
4. Environment.
5. Emergency & Fire. 
6. HSSE Awareness.
7.  Contractor HSE Performance.
8.  Individuals with Outstanding HSSE efforts.
9.  Youth & Children.

For each theme, a subcommittee was formed, and each subcommittee reviewed and 
selected the best of each of the submitted projects based on approved criteria. And 
the steering committee chose the supreme winner based on the degree of its impact 
on the company.

Our special thanks go to my colleagues in main Steering committee, 
namely: 

- Mr. Fayez A. Al-Mathkoor
- Mr. Ahmed H. Al-khaldi 

- الســيد طارق يوســف املســعود

- الســيد نبيــل محمــد البــدر

- الســيدة حنــان القناعــي

كمــا أشــكر رؤســاء اللجــان الفرعيــة الثمانيــة:

الســيدة عهــود جمعــان محمــد  .1

الســيد فهــد الهديــة   .2

الســيد مســاعد محمــد العــرادة  .3

الســيد عــادل محســن نــوري  .4

الســيد غانــم حمــد العلــي  .5

الســيد يوســف شــعبان غضنفــري  .6

الســيد علــي أحمــد امليــرزا  .7

الســيدة شــيخة مشــاري التورة  .8

أود أيًضــا أن أتقــدم بخالــص شــكري لشــركائنا، املقاوليــن علــى مشــاركتهم النشــطة فــي جائــزة يــوم الصحــة والســامة والبيئــة 

للمقاوليــن لخلــق بيئــة أفضــل وتعزيــز ثقافــة الصحــة والســامة والبيئــة اإليجابيــة.

أتمنــى أن يكــون ذلــك دافًعــا لكــم ملزيــد مــن العطــاء واالســتمرار فــي تنفيــذ متطلبــات الصحــة والســامة والبيئــة واملحافظــة 

عليهــا. نحــن نقــدر جهــود جميــع املقاوليــن لتفانيهــم ومشــاركتهم الفعالــة فــي هــذا الحــدث لخلــق بيئــة عمــل أفضــل وتحقيــق 

أهدافنــا االســتراتيجية. علــى وجــه الخصــوص، أنــا ممتــن لــروح الفريــق الواحــد التــي تســود بيننــا.

للمشــاركين  ونتمنــى   2022 لعــام  والبيئــة  واألمــن  والســامة  للصحــة  التنفيــذي  الرئيــس  بجائــزة  الفائزيــن  ننهــئ  وأخيــًرا، 

املقبــل. العــام  فــي  أفضــل  ــا 
ً
حظ اآلخريــن 

47 67
Applications from KIPIC 

employees
Participants from youth 

and children

16
Contractor/ subcontractors’ 

applications

11
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- Mr. Hisham N. Al-Thuwaini
- Mr. Tariq Y. Al-Masoud
- Mr. Nabil M. Al-Bader
- Mrs. Hannan Al-Qanai

Thanks also to the heads of the 8 subcommittees:
1. Mrs. Ohoud J. Mohammad 
2. Mr. Fahed Al-Hadeya 
3. Mr. Musaed M. Al-Arada
4. Mr. Adel M. Nouri 
5. Mr. Ghanim AlAli
6. Mr. Yousef Shaban Ghadanfari
7. Mr. Ali A. Al-Merza
8. Mrs. Shaikhah M. Altourah

I would also like to extend my sincere thanks to our partners, the contractors for 
their active participation in the HSE Day Award for Contractors for creating a better 
environment and promoting a positive HSE culture.

I hope that this will motivate you to give more and continue to implement and 
maintain the requirements of health, safety and environment. We appreciate the 
efforts of all contractors for their dedication and active participation in this event to 
create a better working environment and achieve our strategic goals. Especially I am 
grateful for the one team spirit that prevails between us.

And Finally, Congratulation to our 2022 CEO HSSE Award winners and wish the other 
participants a better luck for next year.

ضاري حامد الغربللي
Dhari H. Y. Al Gharaballi

مدير مجموعة الصحة و السامة والبيئة
 Manager, Health, Safety & Environment

رئيس اللجنة
Chairman of the Committee

فايز املذكور
Fayez Ahmad Al-Mathkoor

مدير مجموعة الخدمات العامة
Manager, General Services 

نائب رئيس اللجنة
Deputy - Chairman of the Committee

أعضاء اللجنة الدائمة لجائزة الرئيس التنفيذي 

CEO HSSE Award Committee Members 

طارق يوسف املسعود
 Tariq Yousef Al-Masoud

مدير مجموعة األمن واإلطفاء
Manager Security & Fire Group

عضو
Member

أحمد حبيب الخالدي 
 Ahmed Habib Al- Khaldi

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

عضو
Member

هشام نوري الثويني
Hisham N. Al-Thuwaini

مدير مجموعة املشاريع الكبرى –إستيراد الغاز الطبيعي املسال
Manager, Major Projects, LNGI

عضو
Member

حنان بدر القناعي
Hannan Bader Alqanai

رئيس فريق البيئة و املسئولية املجتمعية
Team Leader, Env. &CSR

عضو و أمين سر اللجنة
Member & Secretary of the Committee

نبيل محمد البدر
Nabil Mohammad Al-Bader

مدير مجموعة العاقات العامة
Manager, Corporate Communication

عضو
Member
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مساعد محمد العراده 
 Musaed M. AI-Arada

رئيس فريق اإلطفاء – مصفاة الزور

مجموعة األمن واإلطفاء
Team Leader Fire (Al-Zour Refinery)

Security & Fire Group

عهود جمعان محمد 
 Ohoud J. Mohammad

رئيس فريق البيئة واملسئولية االجتماعية 

املؤسسية - مجموعة الصحة والسامة والبيئة 
Team Leader Environment & CSR

HSE Group

فهد الهدية 
 Fahed AI-Hadeya

رئيس فريق األمن

مجموعة األمن واإلطفاء
Team Leader Security 

Security & Fire Group

غانم حمد العلي 
 Ghanim Hamad Al-Ali

 رئيس فريق الصحة

مجموعة الصحة والسامة والبيئة
Team Leader Health 

HSE Group

عادل مشعان نوري   
Adel Mashaan Nouri

رئيس فريق السامة )الغاز املسال 
والبتروكيماويات(

مجموعة الصحة والسامة والبيئة
Team Leader Safety (LNGI &prize)

HSE Group 

يوسف شعبان غضنفري  
Yousef Shaban Ghadanfari

رئيس فريق التخطيط واملساندة
 نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات

والغاز املسال
Team Leader Planning & Support 

DCEO (Petrochemical & LNGI)

علي أحمد امليرزا 
 Ali Ahmad Al-Mirza

رئيس فريق السامة )مصفاة الزور(

مجموعة الصحة والسامة والبيئة
Team Leader Safety (Al-Zour Refinery)

HSE Group

شيخة مشاري التورة 
 Shaikhah Meshari Al-Tourah

رئيس فريق العاقات اإلعامية

مجموعة العاقات العامة واإلعام
Team Leader Media Relations

Corporate Communication Group
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أعضاء اللجنة الفرعية لجائزة الرئيس التنفيذي 

    CEO HSSE Award Subcommittee Head Member

الفائزون بالمرتبة األولى

Supreme Winners
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 The winners 
تطبيق KONNECT لتسجيل الحضور واالنصراف

KONNECT App Geo Attendance

Project Member -فريق املشروع

17

Brief about project:
KONNECT is a mobile application that has a Geo-attendance feature that allows the employees 

to do sign-in by reaching a specified geo-location fence area (Al Zour Area). This attendance 

will be confirmed once the employee signs in using their cars within 30 mins, this allows the 

employees to safely reach their offices instead of speeding all the way to reach their building 

in AI Zour Area.

