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النفط  ناقالت  �شركة  تاأ�شي�س  على  عاماً   60 مرور  اأهنئكم مبنا�شبة  اأن  يطيب يل 

 1957 اإبريل  يف  ال��رواد  الكويتيني  من  جمموعة  يد  على  تاأ�ش�شت  والتي  الكويتية 

حيث كانوا اأ�شحاب روؤية ب�شاأن اأهمية النقل البحري وتطوير �شناعة النفط يف دولة 

الكويت فقد حتملوا العبء وامل�شوؤولية تطوعياً وخدمة للوطن.

كانت  التي  »كاظمة«  اخلام  للنفط  ناقلة  اأول  بناء  اإن�شائها يف  منذ  ال�شركة  وب��داأت 

حمولتها تبلغ 49 األف طن اأي مبا يعادل 340 األف برميل وهي اأول ناقلة نفط ترفع 

علم الكويت عام 1959.

ويف موقف ملفت لالأنظار من قبل اأمري البالد الراحل ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح 

رحمه اهلل وطيب اهلل ثراه والذي كان ي�شغل من�شب وزير املالية اآنذاك فقد قام بدعم 

هذا التوجه من خالل ت�شجيعه لل�شركة ون�شاطها الأمر الذي �شاعدها يف اأن تخطو 

باملوافقة  1976 قام  اأنه يف عام  الكويتي كما  النفط  خطوات رائدة يف جمال نقل 

على متلك احلكومة ن�شبة 49% من �شركة ناقالت النفط الكويتية حيث متيزت تلك 

املرحلة بالتعاون بني الدولة وال�شركة ب�شكل كبري ومنذ ذلك احلني ا�شتمرت ال�شركة 

بالزدهار ملوا�شلة م�شرية النجاح ومن ثم التاأميم عام 1979 من قبل احلكومة.

كما وا�شلت ال�شركة تقدمها عن طريق بناء ناقالت جديدة حيث و�شل عدد ناقالت 

التقنيات  باأحدث  وتتمتع  والأغرا�س  الأحجام  خمتلفة  ناقلة   29 حالياً  الأ�شطول 

اأ�شطول  اأن  كما  للبيئة  �شداقة  الأكرث  للناقالت  وتعد منوذجاً  العاملية  واملوا�شفات 

ل�شادرات  ا�شرتاتيجي  غطاء  على  احلفاظ  يف  الأ�شا�شية  الركيزة  يعترب  ال�شركة 

موؤ�ش�شة البرتول الكويتية من النفط اإىل كافة اأرجاء العامل وتطمح ال�شركة من خالل 

البحري ومت�شدرة لنقل امل�شتقات  النقل  اأن تكون رائدة عاملياً يف جمال  روؤيتها يف 

الهيدروكربونية.

ومل يقف اهتمام ال�شركة منذ انطالقتها على بناء الناقالت فقط بل تعددت الأدوار 

التي ت�شاهم يف النهو�س بالقت�شاد الوطني حيث اأنها اأ�ش�شت عام 1959 فرع الوكالة 

البحرية لي�شبح الوكيل الوحيد يف دولة الكويت الذي يقوم بتقدمي اخلدمات جلميع 

بوا�شطة  الكويت وذلك  واإىل موانئ  التي تبحر من  والعاملية  املحلية  النفط  ناقالت 

طاقم وطني من اأ�شحاب اخلربات والكفاءات املحبني لوطنهم كما جتلى دور ال�شركة 

الوطني يف بناء وت�شغيل اأول م�شنع لتعبئة اأ�شطوانات الغاز امل�شال مبنطقة ال�شويخ 

ال�شناعية يناير 1962 لتلبية احتياجات الدولة ومع تزايد عدد ال�شكان اأ�شبح من 

ال�شروري زيادة الطاقة الإنتاجية لتتنا�شب مع حجم ال�شتهالك بال�شوق املحلي فتم 

بناء م�شنع جديد يف منطقة ال�شعيبة ال�شناعية عام 1985 ثم كللت ال�شركة جهودها 

اأم  منطقة  امل�شال يف  الغاز  اأ�شطوانات  لتعبئة  م�شنع جديد  باإن�شاء  املجال  يف هذا 

العي�س �شمال البالد مار�س عام 2015.

التاريخ  �شجلها  التي  بالإجنازات  حافلة  الكويتية  النفط  ناقالت  �شركة  م�شرية   اإن 

و�شطر حروفها الآباء والأجداد الرواد الذين عملوا بكل جد واإخال�س وبروؤى ثاقبة 

من اأجل امل�شلحة الوطنية وخدمة البالد وظلت ال�شفينة تبحر جيل بعد جيل بوا�شطة 

عنا�شر وطنية موؤهلة وعلى اأعلى م�شتوى من الكفاءة ونحن نكمل امل�شوار يف تعزيز 

عالية  وذات خربة  ومدربة  موؤهلة  وطنية  ب�شواعد  اأهدافها  ال�شركة وحتقيق  مكانة 

لرفع ا�شم ال�شركة حملياً وعاملياً لت�شب يف خدمة بلدنا احلبيب الكويت و�شنحر�س 

يوفقنا  اأن  وجل  املوىل عز  من  وناأمل  عاملياً..  املرموقة  مكانتها  على احلفاظ على 

وي�شدد خطانا على طريق النجاح دائماً.

