
للتعرف على مدى رضاهم ووعيهم بالخدمات المقدمة
ومقترحاتهم للتطوير

لجنة االرتباط الوظيفي تصدر استبيانًا للعاملين
تأكييدا عيىل حرص مجليس اإلدارة الدائيم عىل التواصل ميع العاملين والتعرف عىل 

آرائهيم ومقرتحاتهيم املسيتمرة فيام يخيص مصلحة العميل وتطويره، دشينت لجنة 

االرتبياط الوظيفيي اسيتبياناً لقيياس مدى الرضيا الوظيفيي للعاملين يف الرشكة، 

وكذليك ميدى رضاهم عين الخدميات األساسيية املقدمة لهيم من قبيل املجموعات.

ويف هيذا السيياق أكيد الرئيس التنفييذي السييد/ وليد البيدر أن التواصيل الدائم مع 

العاملين يعتير واحيداً مين السيامت األساسيية واملنهج الراسيخ ليدى الرشكة، مبا 

يعيود بالنفيع عيىل اإلدارة يف وضيع خططهيا اإلداريية والتعيرف عىل النقياط التي 

تحتياج إىل تطويير يف نهجها.

وأضياف البدر أن االسيتبيان يسيتهدف أيضاً التعيرف عىل مدى وعيي العاملن بنظم 

اإلدارة وكذليك إدارة امليوارد البرشيية، هيذا إىل جانيب معرفة مدى علمهم مبشياريع 

الرشكة وإسيرتاتيجية 2040.

وزاد أن االسيتبيان أيضياً يقييس ميدى قيوة التواصيل الداخيي بين أرسة العميل، 

ويستكشيف وعيي العاملن بنظم الصحية والسيامة والبيئة والتعامل ميع إجراءات 

الطوارئ.

وأوضيح البيدر أن املعلوميات التيي تيم جمعها من االسيتبيان تسياهم بشيكل كبري 

يف تطويير أنظمية اإلدارة والعميل داخيل الرشكية وتسياعدنا عيىل مواصلية طريق 

اإلنجيازات اليذي بدأنياه ونعيشيه ونصبو السيتكامله يف املسيتقبل.

بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة واإلنجازات المتالحقة

اإلدارة العليا تقرر تحديث الهيلك التنظيمي 
لـ)البترولية المتاكملة(

ولييد  السييد  التنفييذي  الرئييس  أصيدر 

لسينة   )3( رقيم  اإلداري  القيرار  البيدر 

2023 الخياص بتحدييث الهييكل التنظيمي 

للرشكية، وتيم العمل بيه اعتباراً مين تاريخ 

امليايض. ينايير   22

ويأيت قيرار اإلدارة العلييا مواكباً للمتغريات 

التيي  املتتابعية  واإلنجيازات  املتسيارعة 

حققتهيا )البرتولية املتكاملية( خال الفرتة 

التشيغيل  عملييات  إطياق  بعيد  املاضيية، 

الطبيعيي  الغياز  اسيترياد  ملرافيق  الكاميل 

املسيال والتشيغيل التجياري ملصفياة الزور 

األوىل.

وقد جاءت بنود القرار كالتايل:

1 - إعادة تسيمية مديرية مصفاة الزور إىل 

مديريية عمليات اليزور، عيىل أن يحدد 

نائب الرئييس التنفييذي لعمليات الزور 

يف وقيت الحيق، وتكيون مجموعيات 

والخدميات  اليزور  مصفياة  عملييات 

الفنيية والخدمات الهندسيية وعمليات 

الغياز املسيال والصيانية تابعية ملديرية 

الزور. عملييات 

إعادة تسيمية مديريية البرتوكيامويات   - 2

والغياز الطبيعيي املسيال إىل مديريية 

التخطييط واملالية، ليصبح السييد خالد 

أنيور العويض نائبياً للرئييس التنفيذي 

للتخطييط واملالية، وتكيون مجموعات 

املاليية، والتخطييط، ومشياريع الزور، 

ومشياريع  املسيال،  الغياز  ومشياريع 

البرتوكياموييات، والصحية والسيامة 

والبيئة، ومسياندة اإلدارة تابعة ملديرية 

واملالية. التخطييط 

الشيؤون  مديريية  تسيمية  إعيادة   - 3

اإلداريية واملاليية إىل مديرية الشيؤون 

السييد  ليصبيح  والتجاريية،  اإلداريية 

عبدالليه فهياد العجميي نائبياً للرئيس 

التنفيذي للشيؤون اإلداريية والتجارية، 

وتكيون مجموعيات تقنيية املعلومات، 

واألمين واإلطفياء، وامليوارد البرشيية، 

الوظيفيي،  والتطويير  والتدرييب 

والخدميات العامية والعاقيات العامية 

ملديريية  تابعية  والتجاريية  واإلعيام، 

والتجاريية. اإلداريية  الشيؤون 

أن  التنفييذي  الرئييس  أكيد  جانبيه  مين 

القيرار ييأيت بالتزامين مع احتفيال الرشكة 

الواعيدة  اإلنجيازات  العدييد مين  بتحقييق 

وميا أمثيرت عنهيا مين فيرص وتحدييات 

اسيتجابة  رسعية  منيا  تتطليب  جدييدة 

معهيا. للتعاميل  عاليية  ومرونية 

مجموعيات  ترتييب  أن  البيدر  وأضياف 

أهدافنيا  ميع  يتيامىش  الجدييد  العميل 

طبيعية  ميع  ويتناسيب  اإلسيرتاتيجية، 

انسييابية  ويتييح  ومسيتقبا  اآلن  العميل 

أكير للمجموعيات إلنجياز أعاملها بشيكل 

نحيو  جدييدة  رحلية  يف  لننطليق  أرسع، 

التشيغيي. التمييز  تحقييق 

كيام ستسيهم الهيكلية الجدييدة أيضياً يف 

تعزيز عملية التنسييق والتواصيل والتعاون 

ميع اليرشكات النفطيية الزميلية، وذلك يف 

إطار الخطط املشيرتكة الطامحية للنهوض 

بالقطياع النفطيي واقتصاد بادنيا الحبيبة 

الكويت.

البـــدر:
الهيلكة الجديدة 

ستعزز عملية 
التنسيق 

والتعاون مع 
الشراكت النفطية 

الزميلة

إعادة تسمية مديرية البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال إلى مديرية التخطيط والمالية

تأجيل قرار تحديد نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الزور

رئيس التحرير
فايز أحمد المذكور
www.kipic.com.kw
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شيهدت  الجدييد،  العيام  انطاقية  ميع 

املوافيق  الثاثياء  املتكاملية،  البرتوليية 

أهيم  مين  واحيد  تنفييذ   ،  2023 ينايير   17

التمييز  تحقييق  صعييد  عيىل  اإلنجيازات 

التشيغيي، وذليك مين خيال افتتياح مبنى 

مختيرات مجميع اليزور والتي تعيد واحدة 

من أكير املختيرات النفطية عىل مسيتوى 

اليرشق األوسيط، سيواء من حيث املسياحة 

بتحلييل  الخاصية  االسيتيعابية  القيدرة  أو 

املختلفية. البرتوليية  املنتجيات 

وقيد جياء اإلعيان عين افتتياح املختيرات 

رعايية  تحيت  أقييم  أرسي  حفيل  خيال 

وحضيور الرئييس التنفييذي السييد/ ولييد 

التنفييذي  الرئييس  نائيب  وكذليك  البيدر، 

العيويض،  خاليد  السييد/  اليزور  ملصفياة 

كام شيهد حفيل االفتتياح حضور عيدد من 

العاملين واملسيؤولن يف )كيبيك(، لاطاع 

عيىل هيذا اإلنجياز الجدييد والتعيرف عيىل 

املتطيورة  والتكنولوجييا  العميل  طبيعية 

املختيرات. داخيل  املسيتخدمة 

السيد/  أعرب  للحفل  االفتتاحية  كلمته  ويف 

بالجهود  واعتزازه  فخره  عن  البدر  وليد 

ما هو  كل  لتقديم  العاملن  قبل  املبذولة من 

املزيد،  لتحقيق  وأبدا  دامئا  والسعي  ممكن 

الرشكة  الذي تشهده  الجديد  باإلنجاز  مشيداً 

بافتتاح مخترات املصفاة، هذا املبنى الحيوي 

الذي يقع ضمن أهداف التنمية اإلسرتاتيجية 

تحقيق  بهدف  )كيبك(  املتكاملة  ليلبرتولية 

الريادة يف الصناعة النفطية، ويعتر با شك 

تضاف  التي  الجديدة  املساهامت  من  واحداً 

من  مكنتها  للرشكة  باهرة  إنجازات  عدة  إىل 

اقتصادنا  املشاركة وبقوة يف تعزيز وتنمية 

الوطني ورفعة وطننا الحبيب.

وأضاف البيدر أن املخترات تتمييز بأجهزتها 

عاليية  ومعداتهيا  املتقدمية  التكنولوجيية 

الدقية مبيا يجعلهيا رصحياً ممييزاً تقدميه 

تضم سواعد وطنية على قدر
عاٍل من المهنية

تنطلـق لتعزيـز فـي تعزيز 
التنافسـية في الصناعـــة 

الكويتية النفطيـة 

إنجاز جديد ضمن أهداف 
الشركة اإلستراتيجية 

لتعزيز تنافسيتها 
في الصناعة النفطية 

والتكريرية الكويتية

الرشكية للقطياع النفطي الكويتيي للدفع به 

إىل آفياق جديدة، ما يعكس حرصنا املسيتمر 

عيىل احيراز املزيد مين التطور فييام يخص 

التكنولوجييا املسيتخدمة يف عملياتنا كافة، 

وهيو ما يؤهلنيا دامئا للسيري مبنهجية نحو 

تحقييق أهدافنيا اإلسيرتاتيجية املرحلية.

تسيعى  ال  املتكاملية  البرتوليية  أن  مضيفيا 

لبنياء رصح نفطيي يحتيوي عيىل مرافيق 

لإلنتياج والتصديير فقيط، إمنا تتجياوز ذلك 

ببنياء كييان مسيتقل متكاميل يعيزز مين 

أهيداف الرشكة اإلسيرتاتيجية نحيو الريادة، 

بأحيدث  اليزور  مصفياة  تجهييز  فيإن  ليذا 

املخترات جيزء ال يتجزأ مين رؤيتنا لتحقيق 

وأهدافنيا  ملشياريعنا  التشيغيي  التمييز 

املنشيودة بتصنيع املنتجيات البرتولية عالية 

الغاز  الجيودة والبرتوكياموييات وإميدادات 

الطبيعيي املسيال بطريقية موثوقية وفعالة 

بيئياً. وآمنية 

التنفييذي  مين جانبيه أكيد نائيب الرئييس 

ملصفاة الزور السييد/ خاليد العويض، أن ما 

يتيم تحقيقه مين نجاحات يومية وسلسيلة 

اإلنجيازات املتتاليية التيي تيزداد يومياً بعيد 

ييوم، هو مثيرة الجهيود املخلصية للعاملن 

يف البرتوليية املتكاملة مبا يعكيس العزمية 

القويية للسيري قدما نحيو التشيغيل الكامل 

اآلمين بالطاقية التكريرية القصيوى لواحدة 

مين أكير مصيايف التكريير يف العامل.