This significantly reduced the amount of speeding cars and allows users to drive safely to their 

offices directly without going and singing into closer buildings then drive to their locations 

(e.g., LNGI employees).

نبذة عن المشروع:
KONNECT هــو تطبيــق للهاتــف الذكــي يحتــوي علــى ميــزة تســجيل الحضــور الجغرافــي التــي تســمح للموظفيــن بتســجيل 

الحضــور عنــد  تأكيــد  يتــم  و  الــزور  هــي منطقــة  والتــي  إلــى منطقــة جغرافيــة محــددة  الوصــول  مــن خــال  الحضــور 

 مــن 
ً
الوصــول خــال مــدة ال تزيــد عــن 30 دقيقــة إلــى موقــع عملهــم والتــي تســاهم بالوصــول إلــى مكاتبهــم بأمــان بــدال

اإلســراع علــى طــول الطريــق.

أدى هــذا إلــى تقليــل عــدد الســيارات املســرعة بشــكل كبيــر وســمح للمســتخدمين بالقيــادة بأمــان إلــى مكاتبهــم مباشــرة 

.)LNGI دون الذهــاب إلــى املبانــي القريبــة ثــم القيــادة إلــى مواقعهــم )مثــل موظفــي

عاصم الكندري
رئيس فريق عمل التطبيقات الشاملة

مجموعة تقنية املعلومات 

يوسف الزنكي 
كبير محللي التطبيقات 

مجموعة تقنية املعلومات 

زينب قرا�شي 
كبير محللي التطبيقات 

مجموعة تقنية املعلومات 

محمد الشمالي 
محلل التطبيقات 

مجموعة تقنية املعلومات 

Aasem Al-Kandari
TL, Corporate Applications 
Information Technology Group

Yousef Al -Zanki 
Sr. Analyst Corporate Applications
Information Technology Group

Zainab Qarashi
Sr. Analyst Corporate Applications
Information Technology Group

Mohammad Al-Shemali
Analyst Corporate Applications
Information Technology Group
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السالمة

Safety

الســالمة - التغييــرات فــي الســلوك أو العمليات فــي البترولية 
المتاكملــة التي ترفــع معايير الســالمة.

Safety - Changes to behaviour, or operations in KIPIC 
that raise safety standards. 
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Best Near Miss / HSE Suggestions Award Program

Project Member -فريق املشروع

21

علي أحمد امليرزا
رئيس فريق السامة / مصفاة الزور

مجموعة الصحة والسامة والبيئة

عبداملحسن الغريب
مهندس أول 

مجموعة املشاريع الكبرى مصفاة الزور

Ali Ahmad Almirza
TL Safety/ A-Zour Refinery 
HSE Group

Abdulmuhsen Alghareeb
Senior Engineer
Major Projects Group / Al-Zour 
Refinery

Hanan Al-Khalfan 
Senior Engineer
General Services Group 

Sudhagaran Alagarsamy  
Safety Engineer/ Safety Al-Zour 
Refinery
HSE Group

Mansour Mezyad Alazmi
Senior Engineer/Safety 
HSE Group

منصور مزيد العازمي
مهندس أول السامة / مصفاة الزور

مجموعة الصحة والسامة والبيئة

حنان الخلفان
مهندس أول 

مجموعة الخدمات العامة

سوداغاران االغارسمي
مهندس / مصفاة الزور

مجموعة الصحة والسامة والبيئة

Brief about project:
The Best Near Miss / HSE Suggestion Promotion Program aims to enhance the submissions of 

Near Miss and HSE Suggestion and to sustain interest in maintaining and strengthening a safe 

and healthy workplace in KIPIC. The promotional program includes online awareness sessions 

& trainings, webmaster announcements, Award by DCEO AlZour Refinery to winners.

نبذة عن المشروع:
يهــدف البرنامــج الترويجــي الــى تحســين وتطويــر أداء املوظفيــن بتقديــم وتســجيل الحــوادث الوشــيكة الوقــوع ومقترحــات 

الصحــة والســامة والبيئــة وذلــك للحفــاظ علــى بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة داخــل نطــاق العمــل. البرنامــج الترويجــي شــمل 

عــدة ورش توعويــة ومحاضــرات تدريبيــة ومنشــورات الكترونيــة متنوعــة وجوائــز تحفيزيــة للفائزيــن بأفضــل تقديــم 

وتكريمهــم عــن طريــق نائــب الرئيــس التنفيــذي ملصفــاة الــزور.
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األمن

Security

ــات  ــم أو العملي ــلوك أو التصمي ــي الس ــرات ف ــن- التغيي األم
فــي جميــع مناطــق عمــل البتروليــة المتاكملــة التــي ترفــع 

ــر األمــن. معايي

Security- Changes to behaviour, design or operations 

in all KIPIC that raise security standards.
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الفائزون

 The winners
  خطة العمل للسيطرة على الحوادث الناجمة عن الدخالء من مرتادي البحر

Mission and Action Plan to Control Marine Intruders Incidents

Project Member -فريق املشروع

نبذة عن المشروع:
ال يــدرك ســائقو املركبــات البحريــة الخاصــة مخاطــر العبــور بجــوار الهيــاكل البحريــة املختلفــة وأماكــن اإلنشــاءات 

البحريــة )حيــث يكونــوا عرضــة لاصطــدام بمركبــات بحريــة أو أجســام أخــرى ســواء ظاهــرة أو مغمــورة، أو إصابــة 

شــخصية بواســطة مركبــة بحريــة أخــرى(، وقــد تــؤدي تلــك الحــوادث إلــى إصابــة أو وفــاة ســائقو املركبــات البحريــة أو 

املتواجديــن بالجــوار )مثــل عمــال اإلنشــاءات البحريــة(. األمــر الــذي قــد يضــر بســمعة الشــركة وكذلــك البنيــة التحتيــة 

البحريــة للشــركة.