�لرئي�س �لتنفيذي

طالل الخالد األحمد الصباح

60 عامًا من اإلنجازات والريادة

اإلفتتاحية
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البالد  اأمري  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  ا�شتقبل 

ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح حفظه 

النفط  وزي��ر  معايل  بيان  بق�شر  ورع��اه  اهلل 

املرزوق  ع�شام  ال�شيد  واملاء  الكهرباء  ووزير 

والرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة البرتول الكويتية 

التنفيذي  والرئي�س  العد�شاين  ن��زار  ال�شيد 

ال�شيخ  الكويتية  ال��ن��ف��ط  ن��اق��الت  ل�شركة 

طالل خالد الأحمد ال�شباح ورئي�س جمل�س 

ال�شيد  الكويتية  النفط  ناقالت  �شركة  اإدارة 

على  عاماً   60 مرور  اخل�شتي مبنا�شبة  بدر 

تاأ�شي�س �شركة ناقالت النفط الكويتية.

احليوي  بالدور  اهلل  رع��اه  �شموه  اأ�شاد  وقد 

تاأ�شي�شها حيث  ال�شركة منذ  به  الذي قامت 

وتقدمي  القت�شاد  عجلة  دف��ع  يف  �شاهمت 

الدعم ال�شرتاتيجي للقطاع النفطي يف البالد 

متمنيا �شموه لهم دوام التوفيق والنجاح.

بهذه  ل�شموه  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة  ت��ق��دمي  ومت 

املنا�شبة.

األمير : »ناقالت النفط الكويتية« ساهمت في دفع عجلة االقتصاد
�سموه اأ�ساد بالدور احليوي لل�سركة منذ تاأ�سي�سها ومتنى لها دوام التوفيق والنجاح

 �ساحب ال�سمو اأمري البالد متو�سطًا معايل وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء ال�سيد ع�سام املرزوق والرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية ال�سيد نزار العد�ساين 

والرئي�س التنفيذي ل�سركة ناقالت النفط الكويتية ال�سيخ طالل اخلالد ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة ناقالت النفط الكويتية ال�سيد بدر اخل�ستي

 �ساحب ال�سمو اأمري البالد خالل ا�ستقباله ال�سيد ع�سام املرزوق وال�سيد نزار العد�ساين وال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد بدر اخل�ستي
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املبارك احلمد  ال�شيخ جابر  �شمو  ا�شتقبل 

وبح�شور  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال�شباح 

واملاء  الكهرباء  ووزي��ر  النفط  وزي��ر  معايل 

ال�شيد ع�شام املرزوق يف ق�شر بيان الرئي�س 

التنفيذي ملوؤ�ش�شة البرتول الكويتية ال�شيد 

ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  العد�شاين  نزار 

ناقالت النفط الكويتية ال�شيخ طالل خالد 

الأحمد ال�شباح ورئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

ناقالت النفط الكويتية ال�شيد بدر اخل�شتي 

وذلك مبنا�شبة مرور 60 عاماً على تاأ�شي�س 

�شركة ناقالت النفط الكويتية.

الكويتية  النفط  ناقالت  و�شم وفد �شركة 

اأي�شاً املهند�س يو�شف اخلمي�س مدير فرع 

وال�شيد  العي�س«  »اأم  امل�شال  الغاز  تعبئة 

عمل  فريق  رئي�س  القطامي  الوهاب  عبد 

الع�شفور  دلل  وال�شيدة  العامة  العالقات 

كبري حمللي العالقات العامة. 

ديوان  رئي�س  معايل  املقابلة  ح�شر  وق��د 

�شمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخة اعتماد 

خالد الأحمد اجلابر ال�شباح.

ال�شيخ نواف الأحمد  العهد  ا�شتقبل �شمو ويل 

بيان  بق�شر  ورعاه  اهلل  ال�شباح حفظه  اجلابر 

معايل وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء ال�شيد 

ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  والرئي�س  امل���رزوق  ع�شام 

البرتول الكويتية ال�شيد نزار العد�شاين والرئي�س 

الكويتية النفط  ن��اق��الت  ل�شركة  التنفيذي 

ورئي�س  ال�شباح  الأحمد  خالد  ط��الل  ال�شيخ 

الكويتية  النفط  ناقالت  �شركة  اإدارة  جمل�س 

مرور  مبنا�شبة  وذل��ك  اخل�شتي  ب��در  ال�شيد 

النفط  ناقالت  �شركة  تاأ�شي�س  على  عاماً   60
اإجنازات  على  �شموه  اأطلعوا  حيث  الكويتية 

ال�شركة وخططها وم�شاريعها امل�شتقبلية.

وقد اأ�شاد �شموه حفظه اهلل باجلهود املخل�شة 

املرفق  ه��ذا  على  للقائمني  البناء  وال��ت��ع��اون 

مكانته  وتر�شيخ  م�شريته  تعزيز  يف  احليوي 

العاملي  الطاقة  �شوق  يف  والدولية  الإقليمية 

متمنياً لهم موا�شلة العطاء والتميز ملا فيه خري 

الوطن وتقدمه وازدهاره.