مجموعية  اليزور  مصفياة  شيهدت  فقيد 

يف  النجاحيات  مين  ومتاحقية  كبيرية 

بدأنيا  فقيد  لهيا،  الكاميل  التشيغيل  سيبيل 

يف شيهر نوفمير 2022 التشيغيل التجاري 

للمصفياة األوىل، إذ متكنيا مين تصدير عدد 

مين الشيحنات التجاريية مين الكريوسين 

الطائيرات  البرتوكيياموي ووقيود  والنافثيا 

عايل الجيودة وكذلك زيت الوقيود املنخفض 

الكرييت والدييزل املنخفض جيدا بالكريت 

)اليرتا( إىل األسيواق العامليية، كيام نجحنيا 

للمصفياة  املبيديئ  التشيغيل  تحقييق  يف 

الثانيية.

وحيدات  باسيتام  النجاحيات  تواليت  كيام 

املصفياة الثالثية، واكتيامل التشيغيل األويل 

لخيط الضيخ الدائيم للنفيط الخيام ملصفاة 

اليزور، لنؤكيد بذليك عيىل عزميتنيا القوية 

الكاميل  التشيغيل  نحيو  قدميا  السيري  يف 

اآلمين بالطاقية التكريرية القصيوى لواحدة 

مين أكير مصيايف التكريير يف العيامل.

وأوضيح العيويض يف كلمته: أن ما نشيهده 

مختيرات  بافتتياح  احتفيال  مين  الييوم 

مصفياة اليزور، هيذا اليرح الراقيي الذي 

يلييق مبسيتوى )البرتوليية املتكاملية(، هو 

واحيد مين أهيم املنجيزات التي تسياهم يف 

الصناعية  يف  للرشكية  التنافسيية  تعزييز 

مجمــع الــزور

أخبار
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جانب من الحضور

أخبار

النفطيية والتكريريية الكويتيية، حييث يتم 

مين خاليه التحقيق مين جيودة املنتجيات 

التصنييع  عمليية  يف  املسيتخدمة  وامليواد 

والتكريير، كام يتجياوز ذلك بكونيه واجهة 

الرشكية التصديريية، فمن ابجدييات تحديد 

أسيعار املنتجيات النفطيية هيو تعين مدى 

جودتهيا، لذليك فإن الشيهادة الصيادرة عن 

تتميز بأحدث التقنيات 
التكنولوجية المتوافرة 

عالميًا

ــج ــة للمنت ــة القيم ــعير عالي ــهادة تس ــة ش ــر بمثاب ــرات تعتب ــن المختب ــادرة ع ــهادة الص الش

مبثابية  تعتير  اليزور  مصفياة  مختيرات 

شيهادة تسيعري عالية القيمة للمنتيج، لذلك 

فقيد حرصنا عيىل أهميية وجيود املخترات 

مين منطلق تأسييس كيان مسيتقل متكامل 

يحقيق اكتفاءها اليذايت ويرفع مين قدرتها 

التنافسيية بن مصيايف اليرشكات العاملية، 

بأحيدث  تجهيزهيا  عيىل  كذليك  وحرصنيا 

التقنييات التكنولوجيية املتوافيرة عامليياً.

الجهيود  النهايية،  يف  العيويض  ومثين 

الجبيارة التيي يبذلهيا العامليون يف مصفاة 

اليزور، وتحدييداً فريق جيودة املنتيج والذي 

يضيم نخبة مين الفنيين واملختصين ذوي 

الكفياءة واملهنيية العاليية.
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تعتير مختيرات مجمع الزور واحيدة من أهم إنجيازات )البرتوليية املتكاملة( 
مليا تقيوم بيه مين دور بيارز يف ضيامن مراقبية الجيودة واعتيامد إصيدار 
شيهادات املنتجيات النهائيية للمصفياة )النافثيا، الكريوسين، الدييزل وزيت 
الوقيود(، وقد تيم تجهيزها بالعدييد من األجهيزة الحديثة واملتطيورة املطابقة 
للمواصفيات القياسيية لضامن جيودة النتائيج، ويعمل يف املختير مجموعة 
مين الفنيين عىل أعىل مسيتوى مين الكفياءة واملهنيية ييؤدون أعاملهم عىل 
درجية عاليية من التقنيية واالحرتافية، عىل مدار 24 سياعة بنظيام الدوريات.

المساحة والموقع
يعيد مختير مجميع اليزور من أكير املختيرات يف منطقية الرشق األوسيط 
مبسياحة 6000 ميرت مربيع تقريبياً، ويتواجد يف موقيع إسيرتاتيجي بالقرب 

مين مركيز التدرييب ومبنى مركيز تحكيم العمليات.

4 أقسام متخصصة
مختر املياه والتحليل  •

دور هيذا املختير هيو القيام بفحيص جميع العينيات املائية، حيث يسيتلم 
العدييد مين العينيات عيىل ميدار الييوم وبشيكل روتينيي وذلك بنياء عىل 
جيداول تيم إعدادهيا بشيكل مسيبق بالتعياون ميع الفيرق املختلفية، ذلك 
باإلضافية إىل العينيات الطارئية والتيي يسيتطيع أن يفحصهيا يومياً عىل 

ميدار 24 سياعة بناء عيىل احتياجيات العمل.

وقيد تيم تجهييز املختير بأحيدث األجهيزة املتطيورة املتوافقة ميع أحدث 
املقايييس العامليية ملسياندة كيبيك وهيي عيىل أعتياب الدخيول يف مرحلة 
جدييدة مين تاريخهيا ميع بيدء عملييات التشيغيل، هيذه األجهيزة يقيوم 
بتشيغيلها طاقيم عميل عيايل التدرييب يعكس اهتيامم الرشكية وتركيزها 
عيىل اليدور الرئييي للعنير البرشي، ومين بين التكنولوجييا املتطورة 
يف املختير نذكير عىل سيبيل املثيال ال الحر )طييف االمتصياص الذري، 

طييف االنبعياث البيري، الكروماتوغرايف(

مختر الزيت  •

يطليق عيىل هيذا املختير أيضا اسيم مختير مراقبية الجيودة، حييث إنه 
يقيوم بتحلييل مختليف العينيات النفطيية مثيل النفيط الخيام، النافثيا، 
املعالجية  وحيدات  مين  القادمية  الثقييل  والزييت  الدييزل،  الكريوسين، 
املختلفية مثل وحيدة تقطيري النفط الخيام ووحيدة إزالة الكرييت وباقي 
الوحيدات، وذليك للتعرف عيىل الخصائص املختلفية من الكثافة النسيبية، 

التقطيري، محتيوى الكرييت ودرجية الومييض.

الغيرض الرئييي من املختير هو مراقبية أداء وحدات معالجية النفط قبل 
ترحييل املنتجيات للخزانيات، وقد تم تجهييز املختر بنظيام HVAC حديث، 
ملنيع تراكيم األبخيرة السيامة والهيدروكربونيية داخيل منطقية العميل، 

العاملن.   لضامن سيامة جمييع 

مختر الغاز  •

يحتيوي مختر الغياز عىل أحدث األجهيزة الخاصة بفحص الغيازات، وذلك 
باسيتخدام تكنولوجييا الكروماتوغيرايف والتيي تيم االعتيامد عليهيا منذ 
خمسيينات القيرن امليايض ملا متتياز به من رسعية ودقة، حييث ال يتجاوز 
الوقيت اليازم لعميل أي فحص الثاثين دقيقة وذليك ألغلبيية الفحوصات.

ويسيتقبل املختير العينيات مين مختليف وحيدات التصنييع مثيل وحيدة 
الهيدروجينيية. املعالجية  الهيدروجين ووحيدات  تصنييع 

مختر إصدار الشهادات  •

وهيذا املختير يبيدو مين اسيمه جليياً اليدور اليذي يقيوم بيه مين إصدار 
شيهادات الجيودة النهائيية بعد اسيتقبال العينيات النهائية مين املخترات 

األخيرى، وبالتيايل تعتير شيهادته ضيامن لجيودة النتائج.

الدور المستهدف
الداخليين  الرشكية  لعمياء  الجيودة  عاليية  مخريية  خدميات  تقدييم   •
)مجموعية العملييات ملصفياة اليزور، فرييق التفتييش والتيآكل، وفرييق 

اليزور( ملصفياة  الصيانية 

املناسيب،  الوقيت  يف  الخارجيين،  للعمياء  مخريية  خدميات  تقدييم   •
الكلفية  حييث  مين  وفعالية  وموثوقية  دقيقية  وبطريقية 

ضيامن مراقبية الجيودة املامئية ملصفياة اليزور، ويف مواصفيات املنتيج   •
النهيايئ للوحيدات الدامئية السيترياد الغياز الطبيعيي املسيال، وتشيغيل 

الوحيدات

توفري خدمة فنية وتجريبية متصلة بأي ثغرة يف جودة أي منتج جديد  •

تطبيق ودمج القيم املؤسسية لي)البرتولية املتكاملة( يف طريقة العمل  •

تطبييق نظيام إدارة الجود ونظيام اإلدارة املتكاملة ونظام “اييزو 17025 “   •
األعامل لجيودة 

مختبرات 
مجمع الزور

فـي سـطور
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جياء حفل افتتياح مبنى مختير الزور عىل 

قيدر الحيدث، مين حييث روعية التحضيري 

والتنظييم، فقد متييز الحفل مبرونية عالية 

وقيص  اسيتقباالت  مين  مراحليه  كل  يف 

الداخليية يف  والجيوالت  االفتتياح  رشييط 

أقسيام املختير املختلفية، ورغيم الحضيور 

الكبيري واملتمثيل يف عيدد مين املسيؤولن 

إىل وفيد  إضافية  )كيبيك(،  والعاملين يف 

مين رشكية البيرتول الوطنيية ووفيد آخير 

مين معهيد الكوييت لألبحياث العلميية، إال 

قيدر  عيىل  كان  الحفيل  تنظييم  فرييق  أن 

عيىل  التنظيميي  بيدوره  وقيام  املسيؤولية 

وجه. أكميل 

من هيذا املنطليق وتقدييراً للجهيود الكبرية 

املبذولية، قيام السييد عيي العجميي مدير 

مجموعية الخدميات الفنيية بتكرييم فريق 

حفيل  تنظييم  عيىل  أرشف  اليذي  العميل 

االفتتياح، بعدميا ظهيرت جهودهيم جليية 

االفتتياح  مراحيل  وانسييابية  سيهولة  يف 

املتتابعية، ميا ييدل عيىل عميل كبيري مين 

محيدد  الرؤيية  واضيح  متكاتيف  فرييق 

لجعيل  الكافيية  بياإلرادة  يتحيىل  الهيدف 

املزييد ممكنياً.