مــع مجمعــة  بالتنســيق  الــزور،  الغــاز املســال بمنطقــة  الكبــرى ملشــروع اســتيراد   وعليــه، قامــت مجموعــة املشــاريع 

العاقــات العامــة و اإلعــام- فريــق العاقــات اإلعاميــة-، بتنفيــذ خطــة اســتراتيجية لضمــان أن يتــم رفــع مســتويات 

الوعــي العــام املحلــي، )حيــث تــم القيــام بعديــد مــن االجتماعــات بفريــق البحريــة التابــع لشــركة نفــط الكويــت، وكذلــك 

وكذلــك  الســريعة،  والقــوارب  البحريــة  املركبــات  عــن  توضيحيــة  بأفــام  االســتعانة  تــم  كمــا  الســواحل،  خفــر  مــع 

الافتــات التوعويــة، ... إلــخ(، وذلــك للتأكــد مــن تمتــع املواطنيــن واملقيميــن بتجربــة ركــوب قــوارب آمنــة وممتعــة دون 

وقــوع خســائر فــي األرواح أو إصابــات شــخصية أو أضــرار باملمتلــكات.

Brief about project:
personal watercraft operators are unaware of the dangers of hovering near various marine 

structures and marine construction activities (such as “Collision with another vessel or object, 

striking a submerged object, a person struck by a vessel, propeller) then there is a high risk 

of an accident that could result in injury or death to riders / bystanders (such as offshore 

construction related workers). This could jeopardize the company’s reputation as well as the 

company’s marine infrastructure.

Therefore, Major Project Group (LNGI), in coordination with the Corporate Communication- 

Media Relations Team-, has implemented a strategic plan with “Mission” (such as meeting 

with KOC marine team and Kuwait cost guards, jet sky demonstration video, banners etc.) to 

ensure that local public awareness levels are raised, ensure the public has a safe, secure, and 

enjoyable recreational boating experience without loss of life, personal injury and property 

damage.

فيصل هاشم الرفاعي
مهندس أول التفتيش والتآكل

مجموعة املشاريع الكبرى – الغاز املسال

محمود لطفي السيد
مراقب السامة

مجموعة املشاريع الكبرى – الغاز املسال

Faisal Hashim Alrefai
Sr. Engr. Insp. & Corr.
Major Project Group - LNGI

Mahmoud Lotfy El-Sayed
Supr. Safety, LNGI
Major Project Group - LNGI

Yousef Ahmed Alomran 
Supr. Coordination and follow up
Corporate Communication Group

Muzaffar Sultan Kazi  
Engr. Safety, LNGI
Major Project Group - LNGI

Altaf Younes Al-Terkait
Sr. Document Controller
Corporate Communication Group

ألطاف يونس التركيت
منسق أول وثائق ومستندات

مجموعة العاقات العامة واإلعام

يوسف أحمد العمران
مراقب أول التنسيق واملتابعة

مجموعة العاقات العامة واإلعام

مظفر سلطان كازي
مهندس سامة

مجموعة املشاريع الكبرى – الغاز املسال
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البيئة

Environment

البيئــة - األنشــطة التــي تســاعد فــي حمايــة البيئــة والحفــاظ 
عليهــا وتقليــل تأثيــر أنشــطة البتروليــة المتاكملة.

Environment-Activities that help protect and conserve 
the environment and minimize the impact of KIPIC’s 
activities.
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 Modification of degassing system to comply with KEPA limit

from SRU stack of SO2

Project Member -فريق املشروع

Brief about project:

The original design of the Sulphur Pit in Sulphur Recovery Unit included one Vent Recycle 
Compressor to transfer the vent gas from Sulphur Pit to the Claus Burner. Due to non-
availability of one suitable compressor and the short life span (less than 6 months) guarantee of 
the compressor, the Degassing System was revised. The compressor was deleted, and Licensor 
recommended to use HP degassing technology in order to meet performance guarantee 
norms.
 This new recommendation from licensor was huge impact to the company exchequer and 
project schedule (nearly 1 year). 
Company after frequent follow up with licensor came to conclusion to use Titanium based 
catalyst to meet the KEPA Limits of SO2 without affecting project schedule and CAPEX by only 
replacing conventional ALUMINA catalyst with Titanium based catalyst to get performance 
guarantee results.

نبذة عن المشروع:
التصميــم لوحــدة الكبريــت يتضمــن نقطــة تجمــع الكبريــت فــي حفــرة الســتخاص الغــازات مــن الكبريــت، وكان يوجــد بــه 

ــا واحــًدا إلعــادة تدويــر فتحــة التهويــة لنقــل غــاز الفتحــة مــن حفــرة الكبريــت إلــى موقــد كاوس للتفاعــل الحــراري 
ً
ضاغط

ومعالجــة الغــاز. نظــًرا لعــدم توفــر ضاغــط واحــد مناســب وقصــر فتــرة ضمــان الضاغــط )أقــل مــن 6 أشــهر(، تمــت 

رخــص باســتخدام تقنيــة PH إلزالــة الغــازات مــن أجــل تلبيــة 
ُ
مراجعــة نظــام التفريــغ. وتــم حــذف الضاغــط، وأو�ســى امل

معاييــر ضمــان األداء.

 كان لهذه التوصية الجديدة من املرخص تأثير كبير على خزانة الشركة وجدول املشروع )ما يقرب من عام واحد(.

توصلــت الشــركة بعــد املتابعــة املتكــررة مــع املرخــص إلــى االســتنتاج باســتخدام محفــز فــي املفاعــل أساســه التيتانيــوم 

الزمنــي  الجــدول  علــى  التأثيــر  الكبريــت دون  أكســيد  ثانــي  بحــدود  الخاصــة  للبيئــة   العامــة  الهيئــة  لتلبيــة متطلبــات 

للمشــروع والنفقــات الرأســمالية مــن خــال اســتبدال محفــز األلومينــا التقليــدي بمحفــز أساســه التيتانيــوم للحصــول 

علــى نتائــج ضمــان األداء.
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سالم الهاجري
رئيس فريق عمليات املنطقة الثالثة

مجموعة العمليات )مصفاة الزور(

ديانا سانشيز
مهندس عمليات /عمليات املنطقة الثالثة

مجموعة العمليات )مصفاة الزور(

فهد املبيض
رئيس قسم عمليات املنطقة الثالثة 

مجموعة العمليات )مصفاة الزور( 

أومانج اجاروال
مهندس عمليات /عمليات املنطقة الثالثة

مجموعة العمليات )مصفاة الزور(

عبد هللا الفهاد
مهندس عمليات /عمليات املنطقة الثالثة

مجموعة العمليات )مصفاة الزور(

Salem Al-Hajeri
Team Leader Operations Area III

Operations Group (Al-Zour Refinery)

Diana Sanchez
Operation Engineer/ Operations 
Area III
Operations Group (Al-Zour Refinery)

Fahad Al-Mubayedh
Section Head Operations Area III

Operations Group (Al-Zour Refinery)

Umang Agarwal
Operation Engineer/ Operations 
Area III
Operations Group (Al-Zour Refinery)

Abdullah Al-Fahhad
Operation Engineer/ Operations 
Area III
Operations Group (Al-Zour Refinery)
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الصحة

Health

ــادرات / البرامــج التــي تعــزز الصحــة. تحســينات  الصحــة - المب
فــي مــاكن العمــل أو المنــزل أو البيئــة المجتمعيــة التــي تعزز 

الصحــة واللياقــة والنظافــة.

