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نسعى بعزيمة وإصرار إلى خلق ثقافة 
عمل للبترولية المتاكملة تستند على 

التعاون البناء والشفافية، والتفكير 
المؤسسي  وبناء الكفاءات والوضوح من 
أجل خلق بيئة عمل صحية دافعة لمزيد 
من العطاء والتميز لجعل المزيد ممكنا.
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Al Zour

نسعى بعزيمة وإصرار إلى خلق ثقافة 
عمل للبترولية المتاكملة تستند على 

التعاون البناء والشفافية، والتفكير 
المؤسسي  وبناء الكفاءات والوضوح من 
أجل خلق بيئة عمل صحية دافعة لمزيد 
من العطاء والتميز لجعل المزيد ممكنا.

We strive to create a corporate culture 

with the key cornerstones: 

Collaboration, Economic Thinking, 

Empowerment, and Clarity to enable us 

to make more possible. 
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Dear esteemed colleagues,

It gives me great pleasure to congratulate you on the second anniversary of the establishment 

of the Kuwait Integrated Petroleum Industries Company. Two years have passed, and day after 

day we insist on continuing to build and operate the Al-Zour complex and launch strategic 

projects to make more possible for the State of Kuwait. 

I would like to express my pride and privilege in working with you to build together a promising 

future for our beloved State of Kuwait. Our strength is eagerness and the spirit of being one team 

and joining forces to bring added value to the national economy, in line with Kuwait Petroleum 

Corporation’s 2040 strategy and the embodiment of the great vision of transforming Kuwait 

into a financial and commercial center.

During the ambitious construction journey, we continue to attract the finest national 

competencies in the oil sector and young graduates of various majors , especially engineering, 

and to rehabilitate them through training programs both internally and externally in 

preparation for the prospective operation of the refinery, as well as providing training and 

development opportunities for all workers, as we believe that the human element is the 

most important component of the success of the work and the achievement of our goals.  

In addition to representing the company in international forums and conferences, Kuwait 

Integrated Petroleum Industries Company was highly represented by our engineers at the Gulf 

Downstream Association conference and exhibition.

We have made great strides in a short period of time towards “excellence”, one of our most 

important strategic objectives to ensure that our facility is operating at the highest international 

standards and to equip human cadres to enhance performance and productivity.  

In conclusion, I can only stress our confidence in your high potential and your desire to achieve 

the success we all want to achieve with a shared vision. You will continue to be an example and 

a source of pride amongst Kuwait’s Oil Sector, and we will always support your ambitions and 

creativity. 

Hatem Ibrahim Al-Awadhi

Acting Chief Executive Officer

Kuwait Integrated Petroleum Industries Company
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االخوة األعزاء في البترولية املتكاملة، 

يطيــب لــي وببالــغ الفخــر أن أهنئكــم بحلــول الذكــرى الســنوية الثانيــة لتأســيس الشــركة الكويتيــة للصناعــات 
البتروليــة املتكاملــة. لقــد م�ضــى عامــان علــى التأســيس، ويومــا بعــد يــوم يترســخ لدينــا االصــرار علــى  مواصلــة 

بنــاء وتشــغيل مجمــع الــزور وتدشــين املشــاريع االســتراتيجية لجعــل املزيــد ممكنــا لدولــة الكويــت. 

وأود أن أعــرب عــن فخــري واعتــزازي بالعمــل معكــم لنبنــي ســويا مســتقبا واعــدا لدولتنــا الحبيبــة الكويــت، 
قوامنــا الحمــاس وروح الفريــق الواحــد والتكاتــف مــن أجــل تحقيــق قيمــة مضافــة لاقتصــاد الوطنــي، بمــا 
يتما�ضــى مــع اســتراتيجية مؤسســة البتــرول الكويتيــة 2040 وتجســيدا للرؤيــة الســامية بتحويــل الكويــت إلــى 

مركــز مالــي وتجــاري.