علي العجمي يكرم

فريق تنظيم حفل افتتاح )مبنى المختبرات(
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خالل يوم وملتقى المقاول للصحة والسالمة والبيئة

)البترولية المتاكملة( تحتفي بشراكء النجاح 
من المقاولين

تحيت رعايية وحضيور الرئييس التنفييذي 

السييد ولييد البيدر، شيهد ميرح املجميع 

اإلداري ملصفياة اليزور اسيتضافة ملتقيى 

للمقاولين،  والبيئية  والسيامة  الصحية 

سينوي  بشيكل  الرشكية  تنظميه  واليذي 

بهيدف تبيادل الخيرات والتعيرف عيىل كل 

ما هيو جديد يف مجيال الصحة والسيامة 

والبيئية، كيام يعتير ذليك امللتقيى مبثابية 

تكريم خياص للمقاولن عيىل مجهوداتهم 

الكبيرية طيوال العيام حييث يقيدم الرئيس 

التنفييذي العدييد مين الجوائيز لليرشكات 

يف  مهنيية  مامرسيات  بأفضيل  الفائيزة 

مجيال الصحية والسيامة والبيئية.

رحيب  للملتقيى  االفتتاحيية  كلمتيه  ويف 

الرئيس التنفيذي السييد ولييد البدر بجميع 

الحضيور مين عاملين ومقاولين، معربياً 

عين سيعادته باالجتيامع بهيم مين جدييد 

بعيد توقيف امللتقى يف السينوات السيابقة 

كورنا. جائحية  بسيبب 

وأكيد البيدر أن التغييري الثقيايف والتطيور 

األمثيل يف مجال الصحة والسيامة والبيئة 

لين يتحقيق بسيهولة ويحتياج إىل خارطة 

طرييق وخطية ممنهجة نسيري عليها قدما 

لتحقييق ما نصبيو إليه.

وأضاف البيدر ان امللتقى هيو مبثابة منصة 

الخيرات  تبيادل  بهيدف  خالهيا  نجتميع 

وتوضييح أفضيل املامرسيات املتبعية وآخر 

التطيورات يف املجيال، مبا يسياهم بشيكل 

الصحية  ثقافية  غيرس  يف  وفعيال  كبيري 

والسيامة واألمين والبيئة بشيكل قوي يف 

نفيوس وسيلوكيات العاملين يف الرشكية 

كذلك. واملقاولين 

تحقيق  ميا  أن  التنفييذي  الرئييس  وأشيار 

مين إنجيازات خيال العيام امليايض خاصة 

ملصفياة  التجياري  التشيغيل  بيدء  بعيد 

مين  املزييد  منيا  يتطليب  األوىل،  اليزور 

الحيرص واالهتيامم فييام يخيص الصحية 

والسيامة وتحقييق أعيىل معاييري التأمن 

البدر: ما تحقق من 
إنجازات يتطلب منا 
المزيد من الحرص 

واالهتمام للحفاظ 
عليها وعلى العاملين 

والمقاولين

حفاظياً عيىل منجزاتنيا وعاملينيا وبيئتنيا 

كذليك، ونحين يف )كيبيك( نرعيى املبيادرة 

اإلسيرتاتيجية ملؤسسية البيرتول الكويتيية 

بين  الثقيايف  بي)التغييري  واملعنيية   2040

الصحية  مجيال  يف  واملقاولين  املوظفين 

والسيامة واألمين والبيئية(، لذليك نحرص 

دامئياً عىل تعزييز الثقافة والسيلوكيات يف 

والخارجيية. املحليية  بالتزاماتهيا 

إىل  بالشيكر  البيدر  توجيه  النهايية  ويف 

املقاولين الكيرام عيىل جهودهم املسيتمرة 

والسيامة  الصحية  ثقافية  لتحسين 

أقيى  توفيري  عيىل  الدائيم  وحرصهيم 

بالرشكية  عملياتهيم  يف  األمين  درجيات 

واهتاممهيم الكبيري بقضيية البيئية خيال 

توجيه  كيام  املختلفية،  عملهيم  مراحيل 

بالشيكر أيضياً إىل لجنية تنظييم امللتقيى 

للملتقيى  التحضيري  يف  جهودهيم  عيىل 

نجاحيه. يف  الكبيرية  ومسياهمتهم 

وقيد أدار امللتقيى مديير مجموعية الصحة 

والسيامة والبيئية ضياري الغربيي، الذي 

أعيرب بيدوره عن املجهيودات الكبيرية التي 

تبذلهيا املجموعية لتحقييق أقيى درجات 

داخيل  العميل  مراحيل  جمييع  يف  األميان 

الرشكية واالهتيامم الكبري بقضاييا الصحة 

والبيئية، ذليك االهتيامم الذي ميتياز به كل 

املقاولين مين رشكاء )كيبك(.

نقاشيية موسيعة  امللتقيى حلقية  وشيهد 

بين عيدد مين املقاولين املشياركن حيول 

يف  عامليياً  املتبعية  األخيرية  التطيورات 

وإىل  والبيئية،  والسيامة  الصحية  مجيال 

أي ميدى يتيم اتبياع تليك االشيرتاطات وما 

التيي مين شيأنها عرقلية  املعوقيات  هيي 

مراحيل تنفيذها عيىل أرض الواقيع، وكذلك 

املقرتحيات املختلفية لتحقييق املزييد مين 

التمييز يف هذا املجيال باليغ األهمية، وكان 

قيد أدار الحلقية النقاشيية أحميد الصفيار 

سيامة(. أول  )مهنيدس 

محيارضات   7 كذليك  امللتقيى  شيهد  كيام 

مين رشكات املقاولين املشياركة، ناقشيت 

موضوعيات يف غايية األهميية فيام يخص 

مجيال الصحية والسيامة والبيئية.

ويف نهايية امللتقيى تيم تكرييم املقاولين 

وتسيليم الجوائيز، حييث تيم اإلعيان عين 

والسيامة  للصحية  شيخصية  )أفضيل 

مقاولين،   3 بهيا  فياز  والتيي  والبيئية( 

بجائيزة  الفائيز  عين  اإلعيان  تيم  وكذليك 

هيذا املجيال، من خيال النيدوات واللقاءات 

املختلفية ميع العاملين واملقاولين، حييث 

مبيا  كيرى  أولويية  املليف  هيذا  يعتير 

وكذليك  الدولية،  توجهيات  ميع  يتوافيق 

الرتباطيه املبيارش مبسيؤولية الرشكية يف 

املحافظية عيىل سيامة العاملين، وتأمن 

منشيآتها النفطيية، وضامن وفياء )كيبك( 

أخبار
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)أفضيل جلسية توعوية قصرية للسيامة(، 

كيام تيم توزييع الشيهادات التقديرية عىل 

امللتقيى. يف  املشياركن  جمييع 

جديير بالذكير أنه عيىل جانب امللتقيى قام 

الرئييس التنفيذي السييد وليد البيدر ونائب 

الرئييس التنفييذي السييد خاليد العويض، 

بافتتياح معرض خياص يف مجيال الصحة 

والسيامة والبيئية، شياركت بيه 12 رشكة 

باإلضافية إىل رشكية نفيط الكوييت، حيث 

طرحيت خاليه اليرشكات املشياركة العديد 

مين األدوات والنامذج املختلفة املسيتخدمة 

لتحقييق أعىل درجيات السيامة والحفاظ 

عيىل الصحية ومعيدات حاميية البيئة.

ملـف الصحـة والسـامة والبيئة يعتبـر أولوية كبرى للشـركة بمـا يتوافق مع توجهـات الدولة

أخبار

الركن الكويتي

شيهد املعيرض الخاص عيىل جانب امللتقيى ملحة تراثيية رائعة من جانيب )البرتولية 

املتكاملية( بعدميا قامت بتنظييم الركين الكويتي والذي اسيتمتع جميع املشياركن 

بالتصويير خاليه وهم يرتيدون اليزي الكويتي التقلييدي، والذي اسيتهدفت الرشكة 

مين خاليه تعرييف املقاولن بجانيب من جوانيب ثقافة الكويت وشيعبها.

وكان الركين قيد لقيى إعجاب واستحسيان جميع الحضيور ملا له مين بصمة مبهجة 

يف النفيوس، وذكريات رائعة سيتظل عالقة باألذهان.
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أخبار

زيارات مثمرة لمشاريع )البترولية المتاكملة(

الرئيس التنفيذي 
لمصفاة الدقم 

والصناعات 
البتروكيماوية يقوم 

بزيارته األولى للشركة 

نائب الرئيس
التنفيذي لمصفاة

ميناء األحمدي
ترأس وفد

)البترول الوطنية( تبــادل فعــال للخبــرات مــع فريــق إدارة 
المشــتريات والمــواد فــي )نفــط الكويــت(

ــة  ــي( الياباني ــة لـ)ميتسوبيش ــارة خاص زي
ــي  ــي ف ــويق العالم ــاع التس ــور قط بحض

مؤسســة البتــرول الكويتيــة

شيهد شيهر ينايير امليايض العدييد مين 

مجميع  ملشياريع  املختلفية  الزييارات 

البرتوليية  اسيتقبلت  حييث  اليزور، 

املتكاملية وفيداً مين رشكة ميتسيوبييش 

اليابانيية العامليية، وذليك لاطياع عيىل 

وكذليك  اليزور  مصفياة  تطيورات  اخير 

منتجيات املصفياة ذات الجيودة العامليية، 

الرئييس  الزائير  الوفيد  رأس  عيىل  وكان 

التنفييذي لي)ميتسيوبييش( وعيدد مين 

الكوييت. يف  الرشكية  وممثيي  ميدراء 

حضيور  شيهدت  قيد  الزييارة  وكانيت 

العامليي  التسيويق  قطياع  عين  ممثلين 

الكويتيية، وذليك  البيرتول  يف مؤسسية 

امللفيات  بعيض  ومناقشية  للتباحيث 

الخاصية بالتعياون املشيرتك ميع الرشكة 

اليابانيية.

زيارات القطاع النفطي

وفيداً  كذليك  )كيبيك(  اسيتقبلت  كيام 

الدقيم  )مصفياة  رشكية  مين  مشيرتكاً 

ورشكية  البرتوكيامويية(  والصناعيات 

)البيرتول الوطنية الكويتيية(، ووفداً آخر 

لفريق إدارة املشيرتيات وامليواد يف رشكة 

الكوييت. نفيط 

وتأيت تليك الزييارات وفقياً لروتوكوالت 

التعياون املشيرتك بين جميع مؤسسيات 

ورشكات القطياع النفطيي الذي يخدم يف 

النهاية سيري العميل يف القطاع.

)مصفـاة الدقـــم(
و)البترول الوطنية(

مصفياة  رشكية  وفيد  رأس  عيىل  كان 

الدقيم والصناعيات البرتوكياموية السييد 

ديفييد بيريد الرئييس التنفييذي، وتعتير 

تليك الزييارة هيي األوىل ليه منيذ تولييه 

منصبيه، فييام كان عيىل رأس وفد رشكة 

البيرتول الوطنيية السييد شيجاع العجمي 

نائيب الرئييس التنفييذي ملصفياة مينياء 

نائيب  اسيتقبالهم  يف  وكان  األحميدي، 

الرئييس التنفييذي ملصفياة اليزور السييد 

خاليد العويض، وشيهدت الزييارة اجتامع 

موسيع مين قبل عيدد من املسيؤولن يف 

)البرتوليية املتكاملية( ميع الوفيد، وذليك 

للتعرييف مبشياريع الرشكية واإلنجيازات 

التيي تحققيت طيوال الفيرتات السيابقة، 

املزييد،  لتحقييق  الكبيرية  والتطلعيات 

وكذليك التعريف بالتطيورات التكنولوجية 

مراحيل  جمييع  يف  املسيتخدمة  الكبيرية 

العميل داخيل املشياريع، وشيهد االجتامع 

كذليك العديد مين املحاور الهامية الخاصة 

بطبيعية العمل يف الرشكتين وذلك بهدف 

تبادل الخرات يف سيبيل تحقييق التكامل 

املشيرتك بين رشكات القطياع النفطيي.