Health - Initiatives/ programs that promotes and 
enhances the health. Improvements in the workplace, 
home or community environment of KIPIC that enhance 
health, fitness and hygiene. 
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الفائزون

 The winners 
وزارة الصحة ترخيص عيادة كيبك– للغاز املسال والبتروكيماويات 

Kuwait Ministry of Health (MOH) Licensing of KIPIC LNGI Clinic

Project Member -فريق املشروع

نبذة عن المشروع:
يعــد ترخيــص وزارة الصحــة الكويتيــة لعيــادة كيبــك– للغــاز املســال والبتروكيماويــات واحــده مــن أهــم االنجــازات نحــو 

تشــغيل عيــادة كيبــك - للغــاز املســال والبتروكيماويــات.   

Brief about project:
Kuwait Ministry of Health (MOH) Licensing of KIPIC LNGI Clinic is one of the major milestone 

towards operation of KIPIC LNGI Clinic.
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مساعد محمد العراده 
رئيس فريق اإلطفاء – مصفاة الزور

مجموعة األمن واإلطفاء

جورج ساجو ثاجل  
مسئول السامة

مجموعة الصحة والسامة والبيئة

د. عالء املنصور
مستشار طبي

مجموعة الصحة والسامة والبيئة

عبدهللا ابراهيم املنصور
مسئول إداري أول

مجموعة الصحة والسامة والبيئة

فاسوديفا مينون
مسئول الصحة الصناعية

مجموعة الصحة والسامة والبيئة

Musaed M. Al-Arada
Team Leader, Fire (Al-Zour Refinery)
Security & Fire Group

George Saju Thachil 
Safety Supervisor
HSE Group

Dr. Alaa Al Mansour
Medical Advisor
HSE Group

Abdullah Ibrahim Almansour
Senior Admin Officer
HSE group

Vasudeva Menon
Industrial Hygiene Officer
HSE Group
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التوعية بالصحة 
والسالمة واألمن والبيئة

HSSE Awareness

ــن  ــن والمقاولي ــز العاملي ــف وتحفي ــة لتثقي ــج مصمم برام
والطــالب والجمهــور فــي العمــل أو فــي المجتمــع أو فــي 

ــزل. المن

Programmes designed to educate & motivate 
employees, contractors, students and public at work or 
at community or at home. 
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الفائزون

 The winners 

COVID - 19 Reporting System

Project Member -فريق املشروع

نبذة عن المشروع:
بعدمــا تــم انتشــار فيــروس كورونــا فــي العالــم، حاولنــا فــي البتروليــة املتكاملــة تقليــل التأثيــر مــن خــال املتابعــة املناســبة 

واإلبــاغ الفــوري إلــى صانعــي القــرار، ولكــن مــع تزايــد اإلصابــات، قررنــا تطويــر نظــام يمكــن أن يكــون لــه اســتجابة 

 حيــث قــام النظــام بربــط املوظــف املصــاب بفريــق الصحــة علــى 
ً
فوريــة مــن قبــل فريــق الصحــة، وهــو مــا كان ممكنــا

الفــور وتوجيــه املوظــف املصــاب لوقــف انتشــار الفيــروس.

عــاوة علــى ذلــك، يقــوم النظــام املؤتمــت بالكامــل بإجــراء جميــع العمليــات الحســابية وإرســال تقاريــر أســبوعية إلــى 

رؤســاء الفــرق ومــدراء املجموعــات ونــواب الرئيــس التنفيــذي والرئيــس التنفيــذي ومؤسســة البتــرول الكويتيــة.

Brief about project:
After COVID-19 Strike the world, we are in KIPIC tried to minimize the effect by proper follow up and 

report to decision makers, but as numbers were increasing, we decided to develop a system that 

could have immediate response by the Health Team, which was possible as the system connect the 

infected employee with the health team immediately and instruct the infected employee to stop 

spreading of the virus.

Moreover, the fully automated system makes all the calculation and send weekly reports to TLs, 

Managers, DCEOs, CEO and KPC.
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غانم العلي
رئيس فريق عمل الصحة 

مجوعة الصحة والسامة والبيئة 

ماجدة العازمي
مسئول أول  

فريق إدارة و صيانة املكاتب 
مجموعة الخدمات العامة 

Ghanim Al-Ali
TL Health
HSE Group

Majda Al-Azmi
Sr. Admin
Office Admin & Maintenance Team
General Services Group

Dr. Alaa Al Mansour 
Medical Advisor
HSE Group

Abdullateef Al-Terkait  
Fire Engineer
Fire (LNG & Petrochem)
 Security & Fire Group

Abdullah Al-Huwaishel
Environmentalist
Environment & CSR Team 
 HSE Group

عبدهللا الهويشل
بيئي 

فريق البيئة واملسئولية االجتماعية املؤسسية

مجموعة الصحة والسامة والبيئة 

د.عالء املنصور
مستشار طبي 

مجموعة الصحة والسامة والبيئة 

عبداللطيف التركيت
مهندس إطفاء 

فريق اإلطفاء )الغاز املسال والبتروكيماويات(
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الطوارئ واإلطفاء

Emergency & Fire

الطــوارئ واإلطفــاء – المبــادرات / البرامــج التــي تعزز االســتجابة 
للحرائق وحاالت الطوارئ. تحســــينات فــــي مــــاكن العمــــل 
أو البيئــــة المجتمعيــــة للبتروليــة المتاكملــة التــــي تعــــزز 

الثقافـــة واالستجابة للحرائـــق وحــــاالت الطــوارئ.

Emergency & Fire - Initiatives/ programs that promotes 
and enhances the response to the fire and   the 
emergency situations. Improvements in the workplace 
or community environment of KIPIC that enhances the 
culture and the response to the fire and the emergency 
situations. 
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الفائزون

 The winners 
بطاقات تعريفية لألدوار واملسؤوليات للمستجيبين األوائل لحاالت الطوارئ   
Emergency First Responders Roles & Responsibilities Cards

Project Member -فريق املشروع

نبذة عن المشروع:
تــم إنشــاء بطاقــات مــع طباعــة أدوار ومســؤوليات املســتجيبين األوائــل أثنــاء حــاالت الطــوارئ، باإلضافــة إلــى أنــه ُوِضــع 

فــي البطاقــات املســمى املعتمــد فــي أجهــزة الاســلكي أثنــاء الحــادث للتواصــل الفعــال بيــن املســتجيبين ومركــز اتصــاالت 

الطــوارئ. تــم إنشــاء البطاقــات حتــى يكــون لــدى املســتجيبين مصــدر موثــوق بــه يســهل الوصــول إليــه والتعــرف علــى 

دوره ووظائفــه ومــا يجــب عليهــم فعلــه فــي املوقــع أثنــاء وقــوع أي حــادث حتــى تتــم االســتجابة للحــادث بشــكل فعــال ومــن 

غيــر ارتبــاك او هلــع.