ولي العهد يشيد بالجهود المخلصة لتعزيز مسيرة
»ناقالت النفط الكويتية« وترسيخ مكانتها اإلقليمية والدولية

مبنا�سبة مرور 60 عامًا على تاأ�سي�س ال�سركة

�سموه متنى للقائمني عليها موا�سلة العطاء والتميز ملا فيه خري الوطن وتقدمه

 �سمو ويل العهد متو�سطًا ال�سيد ع�سام املرزوق وال�سيد نزار العد�ساين وال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد بدر اخل�ستي وعدد من موظفي ال�سركة

 �سمو رئي�س الوزراء متو�سطًا ال�سيد ع�سام املرزوق وال�سيد نزار العد�ساين ووفد �سركة ناقالت النفط الكويتية

رئيس الوزراء استقبل المرزوق والعدساني والخالد 
والخشتي وعدد من موظفي »ناقالت النفط الكويتية«
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�سركة  تاأ�سي�س  ف��ك��رة  لكم  اأي���ن ج���اءت  م��ن 

ناقالت النفط الكويتية؟

رجال  م��ن  جمموعة  ل��دى  ول��دت  الفكرة 

الأعمال الكويتيني الذين كان يعمل غالبيتهم 

يف الهند ومنهم ال�شيد عبد العزيز ال�شقر 

وال�شيد حممد اخلرايف رحمهما اهلل واأنا 

متوفرة  الفر�شة  اأن  راأينا  عدنا  وعندما 

لنقل النفط اخلام الكويتي اإىل دول العامل 

بهذا  تقوم  كانت  الكويت  نفط  �شركة  لأن 

الدور مبفردها فدر�شنا الفكرة ووجدناها 

ال�شعوبات  بع�س  وجود  مع  للتنفيذ  قابلة 

يف  امل�شانع  بع�س  م��ع  بالتوا�شل  فقمنا 

اليابان التي كانت يف هذه الفرتة الوحيدة 

التي ت�شنع ناقالت النفط ومن هنا اأ�ش�شنا 

راأ�س  وحددنا  اأع�شاوؤها  وانتخب  ال�شركة 

�شافر  ال�شركة  تاأ�ش�شت  وبعدما  مالها 

اليابان  اإىل  ال�شقر  العزيز  عبد  ال�شيد 

�شا�شيبو  �شركة  مع  املفاو�شات  واأج���رى 

وقمنا ب�شراء الناقلة كاظمة وكان �شعرها 

وو�شعنا  كويتي  دنيار  األ��ف   50 من  اأق��ل 

جزء من راأ�س مالنا وجزء اأخر اقرت�شناه 

اإىل  الناقلة  وو�شلت  اليابانية  البنوك  من 

ال�شيخ  الراحل  الأمري  وا�شتقبلها  الكويت 

وكانت  ث��راه  اهلل  طيب  ال�شامل  اهلل  عبد 

بداية طيبة ولكن مل جند الدعم من �شركة 

الأولوية  تعطي  كانت  والتي  الكويت  نفط 

لناقالتها وكان الأمري الراحل ال�شيخ جابر 

للمالية يف  وزي��راً  ثراه  اهلل  الأحمد طيب 

وبداأت  به  بالت�شال  فقمنا  الوقت  ذل��ك 

ناقلة  اأن  حينها  ووجدنا  الأم��ور  تتح�شن 

واحدة ل تكفي ف�شافر عبد العزيز ال�شقر 

مرة اأخرى اإىل اليابان وتفاو�س على �شراء 

ناقلتني ولكن امل�شنع ا�شرتط وجود كفالة 

الكايف  امل��ال  راأ���س  توافر  لعدم  حكومية 

و�شكلنا  ال�شركة  يف  الأم��ر  فدر�شنا  لدينا 

وفداً ملقابلة ال�شيخ جابر الأحمد �شم كاًل 

يو�شف  وال�شيد  الزيد  حمود  ال�شيد  من 

ترحيباً  ووجدنا  واأنا  اهلل  رحمهما  الفليج 

الوحيدة  كانت  �شركتنا  اأن  خ�شو�شاً  منه 

ومل  البحري  النقل  جم��ال  يف  باملنطقة 

نكون  اأن  ب�شرط  ال�شركة  كفالة  يف  ميانع 

على  وبناء  احلكومة  قر�س  عن  م�شوؤولني 

ذلك مت منحنا كفالة للم�شنع الياباين.

ولي�س  وطنياً  كان  لنا  بالن�شبة  فامل�شروع 

بع�س  واجهنا  وعندما  امل���ادة  ع��ن  بحثاً 

تدخل  اأن  احلكومة  من  طلبنا  امل�شاعب 

العم عبدالعزيز الشايع : توقعنا نجاح 
»ناقالت النفط الكويتية« ووصولها إلى العالمية

احلقبة التي تاأ�س�ست فيها ال�سركة متيزت بالتعاون والثقة بني الدولة والقطاع اخلا�س

قال العم عبدالعزيز الشايع أحد مؤسسي شركة ناقالت النفط الكويتية أن المؤسسين كانوا يتوقعون هذا النجاح 
الكبير الذي حققته الشركة وأن مستقبلها سيكون أكثر تميزاً وستواصل دورها في دعم االقتصاد والتنمية في 

الكويت في ظل عدم وجود شركات أخرى منافسة لها في مجال عملها.
وأشاد العم عبدالعزيز الشايع في لقاء خاص مع مجلة »ناقالت« بالدور الكبير الذي لعبه األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد طيب اهلل ثراه الذي كان وزيراً للمالية في ذلك الوقت وقدم الدعم والمساندة للشركة لتصنيع عدد من 

الناقالت ثم الدخول في شراكة حكومية معها األمر الذي أتاح للشركة الوصول إلى المكانة المرموقة التي تحتلها اآلن 
محليًا وإقليميًا وعالميًا .. وفيما يلي تفاصيل اللقاء الذي دار معه.