إدارة المشتريات
في نفط الكويت

اسيترياد  عملييات  مجموعية  اسيتقبلت 

الغاز املسيال برئاسية السييد محميد فهد 

العتيبيي، فرييق إدارة املشيرتيات وامليواد 

يف رشكية نفيط الكوييت ممثلية مبديير 

املجموعية السييد خاليد العدسياين. 

وقيد جاءت الزييارة بهدف التعرف بشيكل 

مفصيل عيىل طبيعية الوحيدات الدامئية 

إدارة  وكيفيية  املسيال  الغياز  السيترياد 

العميل بهيا، واخير التطورات املسيتخدمة 

لتحقييق املزييد مين الفائدة، خاصية وان 

مرشوع اسيترياد الغاز املسيال يف )كيبك( 

واألكير  محلييا  نوعيه  مين  األول  يعيد 

يف العيامل مين حييث السيعة التخزينيية 

واليذي تيم تشيييده يف مرحلية واحيدة، 

8 خزانيات  امليرشوع مين  يتكيون  حييث 

سيعة كل خيزان 225 أليف ميرت مكعيب، 

وهيو جزء مين التوجهيات اإلسيرتاتيجية 

طويلة امليدى ملؤسسية البيرتول الكويتية 

حتيى عيام 2040 والتيي تهيدف لتوفيري 

الطاقية  مين  الازمية  البياد  احتياجيات 

الحاليية واملسيتقبلية عير توفيري الوقود 

األمثيل اقتصادييا وبيئييا.
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اسيتقبلت الرشكية وفيداً من قيوة اإلطفاء 

العام برئاسية نائيب رئيس قطياع الوقاية 

الليواء خاليد عبدالليه الفهد، وقيد كان يف 

اسيتقبال الوفيد عدد مين قييادات الرشكة 

نائيب  العيويض  خاليد  السييد  يتقدمهيم 

الرئييس التنفييذي ملصفياة الزور.

تسيليم  بهيدف  الزييارة  جياءت  وقيد 

تراخييص اإلطفاء لي27 مبنيى يف مصفاة 

الخطيط  عيىل  االطياع  وكذليك  اليزور، 

الطيوارئ  مواجهية  يف  واالسيتعدادات 

السيامة. اشيرتاطات  عيىل  والتأكييد 

خاليد  الليواء  أشياد  الزييارة  نهايية  ويف 

الفهد مبيدى حرص واهتيامم الرشكة عىل 

توفري أقيى درجات األمن والسيامة يف 

جمييع مواقعهيا واسيتعداداتها املتطيورة 

للتعاميل مع الطيوارئ، إضافية إىل وجود 

مسيتوى،  أعيىل  عيىل  برشيية  كيوادر 

املتكاملية(  )البرتوليية  تكيون  أن  متمنيياً 

منوذجياً لغريهيا ومثيال يحتيذى بيه يف 

اليرشكات كافية.

أخبار

مباني مصفاة الزور تتسلم تراخيص اإلطفاء
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للعام الثاني على التوالي

)إطفاء كيبك( يشارك في تمرين )شامل 8(

للعيام الثياين عيىل التيوايل شيارك فرييق 

)إطفاء كيبيك( يف فعاليات مترين )شيامل 

8( والتيي نفذتهيا قيوة اإلطفياء العيام يف 

جهية،   33 مبشياركة  عريفجيان  منطقية 

النائيب  حضيور  الفعالييات  شيهدت  وقيد 

ووزيير  اليوزراء  مجليس  لرئييس  األول 

الشييخ  باإلنابية  الدفياع  الداخليية ووزيير 

طيال خاليد األحميد الصبياح، إىل جانيب 

عيدد مين اليوزراء وأعضياء مجليس األمية 

واملحافظين، باإلضافة إىل بعيض القيادات 

والجهيات  الدولية  يف  املسيؤولن  وكبيار 

املشياركة.

وقيد جياء متريين )شيامل 8( لهيذا العيام 

تحيت عنيوان )إدارة األزميات تحيت قييادة 

العنيوان  جياء  وقيد  مشيرتكة(،  تنسييقية 

معيراً بشيكل واضح عين الهيدف الرئيي 

مين تليك الفعاليية وهيو التعاميل املتكامل 

التحيرك(  برعية  )املعنيية  الجهيات  بين 

للتعاميل مع الكيوارث واألزميات والحوادث 

التي قيد تشيكل تهدييداً عىل أمن وسيامة 

البياد واملواطنين.

وتيأيت مشياركة الرشكية يف هيذه الفعالية 

ميع  واملهيارات  الخيرات  تبيادل  بهيدف 

والنفطيية،  واملدنيية  العسيكرية  الجهيات 

فييام يخص التعاميل مع الكيوارث بأنواعها 

مبيا يرثي التجربية العملية ويشيكل مرجعاً 

الجهيات  جمييع  عنيد  راسيخاً  ومنهجياً 

الكيوارث  ميع  تعاملهيا  أثنياء  املشياركة 

والحيوادث. واألزميات 

التمريين مشياركة فرييق )إطفياء  وشيهد 

حييث  عنيارص،  و9  آلييات  بيي5  كيبيك( 

واسيتطاع  ممييزة  مشياركتهم  جياءت 

الفرييق إظهيار قدراتيه الكبيرية مين خال 

أداء اسيتثنايئ وعميل بطيويل واسيتجابة 

رسيعية يف التعاميل مع كل أنيواع الكوارث 

والحيوادث، مين خال السييطرة عىل موقع 

فيوري  بشيكل  معهيا  والتعاميل  الكارثية 

وفعيال، وكذليك التعاميل املبيارش والريع 

ميع الضحاييا واملصابين وكيفيية انقاذهم 

ومسياعدتهم. معهيم  والتعاميل 

مين جانبه أكيد النائيب األول لرئيس مجلس 

الدفياع  وزيير  الداخليية  وزيير  اليوزراء 

باإلنابية الشييخ طيال الخاليد أن الحكومة 

لين تأليو جهيدا بتأمين كل الدعيم إلقامية 

التامريين والتدريبيات وتوفيري كل املعيدات 

املعنيية  الجهيات  تسياعد  التيي  واألدوات 

للقييام بعملهيا.

والتعياون مين  التنسييق  أن هيذا  وأضياف 

مختليف الجهات من شيأنه تجنييب وتقليل 

األرضار، معربيا عن بالغ سيعادته لحضوره 

يف املييدان اليذي تقيام فيه متارين شيامل 

ومبيا شياهده مين تعياون وتنسييق بين 

الجهات املشياركة سيواء الحكوميية أو غري 

. لحكومية ا

وأشياد بالخطط املوضوعة والسيناريوهات 

املعيدة يف التمريين والتيي تشيمل كل أنواع 

الكوارث والحيوادث وكيفيية التعامل معها.

يقيام  ان متريين “شيامل”  بالذكير  جديير 

بشيكل سينوي منيذ عيام 2014، بينام هذه 

هيي املشياركة الثانيية فقيط لي)البرتوليية 

املتكاملية( يف تليك الفعاليية.

الفعالية جاءت تحت 
عنوان )إدارة األزمات 

تحت قيادة تنسيقية 
مشتركة(

الخالد:
الحكومة لن تألو جهدا 

بتأمين لك الدعم 
إلقامة التمارين وتوفير 

المعدات للجهات 
المعنية

أخبار
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الفريق أظهر 
قدرات كبيرة 
من خال أداء 

استثنائي في 
التعامل مع 

الكوارث

أخبار
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جلسة تعريفية تخللها سحوبات وجوائز قيمة

ملتقى مبادرة )إمتاز( يشهد تفاعًا مميزًا مع العاملين

ملصفياة  اإلداري  املجميع  ميرح  شيهد 

اليزور اسيتضافة ملتقيى مبيادرة )إمتاز(، 

وذلك بهيدف التعرييف بالتطبييق من خال 

التفاعل ميع العاملن يف )كيبيك( والتعرف 

عيىل آرائهيم يف التطبييق وتعليقاتهم عليه 

واالسيتامع إىل مقرتحاتهم بشيأن تطويره 

بخصائصه. واالرتقياء 

مين  وفيد  تواجيد  امللتقيى  شيهد  وقيد 

مؤسسية البرتول الكويتية يرتأسيه السييد 

جيامل السينعويس مديير دائيرة العاقيات 

املؤسسية، وكان يف  العامية واإلعيام يف 

عيىل  املسيؤولن  مين  عيدد  اسيتقبالهم 

رأسيهم نائيب الرئييس التنفييذي ملصفياة 

العيويض. السييد خاليد  اليزور 

وشيهد امللتقيى رشحياً وافيياً عين التطبيق 

حييث أوضح السينعويس أن التطبيق يعتر 

فرييداً مين نوعيه حييث يرتكز عيىل نظام 

إلكيرتوين يربيط القطاع النفطي بتشيكيلة 

عماقة من أبيرز اليرشكات التجارية، مبينا 

ان ميا تقدميه مبيادرة )إمتياز( تتمثيل يف 

توفيري أسيعار تنافسيية للسيلع والخدمات 

مخصصية للميرشوع، وتليك مل تعد تقتر 

عيىل يومين فقيط بيل أصبحت متتيد إىل 

عيام كاميل وتجيدد بشيكل مسيتمر، مبيا 

الفائيدة  درجيات  أقيى  تقدييم  يضمين 

لجمييع العاملين يف القطياع النفطي.

املبيادرة تنطيوي  أن إسيرتاتيجية  وأضياف 

عيىل 4 محياور رئيسيية وهيي:- 

السهولة  -

تعزيز العاقات   -

االستدامة  -

توحيد الضوابط واإلجراءات  -

وبين السينعويس أن امليرشوع يهيدف إىل 

الحفياظ عىل عاقية صحية بين الرشكات 

النفطيية والجهيات الخارجيية عين طريق 

»إمتياز«  ملسيتخدمي  املقدمية  االمتييازات 

اإلعاميية  الخطية  ميع  متاشييا  وذليك 

.2030 للعيام  اإلسيرتاتيجية 

يف  تتمثيل  امليرشوع  فكيرة  أن  إىل  ولفيت 

التيي  ورشكاتهيا  املؤسسية  قييم  امتيداد 

تهيدف إىل تشيجيع العاملين عيىل تحقيق 

عيىل  التأكييد  ومنهيا  األساسيية،  القييم 

أهميية االرتبياط الوظيفي واتخياذ خطوات 

تهيدف إىل متيييز القطياع النفطيي.