Brief about project:
ID cards were created with the roles & responsibilities of the first responders printed, as well as 

their call-sign and emergency role. This is done in an effort that responders have a reliable and 

easy access to their roles and actions to take at site confidently during an incident.
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عبدهللا الريس
مهندس إطفاء

فريق اإلطفاء 

 مجموعة االمن واإلطفاء

Abdullah Al-Rayes
Fire Engineer
Fire Team
Security & Fire Group

حمد املسعود
مهندس صيانة ميكانيكية

فريق الصيانة امليكانيكية 

 مجموعة الصيانة

دانه بن محمد
آمر العاقات الخارجية

فريق العاقات الخارجية

 مجموعة العاقات العامة واإلعام

عبدهللا العبدالهادي
مهندس إطفاء

فريق اإلطفاء 

 مجموعة االمن واإلطفاء

علي حسن طالب
مهندس سامة

فريق السامة )مصفاة الزور(

مجموعة الصحة والسامة والبيئة

Hamad Al-Masoud
Mechanical Maintenance Engineer
Mechanical Maintenance Team
Maintenance Group

Dana Bin Mohammad
Officer External Communication
External Communication Team
Corporate Communication Group

Abdullah Al-Abdulhadi
Fire Engineer
Fire Team
Security & Fire Group

Ali Hasan Taleb
Safety Engineer
Safety Team (Al-Zour Refinery)
HSE Group
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المشاراكت المتميزة في 
مجال الصحة والسالمة 

واألمن والبيئة

Outstanding HSSE 

Winners

ُســمح لجميــع المديريــن فيمــا أعلــى بترشــيح عامــل لتكريمه 
ــالمة  ــة والس ــال الصح ــي مج ــزة ف ــوده المتمي ــرا لجه تقدي
واألمــن والبيئــة )العامليــن المباشــرين/ عاملــي عقــود اإلعارة 

/ مقــاول / مقــاول مــن الباطــن(.

Managers and above are all allowed to nominate 
an employee to be awarded for his outstanding 
HSSE Efforts )either KIPIC Employees / Secondment 
Employees / Contractor / Subcontractor(.



جائزة الرئيس التنفيذي الرابعة للصحة والسالمة واألمـن والبيئة
4th Chief Executive Award for Health, Safety, Security and Environment

2021/2022

الفائزون

 The winners 

الفائزون

 The winners 

إبراهيم عبدالعزيز الشمري 
كيميائي 

مجموعة الخدمات الفنية  

عبدالرحمن الوزان 
بيئي

مجموعة الصحة والسامة والبيئة

Ibrahim A. Al-Shammari
Chemist 
Technical Services Group 

Abdulrahman Alwazzan
Environmentalist 
HSE Group

نبذة عن اإلنجازات ذات الصلة بالسالمة والبيئة:
1. فحــص جميــع معــدات الســامة املوجــودة باملختبــر بعــد تســليمه وتــم إبــاغ املقــاول 

ببعــض العيــوب وتــم حلهــا.

2. إدارة نفايــات املــواد الخطــرة داخــل مبنــى املختبــر وفصــل جميــع النفايــات داخــل 

املختبــر بنــاًء علــى إجــراءات التخلــص بدعــم مــن مجموعــة الصيانــة.

3. الحصول على تصريح عمل ومنح تصريح عمل للمقاولين داخل املختبر.

والســامة  الصحــة  أنشــطة  جميــع  لتنســيق  والســامة  الصحــة  كمنســق  العمــل   .4

والتدريــب. التدقيــق  ذلــك عمليــات  فــي  بمــا  والبيئــة 

الخاصــة  والبيئــة  والســامة  الصحــة  الجتماعــات  والســامة  الصحــة  منســق   .5

الفنيــة.  الخدمــات  بمجموعــة 

6. تطوير وإنشاء لحظات الصحة والسامة البيئية لاجتماعات. 

7. حضور جميع تدريبات الصحة والسامة والبيئة املطلوبة.

8. متابعة أنشطة مجموعة الخدمات الفنية املتعلقة الصحة والسامة والبيئة.

نبذة عن اإلنجازات ذات الصلة بالبيئة:
ا.

ً
1- االنتهاء من خطة )SOJT( وتدريب مهند�سي البيئة املنضمين حديث

2- املشــاركة فــي التحضيــر لجائــزة الرئيــس التنفيــذي الرابعــة للصحــة، والســامة، 

واألمــن والبيئــة.

3- االنتهــاء مــن بيــان نقــل املخلفــات الصلبــة للبتروليــة املتكاملــة، والبــدء بتوزيــع 

.2021/7/7 فــي  الدفاتــر 

.)generating electronic manifests( 4- إعداد خطة اقتراح لنظام إدارة النفايات

5- املشاركة في برنامج التدوير الوظيفي وااللتحاق بفريق الدعم الفني ملدة شهرين 

مــن 2021/9/1 حتــى 2021/11/1.

 لطــاب كليــة العلــوم الصحيــة PAAET حــول التوعيــة البيئيــة / 
ً
6- أجــرى تدريًبــا فنيــا

خطة االستجابة للتسريب النفطي كجزء من املسؤوليات التنسيقية واالجتماعية 

مــع الجهات الحكومية.

7- املشــاركة فــي فيديــو إنجــازات مجموعــة الصحــة والســامة والبيئــة ليــوم مقاولــي 

الصحة والسامة والبيئة وقدم اإلنجازات الخاصة بالبيئة واملسئولية االجتماعية.

8- التخطيط واملشاركة في حملة يوم تنظيف الشاطئ بالخيران بتاريخ 2021/9/19. Brief about achievements related to 
environment and safety:
1- Inspection for the laboratory building to all safety equipment’s 

included in laboratory some defects were reported to contractor and 

have been resolved.

2- Initiated waste management of hazardous material inside the 

laboratory building and segregate all the waste inside laboratory based 

on the procedures of disposal with support from maintenance group. 