الأمري الراحل ال�سيخ جابر الأحمد كان �ساحب الف�سل يف دعم ال�سركة وم�ساندتها

م�ستقبل »ناقالت النفط الكويتية« ل يقبل �سوى النحاج يف ظل عدم وجود مناف�س لها

ت�شوير: جا�شم التورة

 العم عبد العزيز ال�سايع خالل حواره مع جمله ال�سركة
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ال�شيخ  49% فوافق  بن�شبة  ك�شريك  معنا 

جابر الأحمد على ذلك وكنت اأنا �شمن 4 

من اأع�شاء جمل�س الإدارة الذين ان�شحبوا 

من ع�شوية الناقالت ليحل حملنا اأع�شاء 

من وزارة املالية ممثلني للحكومة وبعدها 

اأن�شاأت ال�شركة الوكالة البحرية ل�شتقبال 

لهم  ال��الزم��ة  اخل��دم��ات  وتقدمي  البحارة 

الغاز  تعبئة  ال�شركة يف �شناعة  ثم دخلت 

امل�شال.

ال��ذي قدمته  ال��دع��م  اأي م��دى �ساهم  اإىل 

لكم الدولة يف جناح عمل ال�سركة؟

كان  الأحمد  جابر  ال�شيخ  الراحل  الأم��ري 

عن�شراً اأ�شا�شياً يف دعم القت�شاد اخلا�س 

واإذا  اقتنع بفكرة ما فاإنه يوؤيدها وي�شاندها 

وعندما عر�شنا عليه فكرة تاأ�شي�س �شركة 

ناقالت النفط الكويتية مبقومات واأهداف 

وال�شراكة  والكفالة  الدعم  لنا  قدم  وطنية 

ولول جهوده ودعمه ما قامت ال�شركة فقد 

كان يدعم اجلميع وكانت هذه احلقبة تتميز 

بالتعاون بني الدولة والقطاع اخلا�س فكال 

ثقة  هناك  وك��ان  الآخ��ر  يكمل  ك��ان  منهما 

كبرية بني الطرفني وتوزيع لالأداور بينهما.

هذه  اإىل  ال�سركة  ت�سل  اأن  توقعتكم  ه��ل 

املكانة املرموقة حمليًا وعامليًا؟

ال�شركة جناحاً  اأن تالقي  املتوقع  كان من 

باهراً ومرموقاً ولول هذا التوقع ما �شعينا 

متاحة  ك��ان��ت  فالفر�شة  تاأ�شي�شها  اإىل 

ومل  التوجه  هذا  توؤيد  واحلكومة  لل�شركة 

نفط  �شركة  با�شتثناء  مناف�شاً  لنا  يكن 

يف  �شاعدتنا  التي  العوامل  وم��ن  الكويت 

من   %49 لن�شبة  الدولة  امتالك  النجاح 

اأولوية يف نقل  اأ�شول ال�شركة واأ�شبح لها 

النفط اخلام الكويتي كونها �شركة وطنية.

كلمة توجهها مبنا�سبة مرور 60 عامًا على 

تاأ�سي�س ال�سركة؟

تاأ�شي�س  على  قرن  ربع  م��دار  على  عملنا 

وو�شعناها  وطنياً  تطوعياً  عماًل  ال�شركة 

توفق  اأن  واأمتنى  ال�شحيح  الطريق  على 

يف م�شريتها وتوا�شل دورها الوطني الذي 

يخدم القت�شاد والتنمية.

وماذا  املرحلة  ه��ذه  يف  ال�سركة  ت��رى  كيف 

تتوقع لها م�ستقباًل؟

كونها �شركة حكومية فاإن م�شتقبلها ل يقبل 

اأنه ل توجد  �شيء �شوى النجاح خ�شو�شاً 

�شركة مناف�شة لها يف جمال النقل البحري 

ويبقى على اأبنائها الأوفياء واملخل�شني اأن 

م�شريتها  وي�شتكملوا  عليها  يحافظوا  اأن 

الرائدة.

على اأبناء ال�سركة الأوفياء واملخل�سني اأن ي�ستكملوا 

م�سريتها الرائدة ويحافظوا عليها

يف لفتة وفاء وعرفاناً بالدور الكبري الذي لعبه 

جيل الرواد من موؤ�ش�شي �شركة ناقالت النفط 

الرئي�س  اخل��ال��د  ط��الل  ال�شيخ  ق��ام  الكويتية 

نائب  �شهاب  علي  ال�شيد  يرافقه  التنفيذي 

وال�شيد  الأ�شطول  لعمليات  التنفيذي  الرئي�س 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  الع�شعو�شي  خالد 

لل�شوؤون املالية والإدارية بزيارة العم عبد العزيز 

ال�شايع اأحد الأع�شاء املوؤ�ش�شني لل�شركة والذين 

تركوا ب�شمة وا�شحة يف تاريخ الكويت.

وقد عرب ال�شيخ طالل اخلالد عن عظيم التقدير 

وجميع  ال�شايع  العزيز  عبد  للعم  والح����رتام 

�شركة  تاأ�شي�س  يف  �شاهموا  الذين  الكويتيني 

�شرحاً  اأ�شبحت  التي  الكويتية  النفط  ناقالت 

اخلام  النفط  نقل  عاتقها  على  وحملت  وطنياً 

وامل�شاهمة على  العامل  اإىل جميع دول  الكويتي 

والتنمية يف  القت�شاد  دعم  يف  عاماً   60 مدار 

البالد موؤكداً اأن جيل الرواد واملوؤ�ش�شني لل�شركة 

و�شتظل  الأذه���ان  يف  عالقة  اأ�شمائهم  �شتظل 

الأجيال املتعاقبة على ال�شركة تنهل من عطائهم 

وخدماتهم اجلليلة التي قدموها لوطنهم متمنياً 

للعم عبد العزيز ال�شايع دوام ال�شحة والعافية.