وخــال رحلــة البنــاء الطموحــة نحــن مســتمرون فــي اســتقطاب خيــرة الكفــاءات الوطنيــة فــي القطــاع النفطــي 
والشــباب حديثــي التخــرج بمختلــف التخصصــات خاصــة الهندســية وتأهيلهــم مــن خــال برامــج التدريــب 
داخليــا وخارجيــا اســتعدادا للتشــغيل املرتقــب للمصفــاة، فضــا عــن إتاحــة فــرص التدريــب والتطويــر لكافــة 
العامليــن إذ نؤمــن أن العنصــر البشــري أهــم عناصــر نجــاح العمــل وتحقيــق مــا نصبــو إليــه مــن أهــداف.  
هــذا فضــا عــن تمثيــل الشــركة فــي املحافــل واملؤتمــرات الدوليــة، فقــد كان للشــركة تمثيــا باهــرا مــن خــال 

مهندســينا فــي مؤتمــر ومعــرض االتحــاد الخليجــي للتكريــر.

لقــد قطعنــا أشــواطا كبيــرة خــال فتــرة زمنيــة وجيــزة نحــو “التميــز«، وهــو أحــد أهــم أهدافنــا االســتراتيجية 
لضمــان تشــغيل منشــأتنا بأعلــى املعاييــر العامليــة وتأهيــل الكــوادر البشــرية لتعزيــز األداء واالنتاجيــة.  

وال يســعني فــي الختــام اال أن اشــدد علــى ثقتنــا بقدراتكــم العاليــة ورغبتكــم فــي تحقيــق النجــاح الــذي نصبــو 
جميعــا إلــى تحقيقــه برؤيــة مشــتركة. ســتظلون فخــرا ومثــاال يحتــذ بــه للعطــاء والتفانــي بيــن أبنــاء القطــاع 

النفطــي وســنكون ســندا لطموحاتكــم وابداعاتكــم. 

حاتم إبراهيم العو�ضي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة
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نوفمبر 2017
November 2017

KIPIC Celebrates 1st Anniversary

االحتفال بالذكرى السنوية األولى لتأسيس البترولية 
المتاكملة
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نوفمبر 2017
November 2017

Launch of Oil Bulletin via Telegram & KIPIC Website

تدشين الموقع الرسمي االلكتروني للبترولية المتاكملة 
وإطالق النشرة اإلخبارية للبترولية المتاكملة عبر تطبيق 

»تلغرام«

13
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نوفمبر 2017
November 2017

 Signing 3 contracts with UOP to supply technology 

Petrochemicals Complex (PRIZe)

توقيع 3 عقود مع شركة )يو- أو- بي( االمريكية لتزويد 
التكنولوجيا لمجمع الزور النفطي
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نوفمبر 2017
November 2017

Inauguration of Medical Clinic in Al Zour 2 

افتتاح أول عيادة طبية في مبنى الزور2
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ديسمبر 2017
December 2017

Official Launch of Al Zour Complex 

التدشين الرسمي لمشاريع مجمع الزور 
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ديسمبر 2017
December 2017

Contract Signing with  American Grace   to supply 

technology for Petrochemicals Complex (PRIZe) 

توقيع عقد مع شركة جريس لتوريد التكنولوجيا لمشروع 
البتروكيماويات
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ديسمبر 2017
December 2017

Appointing Ahmad Abdullah AL Mulaifi as 
Information Technology Manager

تعيين أحمد المليفي مديرا لمجموعة تقنية المعلومات
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يناير 2018
January 2018

Al Khiran Beach Clean Up Campaign 

حملة لتنظيف شاطئ الخيران  



27



28

1st Think-K Community for Maintenance in the Oil 

Sector

تنظيم فعالية Think K لتنسيق إجراءات توحيد معايير 
الصيانة في القطاع النفطي

يناير 2018
January 2018
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يناير 2018
January 2018

Participation in Ahmadi Governorate’s flag hoisting 
ceremony 

المشاركة في مراسم رفع العلم بمحافظة األحمدي
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External Attachment for KIPIC Young  Engineers to 

China, UAE and Oman 

تأهيل المهندسين الجدد بزيارات ميدانية للصين واإلمارات 
وُعمان

فبراير 2018
February 2018
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فبراير 2018
February 2018

HR and CD Group’s Giving Back Green Initiative at 

Al Zour2

حملة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي لتشجير المنطقة 
المحيطة بمبنى الزور2
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فبراير 2018
February 2018

“The Power of I” workshop

ورشة عمل »قوة األنا« لتطوير القدرات 
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فبراير 2018
February 2018