3- Got work permit authorization and grant permit to work for 

contractors inside laboratory 

4- HSE coordinator for TS group to coordinate all HSE activities 

including audits and training

5- HSE Coordinator for TSG HSSE meetings 

6- Developed and created HSE moments for meetings

7- Attend all required HSE training 

8- Follow up TS Group HSE related activities (PME and RFT test) collect 

data which is requested by HSE group   

Brief about achievements related to 
environment:
1- Finalized the Structured On Job Training (SOJT) plan 
and started the training for the newly joined Environment 
engineers on 14/11/202. 
2- Participated in preparing for the 4th CEO HSSE Awards.
3- Finalized KIPIC’s Solid Waste Transportation Manifest and 
started distributing the manifest books on 7/7/2021.
4- Prepared a proposal plan on Waste Management system 
(generating electronic manifests).
5- Participated in the job rotation program and joined the 
Technical Support team for two months from 1/9/2021 to 
1/11/2021.
6- Conducted a technical training for The Collage of Health 
Science PAAET students on Environmental Awareness / Oil 
Spill Response Plan as a part of the coordination and social 
responsibilities with Governmental Entities.
7- Participated in The HSE Group Achievements video for 
the HSE contractors’ day and presented the ENV. & CSR 
achievements.
8- Planned and participated in the beach clean-up day 
campaign at Al-Khairan on 19/09/2021.
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الفائزون

 The winners 

الفائزون

 The winners 

عبدالعزيز جاسم الكندري 
مهندس أول تصنيع

مجموعة املشاريع الكبرى )البتروكيماويات(

محمد جليل بوشهري 
مهندس أول إدارة املوارد

املجموعة التجارية 

Abdulaziz Jassem Alkandari
Senior Engineer Process 
Major Projects Group (PRIZE) 

Mohammad Jalil Boushahri
Senior Engineer Resource Management 
Commercial Group

نبذة عن اإلنجازات ذات الصلة بالبيئة:
KPC_Committee_to_Review_Draft_KEPA_Bylaw_on_Air_( فــي  كعضــو   -1

 
ً
 مــع الهيئــة العامــة للبيئــة فضــا

ً
 متميــزا

ً
Emission_pollutants( فقــد أبــدى تنســيقا

عــن داخــل البتروليــة املتكاملــة. ولقــد أجــرى تقييًمــا منهجًيــا ملعاييــر القانــون البيئــي 

الدولــي املختلفــة مقابــل املعاييــر الحاليــة.

2- قــاد عمليتــي تدقيــق داخلييــن )KIPIC-EnMs ( يســاهم التنفيــذ الفعــال للكائنــات 

الحيــة الدقيقــة فــي البيئــة.

والتنســيق  والبيئــة،  والســامة  بالصحــة  املرتبطــة  الشــخصية  األهــداف  اجتيــاز   -3

 EAIR, OHS,HSE( املختلفــة  والبيئــة  الســامة  و  الصحــة  وثائــق  مــن  ملجموعــة 

.)Document review

نبذة عن اإلنجازات ذات الصلة بالبيئة:
مــن املوظفيــن الرئيســيين للمجموعــة التجاريــة الحريصيــن علــى نشــر ومراقبــة 

االمتثــال الشــامل »للنظافــة« وبالتالــي تحقيــق و املحافظــة علــى مســتوى عــاٍل 

مــن النظافــة فــي مبنــى املجموعــة التجاريــة فــي األحمــدي.

Brief about achievements related to 
environment:
1- As a member of (KPC_Committee_to_Review_Draft_KEPA_

Bylaw_on_Air_Emission_pollutants), he demonstrated outstanding 

coordination with KEPA and within KIPIC. He has systematically 

performed a gap assessment for different international Environmental 

Law standards against existing one.

2- Led two Internal Audits for KIPIC-EnMs; effective implementation of 

EnMs contributes to the environment.

3- Exceeds HSE personal objectives and coordinated different HSE 

documents such as (EAIR, OHS, HSE documents review).

Brief about achievements related to 
environment:
Commercial Group key personnel in spreading & monitoring 

overall “Hygiene” compliance thereby achieved & maintained 

significant level of hygiene in Commercial building in Ahmadi.

47



جائزة الرئيس التنفيذي الرابعة للصحة والسالمة واألمـن والبيئة
4th Chief Executive Award for Health, Safety, Security and Environment

2021/2022

الفائزون

 The winners 

يوسف جاسم محمد منصور  
مهندس أول صيانة ميكانيكية 

مجموعة العمليات )الغاز املسال(

Yousef Jassim Mansour
Sr. Eng. Mechanical Maintenance
Operations Group (LNGI)

نبذة عن اإلنجازات ذات الصلة بالسالمة:
بمجموعــة  الخاصــة  البيئيــة  والســامة  بالصحــة  املتعلقــة  األعمــال  جميــع  تولــي   -

املســال(. الغــاز   ( العمليــات 

- شــخص ذو خبــرة وقــدرة ويبــذل الكثيــر مــن الجهــد مــن أجــل مجموعــة العمليــات 

املســال(. )الغــاز 

- مســاهمات فعالــة فــي تنفيــذ جميــع جوانــب الصحــة والســامة والبيئــة أثنــاء رســو 

الســفن وفــك رســوها.

Brief about achievements related to safety:
- Handling all HSE related works from Operations (LNGI).

- Experienced and capable person and put effort for LNGI operations 

Group 

- Effective contributions in implementing all HSE aspects during 

berthing & un berthing of vessels.

المقاولون

Contractor’s HSSE 

Performance

ــيرة  ــع مس ــر ودف ــة التطوي ــن عملي ــزأ م ــزء ال يتج ــم ج ألنه
ــداول  ــًا للج ــتراتيجية وفق ــاريعها االس ــاز مش ــا إلنج تقدمه
ــة  ــدث األنظم ــر وأح ــل المعايي ــة وألفض ــة الموضوع الزمني
الخاصــة بالصحــة والســالمة والبيئــة بما يتناســب مــع تطلعات 
الشــركة. فقــد حرصــت الشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة 
ــابقة.  ــام للمس ــن لالنضم ــوة المقاولي ــى دع ــة عل المتاكمل

As they are an essential part of the development process 
and push forward the progress of its 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. 
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المقاولون الفائزون

 The winning KIPIC Contrcactors 

المقاولون الفائزون

 The winning KIPIC Contrcactors 

NBTC

Contractors

Al Ghanim International General Trading 

& Contracting Co.

Sub-Contractors
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المقاولون الفائزون

 The winning KIPIC Contrcactors 

جائزة مسابقة خوذة السالمة للصحة و السالمة و البيئة   
 HSE Hard Hat Award

شركة املقاول

COMPANY NAME

نوع العقد

TITLE

مدير املشروع

KEY PERSON’S NAME

فريق اإلشراف

Controlling Team

M/s. Hyundai Engineering & 
Construction Co., Ltd, EIFFAGE 
GC Marine, SK Engineering & 