خدميات  يشيمل  التطبييق  أن  إىل  وأشيار 

وعيروض تسيويقية حريية مقدمية من 

470 رشكية مختلفية املجاالت من سيياحة 

وسيفر إىل بنوك ونوادي ومحيات تجارية 

ميييز  ميا  أهيم  يبقيى  ولكين  وغريهيا، 

التطبييق لييس خدماتيه ولكين الرشيحية 

موظفيو  وهيم  الرناميج  يخدمهيا  التيي 

القطياع النفطيي والذي يتكون مين 40 ألف 

موظيف، باإلضافية إىل أرسهيم وعائاتهم 

ليصيل العيدد اليكي إىل 120 ألف شيخص.

ونيوه السينعويس إىل أن نسيبة املسيجلن 

عيىل التطبيق مين العاملين يف )كيبك( قد 

وصليت إىل 70 يف املئية، متمنيياً أن ترتفع 

النسيبة بشيكل أكر بعيد تليك الزيارة.

وكان امللتقيى قد شيهد العدييد التفاعل من 

قبيل العاملين مين خيال طيرح االسيئلة 

عدييدة  مقرتحيات  وتقدييم  املختلفية، 

أكيرث متييزاً،  التطبييق  مين شيأنها جعيل 

مين  امللتقيى  شيهده  ميا  إىل  باإلضافية 

فعالييات وسيحوبات وتقديم هداييا مميزة 

مين بعيض اليرشكات املنضمية للتطبييق.

السنعوسي: التطبيق 
يرتكز على نظام إلكتروني 

يربط القطاع النفطي 
بتشكيلة عماقة من أبرز 

الشراكت التجارية

نسبة المشتركين على 
التطبيق من العاملين في 

)كيبك( وصلت 70 في 
المئة

أخبار
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أخبار

أسرة )كيبك( ترحب بعودة العجمي
نظميت أرسة كيبيك حفيل اسيتقبال خاص 

ترحيبياً وابتهاجياً بعيودة السييد عبيد الله 

التنفييذي  الرئييس  نائيب  العجميي  فهياد 

للشيؤون اإلداريية والتجاريية، وذليك بعيد 

غيابيه خيال الفيرتة املاضيية عين الرشكة 

بسيبب وعكية صحية قيد أملت به، سيائلن 

نعمية  علييه  يدييم  أن  وجيل  عيز  امليوىل 

والعافيية. الصحية 

وقد أقييم حفل االسيتقبال يف مقر الرشكة 

كان  وقيد  السياملية،  يف  أوملبييا  مبجميع 

يف مقدمية املسيتقبلن الرئييس التنفييذي 

السييد وليد البيدر ونائب الرئييس التنفيذي 

للتخطييط واملاليية السييد خاليد العويض، 

املسيؤولن  مين  كبيري  عيدد  جانيب  إىل 

والعاملين يف )كيبيك(.

تغلفهيا  للحفيل  العامية  األجيواء  وكانيت 

قيوة  عين  تعبيرياً  واملحبية  اليود  مشياعر 

أرسة  يف  العاملين  جمييع  بين  الرتابيط 

الرشكية، وتعزييزاً ألولويية العنر البرشي 

ضمين إسيرتاتيجية )البرتوليية املتكاملة(.
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مهندسـو كيبـك

يقّيمون مشاريع طلبة الجامعة األسترالية

بالتعاون مع فريق لجنة صناع الخير

)خدمة العماء( يوزع الهدايا على األطفال في 
)األميري( و)األحمدي(

تحيت رعاية وزيير الرتبيية ووزيير التعليم العيايل والبحث 

العلميي د. حميد العيدواين، شياركت )كيبيك( يف معيرض 

مشياريع طلبية كليية الهندسية يف الجامعية األسيرتالية، 

البوليفارد. وذليك يف قاعية 

مين  انطاقياً  الحيدث  هيذا  يف  الرشكية  مشياركة  وتيأيت 

اتفاقيية التعياون املشيرتك مع الجامعية األسيرتالية، والتي 

تهيدف يف األسياس إىل تنميية قيدرات طلبية الجامعة من 

خال زييارة الرشكة واالطاع عىل آلية العميل والتكنولوجيا 

املتواصلية  االجتامعيية  املبيادرات  ضمين 

بهيا  القييام  الرشكية عيىل  تحيرص  التيي 

بشيكل دوري، قيام فرييق خدمية العمياء 

بالتعياون ميع فرييق لجنية صنياع الخيري 

االجتامعيية(  الشيؤون  ليوزارة  )التابعية 

بزيارة مستشيفى األحميدي، وتوزيع هدايا 

هنياك،  امليرىض  األطفيال  عيىل  تذكاريية 

عيىل  واليرور  البهجية  إدخيال  بهيدف 

نفوسيهم وقلوبهم مبا يخفيف عليهم األمل 

األميل. ومينحهيم 

كيام تيم أيضياً زييارة املستشيفى األمريي 

امليرىض  األطفيال  عيىل  الهداييا  وتوزييع 

اإلنسياين  العميل  يعتير  حييث  هنياك، 

اهتامميات  أولوييات  ضمين  والخيريي 

)كيبيك( التي تحيرص عليها دامئياً لتأصيل 

املجتمعيي. دورهيا 

املسيتخدمة يف املشياريع، باإلضافية إىل تطوير أداء العاملين يف الرشكة من خال إقامة محيارضات تعليمية 

مين قبل أعضياء هيئية التدرييس بالجامعة.

وقيد شيهد املعرض مشياركة 137 طالبا وطالبية قاموا بتقديم مشياريع بليغ عددها 31 مرشوعيا من مختلف 

تخصصيات الهندسية بالجامعية، وقيد شيارك عدد مين مهنيديس )البرتوليية املتكاملية( يف تقييم مشياريع 

الطلبية الختييار الفائزين.

فعاليات
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»فريق السامة«  يشارك في ورشة عمل مع »نفط الكويت«
الكوييت،  نفيط  رشكية  ميع  بالتعياون 

املسيال  للغياز  السيامة  فرييق  عقيد 

والبرتوكياموييات ورشية عميل توعوية تم 

خالها تبيادل الخرات واألسياليب املنهجية 

الحديثية فييام يخيص إجيراءات السيامة 

العامليي. املسيتوى  عيىل  املتبعية 

وتضمنت ورشية العمل محيارضة ملجموعة 

الصحية والسيامة والبيئية، حيول الدخول 

إىل األماكين شيبه املغلقة وكيفيية التعامل 

األمنيية  والطيرق  املحيطية  األجيواء  ميع 

املتبعية للوصيول إىل أعيىل درجيات األمين 

املحيارضة  تليك  جياءت  وقيد  والسيامة، 

باسيتخدام تقنيية الواقع االفيرتايض والتي 

تدرييب  يف  مؤخيراً  عليهيا  االعتيامد  تيم 

خيال  مين  مهاراتهيم  وتنميية  العاملين 

التجربية العملية عين طريق عميل محاكاة 

للواقيع يعييش مين خاليه املتيدرب تجربة 

عمليية حقيقيية ملا قيد يواجهه عيىل أرض 

لواقع. ا

اتفاقييات  ضمين  العميل  ورشية  وتيأيت 

النفيط  رشكات  بين  املشيرتك  التعياون 

وبعضهيا البعض، بهيدف متكين العاملن 

ومنحهيم أفضيل الفيرص املواتيية لتطويير 

مهاراتهيم وقدراتهيم العلميية والعملية من 

أجل مسياعدتهم عىل أداء وظائفهم بشيكل 

أكيرث احرتافيية.

فعاليات

التدريب والتطوير الوظيفي تطلق مبادرة
»قصص النجاح«

يف مبيادرة ممييزة قاميت مجموعة 

التدرييب والتطويير الوظيفي ممثلة 

وتطويير  القيدرات  إدارة  فرييق  يف 

أول نيدوة مين  بتنظييم  القياديين، 

سلسيلة نيدوات “قصيص النجياح” 

بعيض  باسيتعراض  والخاصية 

قصيص النجياح امللهمية يف رشكات 

املختلفية. النفطيي  القطياع 

اسيتعراض  النيدوة  شيهدت  وقيد 

يف  النجياح  قصيص  مين  قصتين 

ونفيط  الوطنيية  البيرتول  رشكتيي 

الخلييج، حييث قيدم القصية األوىل 

السييد نائيل البليويش رئييس فريق 

تنسييق املشياريع – الحزمية الثانية 

يف  البيئيي  الوقيود  ميرشوع   –

رشكية البيرتول الوطنيية الكويتيية، 

املسيرية  عين  خالهيا  تحيدث  وقيد 

امللهمية يف تنفييذ املشياريع الكرى 

والتحدييات التي كانيت مبثابة حجر 

العيرثة يف طرييق إنجازها، والسيبل 

املختلفية التيي تيم اتباعهيا لتفادي 

يف  عليهيا  والتغليب  الصعياب  تليك 

سيبيل تحقييق اإلنجياز املسيتهدف.

فييام اسيتعرض القصية الثانيية كا مين 

السييد أحميد صفير رئييس فرييق عميل 

تقنيية املعلوميات، واآلنسية لطيفة عيىس 

تطبيقيات  محللين  كبيري  الليه  النير 

لنفيط  الكويتيية  الرشكية  يف  األعيامل 

الخلييج.

خاصياً  موضوعياً  القصية  تناوليت  وقيد 

واملشياكل  السيحابية،  الحوسيبة  مبجيال 

يف  األوائيل  املسيتفيدين  تواجيه  التيي 

بدايتهيم واآلليية األمثيل للتعاميل ميع تلك 

الصعياب وصيوال إىل االحرتافيية، وكذليك 

مجموعية  اسيتخدام  آليية  عين  الحدييث 

مين التطبيقيات املختلفة املبتكيرة وكيفية 

وراء  امللهمية  والقصية  معهيا،  التعاميل 

التفكيري يف تليك التطبيقيات وصيوال إىل 

تنفيذهيا.

تبيادل  بهيدف  املبيادرة  تليك  وتيأيت 

الخرات بين رشكات القطاع النفطي، 

النجياح  قصيص  مين  واالسيتفادة 

املختلفية والتيي بدورها تلهيم الجميع 

لتحقييق املزييد مبيا يعيود بالنفع يف 

النهايية عىل القطياع ككل ويصب بكل 

تأكييد يف مصلحية الوطين الغيايل.
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جائزة الرئيس التنفيذي
للصحة والسالمة واألمن والبيئة

 بنسختها الخامسة

التسجيل مفتوح قدم اآلن
Registration is open, apply today

Click hereاضغط هنا

Deadline 16th of Feb 2023
اليوم األخير للتسجيل  ١٦ فبراير ٢٠٢٣

Launching 5th Chapter of
CEO HSSE Award

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ty5UD2kEmEmDJY8z7NFIeHh_UtNnLxRFg8yBVFCv639UNjA0SDVGSU4wSTRON01GVEhaS0lCRE84QS4u&web=1&wdLOR=c4DFBBBBC-31E6-4105-93C8-36B558267B75


To Assess the Level of Employee Satisfaction, their Knowledge of the Services 
Offered, and their Development Suggestions

The Employmee Engagement Committee 
Issues an Employee Satisfaction Survey
In keeping with the Board of Directors’ ongoing commitment to engage with employees and learn about their 
thoughts and suggestions regarding the interest and development of work, the Employee Engagement Committee 
launched a survey to assess the level of job satisfaction among company employees, as well as their satisfaction with 
the basic services provided by groups.
In this regard, Mr. Waleed Al-Bader, Chief Executive Officer, confirmed that constant interaction with employees 
is considered one of the company’s basic features and approaches, which benefits the management by setting 
administrative plans and identifying points that require development in its framework.
According to Al-Bader, the survey also aims to determine the extent of employee awareness of management systems 
and human resource management, as well as the extent of their knowledge of the company’s projects and the 2040 
strategy.
He also stated that the survey evaluates the strength of internal communication within the work family and 
investigates employees’ knowledge of health, safety, and environmental systems, as well as how to deal with 
emergency procedures.
Al-Bader explained that “the information obtained from the survey contributes significantly to management 
development and work systems within the company, as well as assisting us in continuing the path of achievements 
that we originated from, live through, and aspire to complete in the future.”