Appointed Nadia Bader Haji as DCEO for 

Petrochemicals and LNGI 

تعيين نادية بدر الحجي نائبا للرئيس التنفيذي 
للبتروكيماويات والغاز المسال
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فبراير 2018
February 2018

KIPIC 1st Blood Donation Drive 

الحملة األولى للتبرع بالدم 
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Bidding Farewell to Al Jemaz, Al Qaoud and Al Alban 

حفل وداع الجيماز والقعود والعلبان 

فبراير 2018
February 2018
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فبراير 2018
February 2018

KIPIC Financial Group’s 1st  Walkathon 

المجموعة المالية تنظم فعاليتها األولى للمشي
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فبراير 2018
February 2018

Customer Service organizes a family trip to Bab 

Dukkala

خدمة المجتمع تنظم رحلة أسرية إلى محمية باب داكلة
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فبراير 2018
February 2018

KIPIC Celebrations National and Liberation Day

احتفاالت الشركة بالعيد الوطني ويوم التحرير 
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مارس 2018
March  2017

Al Zour Directorate’s 1st HSSE Lessons Learnt Event 

فعالية الدروس المستفادة من حوادث الصحة والسالمة 
واألمن والبيئة
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مارس 2018
March  2017

3rd Introductory for Operators at Mina Abdullah 

Refinery

اللقاء التعريفي الثالث للعاملين في مصفاة ميناء عبدالله
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KIPIC Marks it,s Family Day 

االحتفال بيوم األسرة 

مارس 2018
March  2017
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مارس 2018
March  2017

KIPIC Hosts the 2nd Maintenance Community 

‘Think-K’

الفعالية الثانية “ Think-K “ لمواصلة جهود توحيد معايير 
الصيانة
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مارس 2018
March  2017

HR & Career Development’s Active Participation in 

Annual HR Forum

مشاركة مميزة لمجموعة الموارد البشرية والتطوير 
الوظيفي في ملتقى الموارد البشرية السنوي



51

مارس 2018
March  2017

1st CEO HSSE Award Painting Competition

مسابقة الرئيس التنفيذي األولى للرسم ألبناء العاملين
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مارس 2018
March  2017

Effective Stress Management Tips by Dr. Basheer Al 
Rashidi

دروس فعالة في التعامل مع ضغوطات العمل للدكتور 
بشير الرشيدي
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مارس 2018
March  2017

Fun Activity for IT Group

فعالية أسرية لمجموعة تقنية المعلومات
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مارس 2018
March  2017

Compensation Team Vist Ahmad Al Jaber Exhibition
فريق التعويضات يزور معرض أحمد الجابر
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مارس 2018
March  2017

Local Relations Honour General Authority for 

Manpower

العالقات المحلية تكرم الهيئة العامة للقوى العاملة
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CEO Meets New Employees

الرئيس التنفيذي يلتقي بحديثي التعيين

أبريل 2018
April 2018
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Health Lecture at Olympia

محاضرة صحية في أولمبيا

أبريل 2018
April 2018
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أبريل 2018
April 2018

LNG Import Facilities Stakeholders Engagement 

Session 

ورشة للتعريف بمشروع إستيراد الغاز الطبيعي المسال 
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KIPIC’s Legal Group Organizes a ‘Wellbeing Day’ 

المجموعة القانونية تنظم يومًا صحيًا 

أبريل 2018
April 2018
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أبريل 2018
April 2018

Honoring KNPC for its Support Towards KIPIC  

تكريم شركة البترول الوطنية الكويتية لمساندتها كيبك
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Al Zour Group’s Beach Clean Up Activity 

مجموعة الزور تشارك في تنظيف شاطئ الخيران  

أبريل 2018
April 2018
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KIPIC Successfully Installs Biggest Concrete Girders

نجاح جديد للبترولية المتاكملة في تركيب أكبر عوارض 
أسمنتية لجسر طريق 270

أبريل 2018
April 2018
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CEO HSSE Award Ceremony 

احتفالية جائزة الرئيس التنفيذي األولى للصحة 
والسالمة واألمن والبيئة

أبريل 2018
April 2018
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Delegation from Supreme Planning Council Visits Al 

Zour Refinery 

جولة ميدانية لوفد األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط ألمشروع مصفاة الزور

أبريل 2018
April 2018
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KIPIC Signs Contracts with Jumbo Tour and Mawared