الشيخ طالل الخالد: المؤسسون تركوا بصمة واضحة في تاريخ الكويت
�ستظل الأجيال املتعاقبة على ال�سركة تنهل من عطائهم وخدماتهم اجلليلة

 العم عبد العزيز ال�سايع متو�سطًا ال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد علي �سهاب وال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيدة دلل الع�سفور 

والآن�سة منرية اخل�ستي

ت�شوير: جا�شم التورة
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املنا�سبة؟ 

يف احلقيقة اإن تاريخ �شركة ناقالت النفط 

من  عقود   6 م��دار  على  املمتد  الكويتية 

ال��ن��ف��ط الكويتية  ن��اق��الت  ���س��رك��ة  حت��ت��ف��ل 

هذا ال�سهر مبرور 60 عامًا على تاأ�سي�سها 

ت����ودون توجيهها بهذه  ال��ت��ي  ال��ر���س��ال��ة  م��ا 

الزمن حافل بالإجنازات وال�شمعة الطيبة 

على امل�شتويني الإقليمي والعاملي فال�شركة 

هي الناقل الوطني الوحيد للنفط الكويتي 

الأ�شاطيل  اأكرب  لأحد  امتالكها  من خالل 

ال��ب��ح��ري��ة يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن ح��ي��ث عدد 

الناقالت وتنوع اأحجامها واأنواعها اإ�شافة 

الطلب  تلبية  ال�شرتاتيجي يف  اإىل دورها 

عن  امل�شال  الغاز  اأ�شطوانات  من  املحلي 

طريق م�شنعي ال�شعيبة واأم العي�س وتوفري 

توؤم  ال��ت��ي  للناقالت  ال��الزم��ة  اخل��دم��ات 

املوانئ الكويتية وما اأود التاأكيد عليه هنا 

اأن هذا التاريخ احلافل بالإجنازات �شاهم 

من  املخل�شني  الكويت  اأبناء  �شناعته  يف 

جيل الرواد والآباء والذين �شلموا لنا دفة 

واملحافظة  الإبحار  بها  لنوا�شل  ال�شفينة 

على مكانتها العاملية ونتمنى اأن نكون عند 

ح�شن الظن ونكمل هذه امل�شرية اخلالدة.

ال�سركة  ح��ق��ق��ت  م����دى  اأي  اإىل  ب���راأي���ك���م 

الشيخ طالل الخالد : »ناقالت النفط الكويتية«
تحتل مكانة متميزة على خارطة النقل البحري العالمي

حققت العديد من الإجنازات والنجاحات على مدار 60 عامًا و�ستوا�سل امل�سرية

�سفينة ال�سركة �ستوا�سل اإبحارها واملحافظة على مكانتها املرموقة ب�سواعد اأبناء الكويت

ال�سركة جنحت يف 

نقل نفط الكويت 

اإىل جميع دول 

العامل وتلبية الطلب 

على الغاز امل�سال

 ال�سيخ طالل خالد الأحمد ال�سباح

أن  الكويتية  النفط  ناقالت  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الخالد  طالل  الشيخ  قال 
تاريخ الشركة الممتد على مدار 60 عامًا حافاًل بالنجاحات واإلنجازات التي تحققت 
ستواصل  الشركة  سفينة  أن  مؤكداً  جيل  وراء  جيل  الكويت  أبناء  بسواعد 

إبحارها لتحافظ على مكانتها العالمية المرموقة بإذن اهلل تعالى.
وأشار الشيخ طالل الخالد في حواره مع مجلة »ناقالت« إلى أن الشركة حققت 
النفط  نقل  في  الكويت  حاجة  تلبية  في  ونجحت  إليها  سعت  التي  األه��داف 
واألزم��ات  االقتصادية  التحديات  وواجهت  العالم  دول  جميع  إل��ى  ومنتجاته 
البحري  النقل  خارطة  على  متميزة  مكانة  اآلن  تحتل  أنها  إلى  الفتًا  السياسية 

العالمي وأن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من اإلنجازات.
وأوضح أن الشركة تولي العاملين بها أهمية خاصة في التدريب وتطوير القدرات 
في  للعمل  الكويتية  الكوادر  تأهيل  على  الحرص  شديدة  أنها  كما  والمهارات 
على  جاهدة  تعمل  الشركة  إدارة  أن  إلى  مشيراً  واإلداري��ة  البحرية  التخصصات 
توفير بيئة عمل مالئمة وجاذبة للقوى العاملة الوطنية وتحرص على تجديد 
وتطويرهم  وتدريبهم  المواطنين  من  جديدة  شابة  طاقات  وتوظيف  الدماء 

بأحدث األساليب العلمية والتكنولوجية وفيما يلي تفاصيل اللقاء.
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من  تاأ�س�ست  التي  ال�سرتاتيجية  اأهدافها 

اأجلها؟

حققت  ال�����ش��رك��ة  اأن  ف��ي��ه  ���ش��ك  ل  مم��ا 

الأهداف التي �شعت اإليها حيث جنحت يف 

تلبية حاجة الدولة يف القيام بنقل النفط 

العامل  دول  جميع  اإىل  ومنتجاته  الكويتي 

حتديات  مواجهة  اأ�شتطاعت  اأن��ه��ا  كما 

من  العديد  وجت��اوز  القت�شادية  ال�شوق 

بالكويت  حلت  التي  ال�شيا�شية  الأزم���ات 

تعزيز  يف  ما�شون  ونحن  املنطقة  دول  اأو 

الكويتي خلدمة  الوطني  الأ�شطول  مكانة 

والت�شويقية  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف 

امل�شتويني  على  الكويتية  البرتول  ملوؤ�ش�شة 

اإىل عمل  الإقليمي والدويل كذلك ن�شعى 

�شراكة ا�شرتاتيجية موؤثرة يف �شوق �شناعة 

النقل البحري العاملي.