In Keeping with Rapid Changes and Continuing Successes

Top Management Updates KIPIC’s 
Organizational Structure

The Chief Executive Officer of Kuwait 
Integrated Petroleum Industries 
Corporation (KIPIC) Mr. Waleed Al-
Bader issued Administrative Decision 
No. 3 of 2023 in regard to updating 
the organizational structure of the 
company, which was implemented as 
of January 22nd.
The top management decision 
comes in line with KIPIC’s recent 
rapid changes and successive 
accomplishments, including the full 
operation of the LNG import facilities 
and the commercial operation of the 
first Al-Zour refinery.
The decision held the following 
te r m s :
1. Renaming the “Al-Zour Refinery 

Directorate” to the “Al-Zour 
Operations Directorate,” provided 
that the DCEO for Al-Zour 
Operations will be determined at 
a later time.

2. By changing the name of the 
“Petrochemicals and LNG 
Directorate” to the “Planning 

and Finance Directorate,” Mr. 
Khalid Anwar Al-Awadhi will take 
on the role of DCEO of Planning 
and Finance, and the groups 
responsible for finance, planning, 
Al-Zour Projects, LNG Projects, 
Petrochemical Projects, health, 
safety, and the environment will 
be a part of the “Planning and 
Finance Directorate.”

3. Renaming the “Directorate of 
Administrative and Finance 
Affairs” to the “Directorate of 
Administrative and Commercial 
Affairs,” so that Mr. Abdullah 
Fahhad Al-Ajmi becomes Deputy 
CEO for Admin and Commercial 
. Additionally, the Information 
Technology, Security, and Fire, 
Human Resources, Training 
and Career Development, 
General Services, Corporate 
Communication, and Commercial 
groups will be under the 
“Directorate of Administration 
and Commercial Affairs.”

The company’s CEO confirmed that 

the decision was made in light of 
celebrating a number of promising 
accomplishments as well as the 
ensuing new opportunities and 
challenges that call for us to respond 
quickly and with a high degree of 
flexibility in order to address them.
Al-Badr added that “the arrangement 
of the new work groups is consistent 
with our strategic goals and fitting for 
the nature of our work, now and in the 

The “Petrochemicals and LNG Directorate” has been renamed the “Planning and Finance Directorate.”
Postponement of the decision on the “Deputy Chief Executive Officer” of Al-Zour Operations
Al-Bader: “The new structure will enhance coordination and cooperation with subsidiaries oil companies”

future, allowing greater flow for the 
groups to embark on a new journey 
towards achieving operational 
excellence.”
In line with our shared ambitious 
plans to advance the oil industry 
and the economy of our beloved 
Kuwait, the new structure will also 
help strengthen the processes of 
coordination, communication, and 
cooperation with other oil companies.

Editor - in - Chief
Fayez Ahmad Al-Mathkoor
www.kipic.com.kw
                                            kipicofficial
The 16th Issue January, 2023
Monthly Newspaper Published by Kuwait Integrated Petroleum Industies Company



to Enhance 
Competitiveness of 
Kuwaiti Oil Industries

KIPIC Launches Al-Zour

Laboratories
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With the start of the new year, KIPIC 
witnessed one of the most significant 
operational excellence achievements, 
Tuesday, January 17, 2023, as the 
“Al-Zour Complex Laboratories” 
building, which is one of the largest 
oil laboratories in the Middle East in 
terms of area or absorptive capacity 
for analyzing various petroleum 
products, was inaugurated.
The announcement of the 
laboratories’ opening came during 
a familial ceremony sponsored and 
attended by the company’s CEO, Mr. 
Waleed Al-Bader, and joined by the 
Deputy CEO of Al-Zour Refinery, Mr. 
Khalid Al-Awadhi. A number of KIPIC 
employees and officials attended 
the opening ceremony, where they 
were briefed on the components and 
significance of the new achievement, 
as well as the nature of work and the 
advanced technology used in the 
laboratories.
In his opening speech at the ceremony, 
Mr. Waleed Al-Bader praised the 
company’s new accomplishment and 
expressed his pride in the efforts made 
by the employees to do everything 
possible and continually strive to 
accomplish more: “This vital building 
falls within KIPIC’s development goals 
with the aim of achieving leadership 
in the oil industry, and is without a 
doubt one of the new contributions 
that are added to several impressive 
achievements of the company, 
enabling it to participate strongly 
in the promotion and development 
of our national economy and the 
elevation of our beloved homeland.”
Al-Bader continued, “The laboratories 
stand out for their cutting-edge 
technological devices and high-
precision equipment, making them 
a distinguished edifice that the 
company presents to the Kuwaiti oil 

Featuring Highly Professional 
National Talents:

A New Achievement within the Company’s Strategic 
Objectives to Enhance its Competitiveness in the 
Kuwaiti Oil and Refining Industry

sector to push it to new horizons, they 
also reflect our continuous keenness 
to achieve more development in 
terms of technology used in all our 
operations, which always qualifies 
us to follow a systematic approach 
towards achieving our interim 
strategic goals.”

He added that KIPIC does not only 
seek to build an oil edifice that 
contains facilities for production and 
export only but also goes beyond that 
to the goal of building an independent 
and integrated entity that enhances 
the company’s strategic goals 
towards leadership; “therefore, 

equipping Al-Zour refinery with the 
latest laboratories is an integral part 
of our vision to achieve excellence, 
our projects and objectives are to 
manufacture high-quality petroleum 
products, petrochemicals, and LNG 
supplies in a reliable, efficient, and 
environmentally safe manner.”
For his part, Mr. Khalid Al-Awadhi 
Deputy CEO of Al-Zour Refinery, 
confirmed that the chain of 
daily successes is the result of the 
sincere efforts of KIPIC employees, 
who reflect the strong determination 
to move forward towards full 
operation and security with the 
maximum refining capacity of one of 
the largest refineries in the world.
He went on to add that in order 
for the Al-Zour refinery to be fully 
operational, a significant and 
consecutive series of successes had 
to be made: “In November 2022, we 
started the commercial operation 
of the first refinery, as we were able 
to export a number of commercial 
shipments of kerosene, petrochemical 
naphtha, high-quality aviation fuel, as 
well as low-sulphur fuel oil and ultra-
low sulphur diesel (Ultra) to global 
markets, in addition to achieving 
the initial operation of the second 
refinery.”
“The continued success in receiving 
the units of the third refinery, as well as 
the completion of the initial operation 
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of the permanent pumping line for 
crude oil for the Al-Zour refinery, 
confirms our strong determination 
to move forward towards full safe 
operation and maximum refining 
capacity for one of the world’s largest 
refineries,” he added.
“What we are witnessing today in terms 
of the celebration of the inauguration 
of Al-Zour Refinery Laboratories, this 
prestigious edifice that befits the 
level of KIPIC, is a celebration of one 
of the most important achievements 
that contribute to enhancing the 
company’s competitiveness of the 
Kuwaiti oil and refining industry,” 
Al-Awadhi stated in his speech. 
The laboratories test the products’ 
quality as well as the materials used 
in the manufacturing and refining 
processes. Furthermore, this structure 
serves as a façade for the company’s 
export strength. Determining the 
quality of petroleum products is one 
of the fundamentals of evaluating 
their prices, and the certificate issued 

Featuring the most advanced technologies available internationally
Certificate Issued by Laboratories is regarded as a high-value pricing 
certificate for the product

by “Al-Zour Refinery Laboratories” 
is regarded as a high-value pricing 
certificate for the product. Relying 
on this significance, we were 
determined to establish and maintain 
the laboratories as an independent 
and integrated entity that meets the 

refinery’s needs and increases its 
competitiveness among international 
company refineries, and we were 
equally committed to equipping the 
laboratories with the most advanced 
technological technologies available 
internationally.

At the end of his speech, Al-Awadi 
praised the employees at Al-Zour 
Refinery, particularly “the efforts 
of the product quality team, which 
includes a group of highly qualified 
and professional technicians and 
specialists.”
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Al-Zour laboratories are considered one of the most important 
achievements of KIPIC because of the prominent role they play in 
ensuring quality control and approving the issuance of certificates for 
the final products of the refinery (naphtha, kerosene, diesel and fuel oil). 
The lab has been equipped with many advanced devices that meets the 
standard specifications to ensure quality results. A group of technicians 
at the highest level of efficiency and professionalism works in the 
laboratory 24 hours a day, on a regular basis.

Space and location
Al-Zour Complex laboratory is one of the largest laboratories in the 
Middle East with an area of approximately 6,000 square meters. It is 
located in a strategic location near the Training Center and the Control 
Center building (CCB).

4 Specialized Departments
•  Water and analytical laboratory

The role of this laboratory is to examine all water samples, as it 
receives many samples throughout the day and routinely, based 
on schedules prepared in advance in cooperation with the various 
teams, in addition to emergency samples, which it can examine daily, 
24 hours a day, based on works needs.
The laboratory has been equipped with the latest advanced 
equipment compatible with the latest international standards to 
support KIPIC, while entering a new phase in its history with the start 
of operations. The lab is operated by well trained staff, that reflects 
the company’s interest and focus on the main human element. These 
devices are not limited to (atomic absorption spectrophotometry, 
optical emission spectrometry, chromatography)

•  Oil laboratory
This laboratory is also called the quality control laboratory, as it 
analyzes various oil samples such as crude oil, naphtha, kerosene, 
diesel, and heavy oil coming from different processing units such as 
the crude oil Distillation unit, Atmospheric Residue Desulphurization 

unites, and the rest of the units, in order to identify the different 
parameters like Density, Sulphur content and flash point.
The main purpose of the laboratory is to monitor the performance 
of the oil processing units before the products are transferred to the 
tanks. The oil lab is equipped with a modern HVAC system, to prevent 
the accumulation of toxic fumes and hydrocarbons within the work 
area, to ensure the safety of all employees.

•  Gas laboratory
The gas laboratory contains the latest technologies for gas 
examination, using chromatography methods, which has been relied 
upon since the 1950’s, due to its speed and accuracy, as the time 
required to perform any analysis whiten ranges from 30-5 mins 
depending on application.
The laboratory receives samples from various refinery units, such as 
the hydrotreaters  and the hydrogen Production Unit.