توقيع عقدين مع شركتي جامبو وموارد لتسهيل عملية 
حجوزات السفر وإصدار التأشيرات

مايو 2018
May 2018
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KIPIC Hosts Annual Leadership Townhall

البترولية المتاكملة تستضيف الملتقى السنوي المفتوح 
للقيادات النفطية

مايو 2018
May 2018
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KIPIC Celebrates ‘Guraish’
قريش البترولية المتاكملة 

مايو 2018
May 2018
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KIPIC
,
s 1st Omrah Trip 

تنظيم رحلة العمرة األولى 

مايو 2018
May 2018
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KIPIC Hosts 1st Local Content Forum

البترولية المتاكملة تقيم ملتقى المقاولين المحليين األول

مايو 2018
May 2018
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Shipment of Al Zour Refinery Modules from China to 
Kuwait

انطالقة الدفعة األولى من الوحدات المصنعة لمشروع 
مصفاة الزور

مايو 2018
May 2018
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يونيو  2018
June 2018



77

هاشم هاشم يودع البترولية المتاكملة

األخ العزيز بوأحمد، 
باســم أســرة العمــل فــي الشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة املتكاملــة نتقــدم إليكــم بعميــق االمتنــان 
والشــكر الكبيــر ملــا بذلتمــوه مــن جهــود مميــزة وعمــل دؤوب فــي وضــع اللبنــات األولــى للشــركة وكنتــم 

محــركا أساســيا وداعمــا قويــا للدفــع بوتيــرة األعمــال والتوجيــه فــي تأســيس وتنفيــذ مشــاريع الشــركة،
وبينمــا نســطر عبــارات الشــكر البســيطة البــد أن نســترجع معكــم البدايــات حيــث علــى مــدى الســنوات 
إلــى رســم مســار  الثــاث املاضيــة، اتســمت قيادتكــم بأفــكار مبتكــرة ورؤيــة اســتراتيجية عاليــة، أدت 
الرحلــة الجديــدة والفصــل الواعــد فــي تاريــخ الصناعــة النفطيــة الكويتيــة ضمــن فريــق عمــل مــن أفضــل 

الخبــرات النفطيــة وخيــرة الشــباب الكويتــي عمــل بهمــة عاليــة وبحمــاس كبيــر.
خــال رحلتنــا معكــم ملســنا ووجدنــا فيكــم ومنــذ اليــوم األول االســتعداد الكبيــر ملواجهــة كافــة تحديــات 
التأســيس باقتــدار وملســنا منكــم ايمانكــم الكبيــر بالعمــل الجماعــي، وتحليكــم بقيــم العمــل العاليــة، 
وقناعتكــم الراســخة بــأن االنجــازات ال تتحقــق اال بتكاتــف الهمــم والعمــل برؤيــة مشــتركة بحــس وطنــي 

عالــي.
النجاحــات  للشــركة تحققــت معهــا  الركائــز األولــى  أنــه عندمــا أرســيت  يثيــر االفتخــار واالعتــزاز  وممــا 
املتســارعة والتــي فاقــت كافــة التطلعــات، واقتــرن اســم البتروليــة املتكاملــة بالتميــز واالحترافيــة العاليــة 

بفضــل إدارتكــم املتميــزة لدفــة العمــل. 

األخ العزيز بوأحمد،،،، 
يصعــب علينــا تقبــل فكــرة عــدم تواجدكــم معنــا الســتكمال رحلــة بنــاء مجمــع الــزور النفطــي، وعزاؤنــا 

هــو مــا تركتمــوه لنــا مــن قيــم العمــل والذكريــات الجميلــة معكــم حيــث اكتســبنا منكــم الكثيــر. 
كنــت قريبــا مــن أســرة العمــل، عملــت معنــا بتواضــع كبيــر، شــاركت أســرة العمــل همومهــم وتحدياتهــم، 

وكنــت حريصــا علــى تذليــل العقبــات ومــد جســور التواصــل وبنــاء فريــق عمــل قــوي. 
وفــي هــذا املقــام، تعاهــدك أســرة العمــل فــي البتروليــة املتكاملــة علــى االســتمرار وااللتــزام بإنجــاز مشــاريع 
الشــركة، والعمــل بــروح ايجابيــة كبيــرة كفريــق واحــد، وأن نكمــل الرحلــة لنصــل إلــى محطــة النهايــة 

بافتتــاح مجمــع الــزور النفطــي وبنــاء مســتقبل واعــد لدولــة الكويــت الحبيبــة. 
شكرا من القلب لكل ما قدمتموه ..... متمنين لكم التوفيق والسداد...