Construction Co., Ltd Joint Venture 
)HSS JV(

EPC – 045

كيون جاي ريو

مدير املشروع

)HSS JV - EPC 045(

Mr. Kyun Jae Ryu
Project Manager

)HSS JV - EPC 045(

كيون جاي ريو

مدير املشروع
)HSS JV - EPC 045(

مروان النصف
رئيس فريق عمل املشاريع الكبرى 

)IV(  )مصفاة الزور(

Mr. Marwan Al- Nisif
Team Leader )MP -IV( -

)AI-Zour Ref.(

M/s. Technicas Reunidas, 
Sinopec, Hanwa Joint Venture

EPC – 055A

محمد اوزيردم

مدير املشروع 

)TSH JV(

Mr.  Mehmet 
Ozerdem

Project Manager

 )TSH JV(

أسامة العطاونه
رئيس فريق عمل املشاريع الكبرى 

)I( )مصفاة الزور(

Mr. Osamah Al-Atawneh
Team Leader )MP-I( -

)AI-Zour Ref.(

M/s. Saipem, Essar Joint Venture 
)SPES JV(

EPC – 059

لويجي كوجورنو

مدير الصحة والسامة 
والبيئة ملشروع 

)SPES JV(

Mr. Luigi Cogorno

HSE Manager 

)SPES JV(

فؤاد زينل 
رئيس فريق عمل املشاريع الكبرى 

)III(  )مصفاة الزور(

Mr. Fuad Zainal
Team Leader )MP – III( - 

)AI-Zour Ref.(

Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd, EIFFAGE GC Marine, SK 

Engineering & Construction Co., Ltd Joint Venture (HSS JV)

Saipem, Essar Joint Venture

(SPES JV)

Technicas Reunidas, Sinopec, Hanwa 

Joint Venture
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األطفال والناشئة

Youth and Children

أطفالنــا هــم الجيــل الواعــد الــذي نعــول عليــه الكثيــر 
ــة  ــرص البترولي ــك تح ــت. لذل ــتقبل الكوي ــاء مس ــل بن ــن أج م
المتاكملــة فــي لك عــام علــى إتاحــة الفرصــة لألطفــال 
والناشــئة للمشــاركة فــي هــذه المســابقة، والتــي تهــدف 
هــذا العــام إلــى تعزيــز ثقافــة الصحــة والســالمة المتمثلــة 
ــة  ــة، مطلق ــه الجائح ــد فرضت ــع جدي ــة كواق ــداء الكمام بارت

ــة. ــم الفني ــال وإبداعاته ــال األطف ــان لخي العن

Our children are the most promising generation on which 
we count a lot on to build the future of Kuwait. Hence, 
KIPIC is keen every year to provide the opportunity for 
children and youth to participate in this competition, 
which aims this year to promote health and safety 
culture represented by wearing the mask as a new 
norm imposed by the pandemic, unleashing children’s 
imagination and artistic creativity.
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بدور الهندي 
Bedour Al-Hindi  

Member عضو

منيرة الخشتي  
Muneera Al-Khashti   

Member عضو

لطيفة النصر هللا 
Latifah Al-Nassarallah                                                                               

Member عضو

صافية العيار
Safya Al- Ayyar                                                                                

Member عضو

فايز أحمد املذكور 
Fayez Al-Mathkour

رئيس اللجنة

Committee Head                                                                           

أعضاء لجنة التحكيم 

Arbitration Committee Members
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شيخة مشاري التورة 
Shaikhah Al-Tourah                    

نائب رئيس اللجنة

Committee Committee Head



5- 9 سنوات

9-5 Years Old
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جانيتا جاكو

Janetta Chacko

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

أن  فأفضــل  بــي،  بإمكانــي صنــع كمامــة خاصــة  كان  إذا 

الكرتونيــة  الشــخصيات  صــور  علــى  تحتــوي 

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If I could create my own mask, I  would prefer 

it  to be with cartoon characters pictures.

اكمالياك مانياكندان

Kamalika Manikandan

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

بأســعار  ذاتًيــا  للتحلــل  قابلــة  كمامــة  صنــع  فــي  أرغــب 

هــذا  الحاليــة، ســتمنع  الكمامــات  علــى عكــس  معقولــة. 

الكمامــة ذاتيــة التنظيــف انتقــال الفيــروس فــي املجتمــع 

بســبب التخلــص غيــر الســليم مــن الكمامــات. نظــًرا ألنهــا 

مشــكلة  علــى  تق�ســي  فإنهــا  البيولوجــي،  للتحلــل  قابلــة 

إلــى  الحاجــة  مــن  تقلــل  أنهــا  كمــا  منهــا.  التخلــص  كيفيــة 

االســتبدال فــي كثيــر مــن األحيــان. لــن أشــعر بالتعــب مــن 

منهــا. التخلــص  أو  يــوم  كل  غســل كمامتــي 

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

I would like to create an affordable self-

disinfecting biodegradable mask. Unlike 

the present-day masks, this self-cleaning 

mask will prevent virus transmission in 

the community due to improper disposal 

of masks. As it is biodegradable, it would 

eliminate the problem of disposal. Also, it 

reduces the need for replacement often. I 

wont be tired of washing my mask every day 

or throwing them away.

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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راكشانا سيفاشاناكر

Rakshana Sivashankar

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

 - فســتبدو  بــي،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــي  كان  إذا 

وإعطــاء  لحمايتــي  قلــب  شــكل  وعلــى  ومفيــدة  خياليــة 

جميــل مظهــر 

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If i could create my own mask, it would look 

like fanciful , useful and in heart shape

to protect me and give a nice look.

سريدها سريمون

Sridha Sreemon

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

ســأصنع  بــي،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــي  كان  إذا 

كمامــة مــن القمــاش، يمكــن غســلها بعــد االســتخدام وهــي 

صديقــة للبيئــة. كمــا ســأضع مرشــحات عليهــا حتــى نتمكــن 

مــن تنفــس الهــواء النقــي.

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If I would create my own mask, I would create 

a cloth mask, which can be washed after use 

and which is good for environment. I will also 

put filters on it so we can breathe fresh air.

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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نيشا موادا 

Naisha Mewada

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

إذا كان بإمكانــك صنــع كمامــة خاصــة بــي، فأنــا أرغــب أن 

تحتــوي علــى رســوم فــن )WARLI ART( ، للتأكيــد علــى 

الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى مســافة كافيــة لكســر سلســلة 

زالــت  مــا  الجديــدة  الســالة  أن  ،حيــث  كورونــا  انتشــار 

مســتمرة فــي الظهــور.

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If i could create my own mask, i would love 

it to include the (WARLI ART painting, to 

emphasize the need to maintain sufficient 

distance to break the chain of Corona spread, 

since new variant keeps on coming.

سانفي بوندهايد

Sanvi Bondhade

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

فــي  ســأرغب  بــي،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــي  كان  إذا 

أن تحتــوي علــى أشــعة الشــمس. فمنــذ انتشــار فيــروس 

و  ألــم   مــن  بأســره  العالمــي  املجتمــع  يعانــي  كورونــا، 

أشــعة  علــى  الكمامــة  تحتــوي  أن  أريــد  لذلــك  الحــزن، 

والســعادة. والبهجــة  الــدفء  إلشــاعة  شــمس  

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If I could create your own mask, I would like it 

to have sunshine. Due to covid, entire world 

community is in agony, so I want to the mask 

to have a Sunshine to radiates warmth, cheer 

and happiness.