• Certification Laboratory
This laboratory clearly shows the role it plays in issuing final quality 
certificates after receiving final samples from other laboratories, and 
therefore its certificate is a guarantee of the quality of the results.

Main Role
• Providing high quality laboratory services to the company’s internal 

customers (operations group -Al-Zour Refinery, Inspection and 
Corrosion Team, and maintenance Group - Al-Zour Refinery)

•  Provide laboratory services to external Customers, in a timely, 
accurate, reliable and cost-effective manner

•  Ensure appropriate quality control of Al-Zour Refinery & LNGI, 
finished product and individual unit operation. 

•  Providing technical and experimental service related to quality 
problem associated with development of new product.

•  Incorporated the KIPIC’s corporate values in the business.
• Establish Quality Management System (QMS), Integrated Management 

System (IMS) and ISO 17025 business process.

A Glimpse about
Al-Zour
Laboratories
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The opening ceremony of the Al-Zour 
Laboratory building was equal to the 
event, in terms of the magnificence 
of the preparation and organization. 
In addition to a delegation from the 
Kuwait National Petroleum Company 
(KNPC) and another delegation from 
the Kuwait Institute for Scientific 
Research (KISR), the organizing team 
was up to the responsibility and played 
its organizational role to the fullest.
From this standpoint and in 

appreciation of the great efforts 
exerted, Mr. Ali Al-Ajmi, Manager of 
the Technical Services Group, honored 
the working team that oversaw 
the organization of the opening 
ceremony, after their efforts were 
evident in the ease and smoothness of 
the successive stages of the opening, 
which indicates a great work of a 
united team with a clear vision and 
a specific goal. With enough will to 
make more possible.

Ali Al-Ajmi Honors the Organizing Team of 
the Opening Ceremony (Laboratory Building)
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During the Health, Safety and Environment Day

(KIPIC) Celebrates Success Partners of 
Contractors

Under the auspices and presence of 
the Chief Executive Officer, Mr. Walid 
Al-Bader, the auditorium of the admin 
building of Al-Zour Refinery witnessed 
the hosting of the Health, Safety 
and Environment Day & Seminar 
for contractors, which the company 
organizes annually with the aim of 
exchanging experiences and learning 
about everything new in the field of 
health, safety, and the environment. 
This seminar is also considered a 
special tribute to contractors for their 
great efforts throughout the year as 
the CEO presents many awards to 
the winning companies for the best 
professional practices in the field of 
health, safety, and environment.
In his opening speech to the 
seminar, the CEO, Mr. Walid Al-
Bader, welcomed all the attendees, 
including employees and contractors, 
expressing his happiness at meeting 
with them again after the seminar 
was suspended in previous years due 
to the Corona pandemic.
Al-Bader stressed that cultural change 
and optimal development in the field 
of health, safety and the environment 
will not be achieved easily and need a 
road map and a systematic plan that 
we are moving forward to achieve 
what we aspire to.
Al-Bader added that the seminar 
is a platform where we meet with 
the aim of exchanging experiences 
and identify best practices and the 
latest developments in the field, 
which contributes significantly 
and effectively to instilling a strong 

culture of health, safety, security 
and the environment in the hearts 
and behaviors of the company’s 
employees and contractors as well.
The CEO indicated that the 
achievements made during the 
past year, especially after the start 
of commercial operation of the first 
phase of  Al-Zour refinery, more care 
and attention in terms of health 
and safety and attaining the highest 
standards of HSSE to ensure the 
same for the entirety of the our 
achievements, employees and our 
environment as well, and we in (KIPIC) 
sponsor the strategic initiative For 
the Kuwait Petroleum Corporation 
(KPC) 2040, which is concerned 
with (the cultural change between 
employees and contractors in the 
field of health, safety, security, and the 
environment), so we are always keen 
to enhance culture and behaviors 

to its success.
The seminar was moderated by Dhari 
Al-Gharbali, Manager of the Health, 
Safety and Environment Group, who 
expressed the great efforts made by 
the group to achieve the highest levels 
of safety in all stages of work within 
the company and the great interest 
in health and environmental issues, 
which is the interest that characterizes 
all contractors from KIPIC partners.
The seminar witnessed an extensive 
discussion among a number of 
participating contractors about 
the latest developments followed 
globally in the field of health, safety 
and the environment, and the extent 
to which these requirements are 
followed and what are the obstacles 
that would impede the stages of 
their implementation on the ground, 
as well as the various proposals to 
achieve more excellence in this field. 
The field is very important, and the 
panel discussion was moderated by 
Ahmed Al-Safwan (Senior Engineer 
Safety)
The seminar also witnessed 7 lectures 
from the participating contractor 
companies, which discussed very 
important topics in the field of health, 
safety and the environment.
At the end of the seminar, the 
contractors were honored, and 
awards were handed over. The (Best 
Personality for Health, Safety and 
Environment) was announced, which 
was won by 3 contractors. The winner 
of the (Best Short Safety Awareness 
Session) award was also announced. 
Gifts were also distributed to all 

in this field, through seminars and 
various meetings with employees and 
contractors, as this file is considered 
a major priority in line with the 
state’s  directions , as well as its direct 
connection with the company’s 
responsibility to maintain the safety of 
employees, secure its oil facilities, and 
ensure that KIPIC fulfills its domestic 
and foreign obligations.
In the end, Al-Bader thanked the 
esteemed contractors for their 
continuous efforts to improve the 
culture of health and safety, their 
constant keenness to provide the 
highest levels of security in their 
operations in the company, and 
their great interest in the issue of 
the environment during the various 
stages of their work. He also thanked 
the seminar organizing committee 
for their efforts in preparing for the 
seminar and their great contribution 

Al-Bader: The achievements that have been 
attained require more care and attention from us 
to preserve them, the employees, and contractors



The health, safety and environment file is a major priority for the company in line with the state’s directives

Kuwaiti corner
The special exhibition on the side of the seminar witnessed a wonderful 
heritage glimpse from KIPIC’s part after it organized the Kuwaiti corner, 
during which all participants enjoyed being photographed while they were 
wearing the traditional Kuwaiti costume ,through which the company 
aimed to introduce the contractors to an aspect of the culture and people 
of Kuwait.
The corner was admired by all attendees as of its delightful imprint on the 
souls, and wonderful memories that will remain in their minds.

participants in the seminar.
It is worth noting that on the side 
of the seminar, the CEO, Mr. Walid 
Al-Bader, and the Deputy CEO, Mr. 
Khaled Al-Awadi, inaugurated a 
special exhibition in the field of health, 
safety and environment, in which 12 
companies participated, including 
the Kuwait Oil Company(KOC), during 
which the participating companies 
presented many different tools 

and models used to achieve The 
highest levels of safety, preserving 
health and at the same time being 
environmentally friendly. In addition 
to that, there was a small Kuwaiti 
Corner, in which all participants 
enjoyed being photographed wearing 
traditional Kuwaiti clothes, through 
which KIPIC aimed to introduce 
contractors to an aspect of Kuwait’s 
culture and people.
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Rewarding Visits to Al-Zour Oil Complex Projects

Duqm Refinery 
and Petrochemical 
Industries’ CEO pays 
his first visit to the 
company

Deputy CEO of 
Mina Al-Ahmadi 
Refinery led 
the (KNPC) 
delegation

Effective experience exchange with Kuwait 
Oil Company’s Purchasing and Material 
Management Department

A special visit to the Japanese (Mitsubishi) in 
the presence of the International Marketing 
sector in the Kuwait Petroleum Corporation

Last January witnessed many different 
visits to Al-Zour complex projects, 
where KIPIC received a delegation 
from the Japanese international 
company, Mitsubishi, in order to see 
the latest developments of Al-Zour 
Refinery, as well as the refinery’s 
products of international quality. The 
visiting delegation was led by the 
CEO of (Mitsubishi) and a number of 
managers and representatives of the 
company in Kuwait. 
The visit witnessed the presence of 
representatives of the International 
Marketing sector in the Kuwait 
Petroleum Corporation (KPC), in 
order to discuss some files related to 
joint cooperation with the Japanese 
company.

Oil Sector’s Visit

KIPIC has also received a joint 
delegation from the Duqm Refinery 
and Petrochemical Industries 
Company of the Kuwait Petroleum 
International Company (KPI) and the 
Kuwait National Petroleum Company 
(KNPC), as well as another delegation 
from the Kuwait Oil Company’s 
(KOC Purchasing and Materials 
Management Team.
These visits are the result of joint 
cooperation between oil sector 
companies, which ultimately benefits 
the progress of work in the sector.

‘Duqm Refinery’ and 
‘Kuwait National Petroleum 

Company’

Mr. David Baird, CEO of the Duqm 
Refinery and Petrochemical Industries 
Company, led the delegation of his 
company, and this visit is considered 
his first since assuming his position, 
while Mr. Shuja Al-Ajmi, Deputy CEO 
of Mina Al-Ahmadi Refinery, led the 

great technological developments 
used in all stages of work within 
projects.
During the visit, a number of KIPIC 
officials met with the delegation in an 
expanded meeting to introduce the 
company’s projects, the successes it 
has had in the past, its grand goals 
for the future, and the outstanding 
technological advancements that are 
utilized in all phases of project work. 
Many significant axes related to the 
nature of work in the two companies 
were also discussed at the meeting 
in order to exchange experiences and 
achieve joint integration between oil 
sector companies.

Purchasing Management 
Department of Kuwait Oil 

Company

The LNGI Operations Group, 
headed by Mr. Muhammad Fahd Al-
Otaibi, received the Purchasing and 
Materials Management Department 
at the Kuwait Oil Company (KOC), 
represented by the Group Manager, 
Mr. Khaled Al-Adsani.
The visit came with the aim of getting 
thoroughly acquainted with the 
nature of the LNG import facility 
and its operations, in addition to the 
latest developments used to achieve 
more benefit, especially since the 
LNGI project in KIPIC is the first of 
its kind locally and the largest in the 
world in terms of storage capacity. 
The project consists of 8 tanks, each 
with a capacity of 225 thousand 
cubic meters, and it is a part of Kuwait 
Petroleum Corporation’s  2040 long-
term strategic directions, which aim 
to meet domestic fuel demand and 
future energy needs by supplying 
fuel that is economically and 
environmentally optimal.

delegation of the National Petroleum 
Company, where they were received 
by Al-Zour Refinery’s Deputy CEO, Mr. 
Khaled Al-Awadi.
The visit witnessed an expanded 
meeting by a number of KIPIC 

officials with the delegation in order 
to introduce the company’s projects 
and the achievements that have been 
achieved throughout the previous 
periods and the great aspirations to 
achieve more, as well as introduce the 



أخبار

KIPIC received a delegation from the Kuwait 
Fire Force, headed by the Deputy Head 
of the Prevention Sector, Major General 
Khalid Abdullah Al-Fahd. The delegation 
was received by a number of the company’s 
officials, led by the Deputy CEO of Al-Zour 
Refinery, Mr. Khalid Al-Awadi.
The purpose of the visit was to hand over 
firefighting licenses to 27 buildings at Al-
Zour Refinery, review emergency plans 
and preparations, and emphasize safety 
requirements.
At the end of the visit, Major General Khaled 
Al-Fahd praised the company’s keenness 
and interest in providing the highest levels of 
security and safety in all of its sites, as well as 
its advanced emergency readiness and the 
presence of human cadres at the highest level, 
hoping that KIPIC would serve as a model to 
follow in all companies.