وكيف تقيمون مكانة �سركة ناقالت النفط 

الكويتية الآن على خارطة النقل البحري 

العاملي؟

تعزيز  م��ن  متكنت  ال�شركة  اأن  �شك  ل 

جمال  يف  العاملي  ال�شعيد  على  مكانتها 

اأ�شبحت  بعدما  خا�شة  البحري  النقل 

 29 م��ن  يتكون  ح��دي��ث��اً  اأ���ش��ط��ولً  متتلك 

ناقلة تتمتع باأحدث التقنيات واملوا�شفات 

كافة  ت�شخر  ال�����ش��رك��ة  اأن  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة 

وال�شمعة  املكانة  على  للحفاظ  اإمكاناتها 

الطيبة ملوؤ�ش�شة البرتول الكويتية وجزء من 

�شحنات  اإي�شال  على  قائم  ال�شمعة  هذه 

املحددة  املواعيد  يف  عمالئها  اإىل  النفط 

والإيفاء بالتزاماتها وتوفري اأف�شل خدمات 

النقل البحري.

ال�سركة  دور  ع���ن  حت��دث��ن��ا  اأن  م��ن��ك��م  ن����ود 

الب�سرية  ب��امل��وارد  واله��ت��م��ام  التكويت  يف 

اخلا�سة  ال�����ق�����درات  وت���ط���وي���ر  ال���وط���ن���ي���ة 

بالعاملني؟

والإحالل  التكويت  �شيا�شة  يخ�س  فيما 

املا�شية  الفرتة  يف  كبرياً  �شوطاً  قطعنا 

العمالة  ن�شبة  ت�شل  اأن  املنتظر  وم���ن 

بال�شركة  العاملني  اإجمايل  من  الوطنية 

اإىل ما يفوق 90% مع نهاية ال�شنة املالية 

احلالية 2017/2016 فنحن نعمل بجدية 

وعزم لتطبيق التكويت والإحالل للو�شول 

حتقيقها  اإىل  ت�شعى  التي  الأه��داف  اإىل 

و�شعتها  ال��ت��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

كما  الكويتية  ال��ب��رتول  وموؤ�ش�شة  ال��دول��ة 

تويل ال�شركة اأهمية خا�شة لزيادة اأعداد 

و�شيانة  اإدارة  جمموعات  يف  الكويتيني 

ال�شركة  ن��اق��الت  ظهر  وعلى  الأ���ش��ط��ول 

على  احل�شول  معظمها  يف  تتطلب  والتي 

�شهادات التاأهيل البحرية ب�شقيها الهند�شي 

 2010 العام  منذ  اأعدنا  حيث  واملالحي 

الثانوية  لطالب  البحرية  البعثات  نظام 

العامة كما تتيح ال�شركة الفر�شة للعاملني 

ال�شهادات  ع��ل��ى  واحل��ا���ش��ل��ني  امل��وؤه��ل��ني 

العليا بالهند�شة اأو املالحة البحرية للعمل 

باإداراتها املعنية بكافة العمليات الت�شغيلية 

لالأ�شطول وذلك ح�شب متطلبات وظائف 

العمليات من موؤهل وخربة واأداء اأثناء العمل 

البحري وكذلك نحر�س على تاأهيل كوادر 

الأخرى  البحرية  التخ�ش�شات  يف  كويتية 

اللتحاق  عليها  احل�شول  يتطلب  والتي 

بالأكادمييات البحرية املتخ�ش�شة ملنح مثل 

احلر�س  جانب  اإىل  هذا  ال�شهادات  هذه 

العاملني  وم��ه��ارات  ق���درات  تطوير  على 

بال�شركة من خالل م�شاركتهم يف الدورات 

التدريبية داخل وخارج الكويت.

اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط يف الفرتة  م���ع ان��خ��ف��ا���س 

ت��وج��ي��ه��ات م���ن الدولة  الأخ������رية ����س���درت 

حت����ث ج��م��ي��ع اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة على 

اتخاذ اإجراءات جادة لرت�سيد الإنفاق فما 

هذا  يف  ال�سركة  اإتخذتها  التي  اخل��ط��وات 

ال�ساأن؟

�شركة ناقالت النفط الكويتية بادرت بتبني 

هذا التوجه من خالل تد�شني حملة نبيك 

ت�شارك والتي تهدف اإىل تر�شيد التكاليف 

الإيرادات  وتعظيم  الفرد  اإنتاجية  وزي��ادة 

احلملة  ه��ذه  اأه���داف  حتقيق  �شبيل  ويف 

الوطنية قمنا بت�شكيل فريق لو�شع خطط 

امل�شروفات  لتقنني  برامج  لت�شميم  العمل 

وتعظيم الإيرادات دون التاأثري على كفاءة 

فرتة  خ��الل  الت�شغيل  عمليات  و�شالمة 

زمنية حمددة وو�شع خطة لن�شر التوعية 

التكاليف  تقنني  اأه��م��ي��ة  ع��ن  وامل��ع��رف��ة 

وتعظيم الإيرادات بدعم من اإدارة ال�شركة 

تت�شمن  عمل  خطة  بو�شع  الفريق  وق��ام 

�شنوياً  امل�شتهدف  التقنني  وح��ج��م  ن��وع 

وربطه مبوؤ�شرات اأداء معينة لقيا�س تاأثري 

التقنني من �شنة لأخرى كذلك ربط اخلطة 

مبوؤ�شرات تقي�س مدى التح�شن يف الربحية 

م�شتوى  على  املتغرية  التكاليف  وقيا�س 

جميع الأن�شطة الرئي�شة لل�شركة.