Age from 5 to 9 Yearsالفئة من ٥ الى ٩ سنوات
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14-10 Years Old
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الفئة من 10 الى 14 سنة

Age from 10 to 14 Years

فانيشا بوندهايد

Vanisha Bondhade

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

فســتبدو  بــي،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــي  كان  إذا 

مثــل الفراشــة، تطيــر فــي العالــم بأســره وأحــول البــؤس، 

كورونــا  فيــروس  خلفــه  الــذي  والعــذاب  واألحــزان، 

مرحــة. وحيــاة  أمــل  إلــى  للمجتمــع 

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

بصفتــي مــن محبــي املوســيقى، أود صنــع كمامــة تحتــوي 

هــي  املوســيقى  أن  عــن  للتعبيــر  البيانــو  مفاتيــح  علــى 

إحــدى األدوات للتغلــب علــى بعــض املشــكات العقليــة 

والنفســية، حيــث إنــه مــع جائحــة كورونــا أصبــح هنــاك 

والقلــق  كالتوتــر  النفســية  الصحــة  مشــاكل  فــي  ارتفــاع 

إلــخ.  الحــزن،  الخــوف،  بالوحــدة،  والشــعور  واالكتئــاب 

أشــار العديــد مــن الباحثيــن إلــى أن املوســيقى يمكــن أن 

مــا. إلــى حــد  الســلبية  مــن هــذه املشــكات  الكثيــر  تشــفي 

Age from 10 to 14 Years

كينشوك موادا

Kinshuk Mewada

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If i could create my own mask, it will be 

looking like a Butterfly, flies in the entire 

world and transform misery, sorrows, agony 

which covid has given to the community into 

hope and colourful life.

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

As a music lover, i would like to create a mask 

which has a piano keys to express that music 

is one of the tool to overcome some of the 

mental issues, as with Corona Pandemic 

many mental issues, increased like stress, 

anxiety, depression, loneliness, fear, sadness 

etc. Many researchers have indicated that 

music can heal many of these negativities to 

a certain extent.
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جيروشا شاكو

Jerusha Chacko

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

إذا كان بإمكانــي صنــع كمامــة خاصــة بــي، فســأفضل أن 

 ومريًحــا لارتــداء
ً

يكــون جميــا

Age from 10 to 14 Years

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If I could create my own mask, I would prefer 

it to be beautiful & convenient to wear.

الفئة من 10 الى 14 سنة

موكثياك مانياكندان 

Moukthika Manikandan

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

أرغــب فــي صنــع كمامــة ببــذور صديقــة للبيئــة، ليــس فقــط 

أيًضــا.  للزراعــة  قابلــة  ولكنهــا  البيولوجــي،  للتحلــل  قابــل 

ببــذور  القنــاع  ترشــيح  يدوًيــا بصنــع ورق  لهــذا، ســأقوم 

مــن  الخاليــة   – الكمامــة  زراعــة  يمكــن  الجــودة.  عاليــة 

 مــن التخلــص منهــا. وهكــذا 
ً
النفايــات- ذات البــذور بــدال

 
ً
تنبــت نباتــات صغيــرة مــن الكمامــة ذات البــذور. فضــا

عــن كونهــا مصــدر رزق للمزارعيــن. يــا لــه مــن خيــار أخضــر 

مســتدام وســط الوبــاء.

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

I would like to create an eco-friendly seed 

mask that is not only biodegradable but 

being able to plant as well. For this, I will 

carefully handcraft the mask filter paper with 

quality seeds. This zero-waste seed mask 

can be planted instead of dumped out. Baby 

plants sprout from seed masks. It also adds 

livelihood to farmers. What a sustainable 

Green Choice amid the pandemic.
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15-18 سنة

18-15 Years Old

الفئة من 10 الى 14 سنة

ساندرا جيسون

Sandra Jaison

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

سأقوم بصنع كمامة تظهر إجراءات واحترازات السامة 

مــن فيــروس كورونــا. ممــا ســيخلق املزيــد مــن الوعــي لــدى 

 وأن 
ً
النــاس حــول التطعيــم واالحتياطــات األخرى،خاصــة

والــدي يعمــل أيضــا فــي مجــال الصحــة والســامة.

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

I will make a mask showing Corona safety 

measures. Which will create more awareness 

for the people about vaccination and other 

precautions, especially my father is also 

working in health and safety field.
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الفئة من 1٥ الى 18 سنة
Age from 15 to 18 Years

عبدالعزيز النجدي

Abdulaziz Al-Najdi

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

فســتكون  بــي،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــي  كان  إذا 

مصممــة بســحاب فــي املنتصــف، فــإذا مــا احتجــت فــي أي 

وقت إلى األكل أو الشــرب، فما علَي ســوى فتح الســحاب 

والقيــام بذلــك. إنــه عملــي للغايــة، كمــا أنــه قابــل إلعــادة 

التدويــر ومريــح لارتــداء، ويمكــن أيًضــا تصميمــه حســب 

الطلــب بــأي شــكل أو لــون مفضــل.

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If I could create a mask, it will be designed 

with a zipper in the middle, so whenever i 

need to dink or eat, i just simply open the 

zipper and do it. It is very convenient, also it’s 

recyclable and comfortable to wear, it can 

also be customized in any preferred style and 

colour.

Age from 15 to 18 Years

75

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

إذا كان بإمكانــي صناعــة كمامــة خاصــة بــي، فأنــا أفضــل 

الوقــت  نفــس  وفــي  لارتــداء  ومريحــة   
ً
مناســبة تكــون  أن 

.
ً
صديقــة للبيئــة كأن تكــون قابلــة للتحلــل مثــا

ديفناث بريجيش

Devnath Brijesh

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If i could create my own mask, I would prefer 

it to be convenient to wear and at the same 

time Ecco Friendly like biodegradable.
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الفئة من 1٥ الى 18 سنة

قمر الصالحاني 

Qamar Al-Salhani

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

إذا كان بإمكانــي صناعــة كمامــة خاصــة بــي، فيجــب أن 

 
ً
 وبنــاًء علــى حالــة الشــخص، صحيــة

ً
 ومبتكــرة

ً
تكــون ملونــة

 فــي نفــس الوقــت للحفــاظ علــى صحتنــا.
ً
وآمنــة

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If I could create a mask, it should be coloured 

and creative based on the situation of the 

person, healthy & safe at the same time to 

protect our health. 

77

Age from 15 to 18 Years

ســتبدو  فكيــف  بــك،  خاصــة  كمامــة  صنــع  بإمكانــك  كان  إذا 

ســتعمل؟ ســتفعل/كيف  ومــاذا 

إذا كان بإمكانــي صناعــة كمامــة خاصــة بــي، فيجــب أن 

وإعطــاء  العــدوى،  مــن  لحمايتــي   
ً
ومريحــة  

ً
ملونــة تكــون 

الكمامــة. الرتــداء  لآلخريــن  رســالة 

ريفانث سيفاشاناكر

Revanth Sivashankar

If you could create your own mask, what would it 

look like and what would it do?

If I could create a mask, it would be colourful 

and comfortable to protect me from 

infections and gives message to others to 

wear the mask.
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