Al-Zour Refinery Buildings Receive
Firefighting Licenses
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For the Second Year in a Row
KIPIC Fire Team Participates in “Shamel 8” Training

For the second year in a row, the KIPIC 
Fire Team participated in the Shamel 
8 training, which was conducted 
by the Kuwait Fire Force in Arifjan 
with the participation of 33 parties. 
The activities were attended by the 
First Deputy Prime Minister, Minister 
of Interior, and Acting Minister of 
Defence, Sheikh Talal Khaled Al-
Ahmad Al-Sabah, as well as a number 
of ministers, members of the National 
Assembly, governors, and a number 
of leaders and senior officials from the 
state and the participating parties.
The “Shamel 8” training for this year 
was titled “Crisis Management under 
Joint Coordinating Leadership,” and 
the title clearly expressed the main 
objective of that event, which is the 
integrated interaction between the 
parties (concerned with the speed of 
action) to deal with disasters, crises, 
and accidents that may pose a threat 
to the security and safety of the 

country and its citizens.
The company’s participation 
in this event is driven by the 
a im of exchanging exper iences 
and skills with military, civil, and 
oil authorities on how to deal with 
disasters of all types in a way that 
enriches practical experience and 
serves as a reference and a solid 
approach for all parties involved in 
dealing with disasters, crises, and 
accidents.
The KIPIC Fire Service team, consisting 
of five vehicles and nine personnel, 
took a notable part in the training, 
where the team demonstrated their 
exceptional capabilities through 
impressive performance, heroic work, 
and rapid response in dealing with 
all types of disasters and accidents 
by controlling the disaster site and 
dealing with it immediately and 
effectively. In addition to dealing 
directly and quickly with the victims 
and injured,

Sheikh Talal Al-Khalid, First Deputy 
Prime Minister, Minister of Interior, 
and Acting Minister of Defence, for his 
part, stated that the government will 
make every effort to secure all support 
for holding exercises and training, as 
well as provide all equipment and tools 
that assist the concerned authorities 
in carrying out their duties.
 Al-Khalid further stated that “the 
coordination and cooperation 
between the participating parties, 
whether governmental or non-
governmental, would prevent and 
reduce damages,” expressing his 
contentment for being present 
on the field where comprehensive 
exercises were being held and for 
the cooperation and coordination he 
had seen between the participating 
agencies. He praised the strategies 
and scenarios developed for the 
exercise, which cover a variety of 
accidents and disasters and how to 
handle them.

The event was titled 
“Crisis Management 
Under Joint Coordinating 
Leadership”

Al-Khalid:
“The government 
will spare no effort in 
providing equipment to 
relevant authorities and 
ensuring full support for 
holding training drills”
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The team 
demonstrated 
exceptional 
capabilities in 
dealing with 
disasters
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An Introductory Session with Raffles and Valuable Prizes

The “Imtaz” Initiative Forum Witnesses an 
Outstanding Interaction with Employees

The “Imtaz” initiative forum was held 
in the theater of the administrative 
complex of Al-Zour Refinery, with the 
goal of introducing the application 
through interaction with the 
employees in KIPIC, getting to know 
their views on the application and 
their comments on it, and listening 
to their suggestions regarding its 
development and upgrading its 
features.
A delegation from the Kuwait 
Petroleum Corporation (KPC) was 
present at the forum, led by Mr. Jamal 
Al-Sanousi, Manager of Corporate 
Communication Department, where 
they were greeted by a group of 
officials led by Mr. Khalid Al-Awadhi, 
the Deputy CEO of Al-Zour Refinery.
The forum witnessed a detailed 
breakdown of the application, in 
which Al-Sanousi explained that 
the uniqueness of the application is 
based on its electronic system that 
connects the oil sector with a massive 
assortment of the most prominent 
commercial companies, indicating 
that what the “Imtaz” initiative 
offers is represented by providing 
competitive prices for goods and 
services dedicated to the project. It 
was originally limited to two days 

but has now been extended to a full 
year and is continuously renewed, 
ensuring that all employees in the oil 
sector receive maximum benefits.
He added that the initiative’s strategy 
includes 4 main axes, namely:
-          Ease of use
-         Strengthening relationships
-         Sustainability
-         Standardization of controls and 
procedures
Al-Sanousi stated that the project’s 
goal is to maintain a healthy 
relationship between oil companies 
and external parties through the 
benefits provided to “Imtaz” users, in 
accordance with the strategic media 

plan for 2030.
He stated that the project’s goal 
is to extend the values of the 
Corporation and its subsidiaries, 
which aim to encourage employees 
to achieve basic values such as 
emphasizing the importance of 
job connection and taking steps to 
distinguish the oil sector, pointing 
out that the application includes 
exclusive marketing services and 
offers provided by 470 companies in 
different fields ranging from tourism 
and travel to banks, clubs, shops, etc.
Nevertheless, the most distinguishing 
feature of the application remains 
not its services, but the segment 
served by the program, namely oil 
sector employees, which consists of 
40 thousand employees, in addition 
to their families, for a total of 120 
thousand people.
Al-Sanousi stated that the percentage 
of registered KIPIC employees on the 
application has reached 70% and 
that he expects the percentage to 
rise further following the visit.
In addition to what the forum 
included in terms of activities, raffles, 
and the presentation of special 
gifts from some of the companies 
participating in the application, the 
forum witnessed a lot of interaction 
by the employees, who asked various 
questions and submitted many 
proposals that would make the 
application more distinctive.

 Al-Sanousi: “ The 
application is based on 
an electronic system 
that connects the oil 
industry with a large 
number of the most 
prominent commercial 
firms”

The percentage of 
application subscribers 
who work in KIPIC has 
reached 70%



KIPIC Family Welcomes the Return of Al-Ajami

13
News

KIPIC family organized a special 
reception to welcome and rejoice 
the return of Mr. Abdullah Fahhad Al-
Ajmi, Deputy CEO for Administrative 
and Commercial Affairs, after his 
absence during the last period from 
the company due to a health issues 
that had befallen him, asking God 
Almighty to perpetuate the blessing 
of health and wellness on him.
The reception was held at the 
company’s headoffice in the Olympia 
complex in Salmiya. The CEO, Mr. 
Walid Al-Bader, and the Deputy CEO 

for Planning and Finance, Mr. Khaled 
Al-Awadi, were at the forefront of 
the reception, in addition to a large 
number of officials and employees of 
(KIPIC).
The general atmosphere of the 
ceremony was enveloped in feelings 
of cordiality and love, an expression 
of the strength of interdependence 
between all employees of 
the company’s family, and an 
enhancement of the priority of the 
human element within the KIPIC’s 
strategy.



KIPIC took part in the engineering student project 
exhibition at the Australian University’s Boulevard 
Hall, which was held under the auspices of Dr. 
Hamad Al-Adwani, the Minister of Education and 
Higher Education and Scientific Research.
The company’s participation in this event stems 
from a joint cooperation agreement with the 
Australian University, which primarily aims 

to develop the capabilities of university students by visiting the company and learning about the work 
mechanisms and technology used in projects, as well as to develop the performance of the company’s 
employees by holding educational lectures by university faculty members.
The exhibition featured 137 university students who presented 31 projects from various engineering 
disciplines, and the winners were chosen by a team of KIPIC engineers who evaluated the student projects.

KIPIC Engineers

Evaluate the Projects of Australian University Students

In Collaboration with the Kuwaiti Makers Team

(Customer Services) Distributes Gifts to Children in 
(Al-Amiri) and (Al-Ahmadi)
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As part of the ongoing social 
initiatives that the company is keen to 
carry out periodically, the Customer 
Services Team, in cooperation with 
the Kuwaiti Makers Team (affiliated to 
the Ministry of Social Affairs), visited 
Ahmadi Hospital and distributed 
token KIPIC gifts to the admitted 
children, with the aim of bringing joy 
and pleasure to their souls and hearts 
in a way that to spread happiness and 
lift their spirit.
The Amiri Hospital was also visited, 
and gifts were distributed to admitted 
children there, as the humanitarian 
and charitable work is among the 
priorities of KIPIC’s interests, which 
it is always keen on to consolidate its 
societal role.



“Safety Team”  Attends a Workshop with Kuwait Oil Company
The LNGI and Petrochemicals 
Safety Team held an awareness 
workshop in collaboration with 
Kuwait Oil Company (KOC), during 
which experiences and modern 
methodologies regarding global 
safety procedures were exchanged.
The workshop included a lecture 
for the HSE Group on access to 
semi-enclosed spaces and dealing 
with the surroundings and security 
routes to achieve the highest level of 
security and safety. The lecture was 
inspired by the use of virtual reality 
(VR) technology, which has recently 
been used to train employees and 

develop their skills and practical 
experiences through a reality 
simulation in which the trainee has a 
real-world experience of what may be 
encountered on the ground.
The workshop is part of a joint 
cooperation agreement between 

oil companies with the goal of 
empowering employees and providing 
them with the best opportunities to 
develop their scientific and practical 
skills and capabilities in order to 
help them perform their jobs more 
professionally.

Training and Career Development launches the 
“Success Stories” Initiative

In a distinguished initiative, the 
Training and Career Development 
Group, represented by the Talent 
Management and Leadership 
Development Team, organized 
the first seminar in the series 
of (Success Stories) sessions to 
review some inspiring success 
stories in the various oil sector 
companies.
The seminar witnessed the 
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The story dealt with a special topic 
in the field of cloud integration, 
the problems facing the first 
beneficiaries at their inception 
and the optimal mechanism for 
dealing with these difficulties in 
order to reach professionalism, 
as well as talking about the 
mechanism of using a group of 
different innovative applications 
and how to deal with them, and 
the inspiring story behind thinking 
about these applications and their 
implementation.
This initiative comes with the 
aim of exchanging experiences 
between the companies of the oil 
sector, and benefiting from the 
various success stories, which in 
turn inspire everyone to achieve 
more for the benefit of the sector 
as a whole and is certainly in the 
interest of the dear country.

block in the way of achieving it, and 
the different ways that were followed 
to avoid these difficulties and 
overcome them in order to achieve 
the target achievement.
While the second story was reviewed 
by Mr. Ahmed Safar, Team Leader, 
Information Technology, and Ms. 
Latifa Issa Al-Nasrallah, Senior 
Analyst of Corporate Applications at 
the Kuwait Gulf Oil Company.

presentation of two success stories 
in theKuwait  National Petroleum 
Company(KNPC) and the Gulf Oil 
Company(KOC), where the first story 
was presented by Mr. Nael Al-Balushi, 
Team Leader, Project Coordination 
Team - Package Two – Clean Fuel 
Project in the KNPC, during which 
he spoke about the inspiring journey 
in implementing major projects and 
challenges Which was a stumbling 



التسجيل مفتوح قدم اآلن
Registration is open, apply today

Click hereاضغط هنا

Deadline 16th of Feb 2023
اليوم األخير للتسجيل  ١٦ فبراير ٢٠٢٣
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