كيف ترى ح�سول ال�سركة على العديد من 

اجلوائز العاملية خالل ال�سنوات الأخرية؟

باجلديد  لي�س  العاملية  باجلوائز  ال��ف��وز 

لأنها  الكويتية  النفط  ناقالت  �شركة  على 

امل�شوؤولية  يف  امل�شاهمة  على  حري�شة 

ب�شكل  والقت�شادية  والبيئية  الجتماعية 

مكانة  يعك�س  اجل��وائ��ز  وح�شد  م�شتمر 

يتمتع  ال��ذي  الكويتي  الوطني  الأ�شطول 

باأعلى الت�شنيفات العاملية كما اأننا يف هذا 

ال�شاأن نعترب الرت�شح للجوائز وهذا يحدث 

حيث  بها  الفوز  عن  اأهمية  يقل  ل  دائماً 

واأنه كان قائماً  اأن الرت�شيح للجائزة لبد 

اأر�س  واآثار على  لها وجود  اإجنازات  على 

الواقع. 

ما الر�سالة التي تودون توجيهها مبنا�سبة 

الذكرى ال� 60 على تاأ�سي�س ال�سركة؟

يف  �شاهموا  الذين  جميع  اأ�شكر  اأن  اأود 

ن��اق��الت النفط  ت��اري��خ ���ش��رك��ة  ���ش��ن��اع��ة 

الكويتية على مدار العقود ال�شتة املا�شية 

وال�شعي  املخل�شة  اجل��ه��ود  على  واأث��ن��ي 

الدوؤوب من املوظفني لتعزيز مكانة ال�شركة 

على  التاأكيد  واأود  وعاملياً  واإقليمياً  حملياً 

روؤيتها  تطبيق  يف  ما�شية  ال�شركة  اأن 

ال�شرتاتيجية وتقدمي خدماتها مب�شتويات 

من  متتلك  كويتية  ب��اأي��ٍد  عاملية  قيا�شية 

التقدير  ي�شتحق  م��ا  وال��ط��م��وح  اخل���ربة 

العتزاز  ي�شتحق  ما  والعطاء  البذل  ومن 

والفخر كما اأننا نعمل جاهدين على توفري 

العاملة  للقوى  وجاذبة  مالئمة  عمل  بيئة 

الوطنية لتكون لدينا كوادر موؤهلة ومدربة 

و�شمعة  مكانة  على  احلفاظ  على  ق��ادرة 

ونحر�س  الكويتية  النفط  ناقالت  �شركة 

على جتديد الدماء وتوظيف طاقات �شابة 

جديدة من املواطنني املتحم�شني وتدريبهم 

العلمية  الأ�شاليب  ب��اأح��دث  وتطويرهم 

�شبحانه  امل���وىل  ون��دع��و  والتكنولوجية 

وم�شلحة  خري  فيه  ملا  يوفقنا  اأن  وتعاىل 

بالدنا العزيزة الكويت.
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الرئي�س  ن��ائ��ب  ���ش��ه��اب  ع��ل��ي  ال�شيد  اأع����رب 

التنفيذي لعمليات الأ�شطول عن خال�س تهانيه 

راأ�شهم  وع��ل��ى  ال�شركة  يف  العاملني  جلميع 

ال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س التنفيذي وال�شيد 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  الع�شعو�شي  خالد 

لل�شوؤون املالية والإدارية وال�شيد بدر اخل�شتي 

اأع�شاء  وجيمع  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

 60 م���رور  مبنا�شبة  وذل���ك  الإدارة  جمل�س 

توا�شل  اأن  متمنياً  ال�شركة  تاأ�شي�س  على  عاماً 

م�شريتها الرائدة وحتافظ على مكانتها العاملية 

املرموقة.

ب�شركة  يفتخر  اأن��ه  �شهاب  علي  ال�شيد  وق��ال 

بفكرة  ب���داأت  التي  الكويتية  النفط  ن��اق��الت 

والرواد  املوؤ�ش�شني  جهود  بف�شل  حتولت  ثم 

امل���وارد  �شعف  رغ��م  كبري  وط��ن��ي  ���ش��رح  اإىل 

اأن  اإل  والإمكانيات يف تلك احلقبة من الزمن 

خلدمة  القوى  والدافع  النجاح  على  الإ�شرار 

الوطن �شاهما يف اأن يتحول احللم اإىل حقيقة 

قي  رائ���دة  ال��ي��وم  ال�شركة  واأ�شبحت  واقعية 

�شناعة النفط والغاز يف الكويت واملنطقة.