مع أطيب التحيات،،،

أخوكم / حاتم إبراهيم العوضي



78

Signing 1st  Agreement with KIPIC Syndicate 

توقع أول اتفاقية مع نقابة العاملين تختص بسياسة 
الترقيات والسلم الوظيفي للمهندسين والمشغلين 

بمجموعة العمليات

يوليو 2018
July 2018



79

LNGI Celebrates 10 Million Safe Man Hour

مشروع الغاز المسال يحتفل بتحقيق 10 ماليين ساعة عمل 
بال حوادث

يوليو 2018
July 2018



80

Petrochemical (PRIZe ) Stakeholder Engagement 

Project 

ورشة عمل للتعريف بـ »مشروع البتروكيماويات«

يوليو 2018
July 2018



81

Commissioning Agreement with SNC Lnvin 

 SNC Lavalin توقيع عقد مع شركة

يوليو 2018
July 2018



82

KIPIC’s 2nd Blood Donation Drive 

الحملة الثانية للتبرع بالدم

يوليو 2018
July 2018



83

1st Anniversary of Moving to KIPIC’s Head Office 

االحتفال بالذكرى األولى لالنتقال للمبنى الرئيسي 

أغسطس  2018
August 2018



84

صدور مجلة KIPIC People االلكترونية 

أغسطس  2018
August 2018

Launch of KIPIC People Magazine 



85

Eid Al - Adha Reception

حفل استقبال عيد األضحى المبارك

أغسطس  2018
August 2018



86

Visit of H. E Minister of Oil, Chairman of KPC Board 
of Directors to AL Zour Complex

زيارة معالي وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
البترول الكويتية لمجمع الزور 

أغسطس  2018
August 2018



87



88

KIPIC Signs Agreemant with US Honeywell
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هانيويل األمريكية

سبتمبر 2018
September 2018



89

Release of 1st Employee Guide 

صدور أول دليل للموظف 

سبتمبر 2018
September 2018



90

Relocating to Al Zour 4 Building 
االنتقال لمبنى الزور 4 

سبتمبر 2018
September 2018



91

KPC Board of Directors and KIPIC,s Board   of 
Directors Visit Al-Zour Complex

زيارة تفقدية لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية 
والبترولية المتاكملة إلى مجمع الزور

سبتمبر 2018
September 2018



92

اسماعيل الخواري يودع البترولية المتاكملة 

سبتمبر 2018
September 2018

Esmaeil Al Khawari Bids KIPIC Farewell 



93

Adli Abu Omarah Bids KIPIC Farewell
عدلي بوعمارة يودع البترولية المتاكملة 

سبتمبر 2018
September 2018



94

Active Social Activities at KIPIC

موسم اجتماعي حافل في البترولية المتاكملة

أكتوبر 2018 
October 2018
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أكتوبر 2018 
October 2018

KIPIC Participates in GDA Conference

المشاركة األولى في مؤتمر ومعرض االتحاد الخليجي 
للتكرير العالمي



97



98

3rd Think-K Forum to Discuss Performance Indicators

البترولية المتاكملة تعقد ملتقى »Think K« الثالث 
لمناقشة مؤشرات األداء

أكتوبر 2018 
October 2018
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KIPIC Hosts a Vietnamese Delegation 

استضافة وفد  فيتنامي رفيع المستوى

أكتوبر 2018 
October 2018



101

Successful Installation of the Structural Building 
Dedicated to Export Services at Sea

نجاح تثبيت المبنى الهيلكي المخصص لخدمات التصدير 
في عرض البحر  

أكتوبر 2018 
October 2018



102

Farewell Ceremony for Adli abu Amarah

المجموعة التجارية تودع عدلي بوعمارة

أكتوبر 2018 
October 2018



103

General Services Family Holds Farewell Ceremony for 

Esmaiel Al–Khawari

الخدمات العامة تودع إسماعيل الخواري

أكتوبر 2018 
October 2018



104