ال�شركة  قدرة  على  �شهاب  علي  ال�شيد  واأثنى 

على جتاوز الظروف ال�شتثنائية وال�شعبة التي 

مرت بها على مدار 6 عقود حيث اأثبتت قدرتها 

على دعم القت�شاد الوطني خ�شو�شاً اأثناء فرتة 

الغزو وحترير الكويت وبذلت جهوداً كبرية من 

اإىل  خالل موا�شلة نقل النفط اخلام الكويتي 

ال�شكان  احتياجات  وتوفري  العامل  دول  جميع 

من اأ�شطوانات الغاز امل�شال.

ال�شركة  اأن  على  �شهاب  علي  ال�شيد  و�شدد 

التي  الوطنية  الأه����داف  حتقيق  يف  جنحت 

اأ�ش�شت من اأجلها واملتمثلة يف نقل النفط اخلام 

الكويتي ومنتجاته اإىل جميع دول العامل عالوة 

على اأن ال�شركة �شاهمت يف تهيئة بيئة م�شتقرة 

من  كبري  اأ�شطول  بوجود  النفطي  القطاع  يف 

القدرات  ميتلك  عمل  فريق  يديره  الناقالت 

الفنية والإدارية العالية كما اأن ال�شركة ت�شاهم  

الدور  يخ�س  فيما  الدولة   توجهات  تنفيذ  يف 

البطويل  العمل  ذل��ك  على  وم��ث��ال  الإن�����ش��اين 

العمالقة  النفط  ناقلة  طاقم  ب��ه  ق��ام  ال��ذي 

الالجئني  من   225 حياة  اأنقذ  ال��ذي  ال�شاملي 

ال�شواحل  من  بالقرب  للغرق  تعر�شوا  الذين 

الإيطالية.

واأ�شار ال�شيد علي �شهاب اإىل اأن العامل يعاين 

من اأزمات مالية وهناك متغريات كثرية حتيط 

املقاومة  اأو  املناعة  لديه  اأح��د  يوجد  ول  بنا 

يرتبط  وما  وال�شيا�شية  القت�شادية  للتغريات 

بها ومن ثم يجب على اجلميع اأن يعيد ترتيب 

النفط  ناقالت  �شركة  ف��اإن  هنا  وم��ن  اأوراق���ه 

الكويتية تبنت �شيا�شة تر�شيد الإنفاق وتعظيم 

الإي��رادات وهلل احلمد جنحنا يف ذلك وبداأت 

الثمار  املالية وجتني  ت�شتعيد عافيتها  ال�شركة 

بزيادة اأرباحها.

ولفت ال�شيد علي �شهاب اإىل اأن ال�شركة تعمل 

البرتول  موؤ�ش�شة  ت�شعها  ا�شرتاتيجيات  �شمن 

الدولة  ب�شيا�شات  مرتبطة  وه��ي  الكويتية 

العامة ومتثل خارطة طريق ن�شري عليها فيما 

الأ�شطول  اأداء  م�شتوى  على  باحلفاظ  يتعلق 

والت�شدير  الإنتاج  مواكبة خطط  وقدرته على 

تو�شع يف  اإىل  يحتاج  اأن هذا  امل�شتقبلية حيث 

حجم الأ�شطول وهذا ما قامت به ال�شركة من 

خالل خطة حتديث الأ�شطول حيث مت النتهاء 

على  احلالية  الفرتة  يف  ونعمل  مراحل   3 من 

ناقالت  عدة  بناء  ت�شمل  التي  الرابعة  املرحلة 

خمتلفة الأنواع والأغرا�س.

ح�شدتها  التي  العاملية  اجلوائز  يخ�س  وفيما 

هناك  اأن  �شهاب  علي  ال�شيد  ق��ال  ال�شركة 

والغاز  البحري  النقل  يف  متخ�ش�شة  هيئات 

يف  تعمل  التي  ال�شركات  اأداء  مبتابعة  تقوم 

هذا املجال وتقييمها وتكافىء املتميزين �شواء 

تقوم  اأكرث من قطاع حيث  اأو  واحد  يف قطاع 

ال�شركات  اأداء  بتقييم  �شنوياً  الهيئات  ه��ذه 

وحتدد من هو الأف�شل وهلل احلمد فاأن �شركة 

تفوقت على زميالتها  الكويتية  النفط  ناقالت 

والعامل وح�شدت خالل  املنطقة  م�شتوى  على 

من  العديد   2016/2015 املا�شيني  العامني 

مت  الذي  املجهود  نتاج  وهذا  العاملية  اجلوائز 

�شركتنا  اأن  ال�شابقة خ�شو�شاً  الفرتة  بذله يف 

الوطني  العن�شر  يف  اجليد  بال�شتثمار  تتميز 

فمن يدير الأ�شطول البحري الآن غالبيتهم من 

ال�شباب الكويتيني والذين يعملون بال�شركة منذ 

اأن  اإىل  ناقالتنا  ظهر  على  متدربني  كانوا  اأن 

اأ�شبحوا قيادات تدير اأعمال الأ�شطول فنحن 

علي شهاب : الحفاظ على مكانة الشركة
يتطلب تكاتف الجميع

نفتخر بالكوادر الوطنية املتميزة التي تعمل يف الإدارة وعلى ظهر الأ�سطول

 ال�سيد علي �سهاب
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وجه ال�شيد خالد الع�شعو�شي نائب الرئي�س 

التنفيذي لل�شوؤون املالية والإدارية التهاين 

الحتفال  مبنا�شبة  ال�شركة  يف  للعاملني 

اأن  تاأ�شي�شها موؤكداً  مبرور 60 عاماً على 

التاريخ الطويل واحلافل بالإجنازات  هذا 

على  وي�شجعنا  امل�شوؤولية  اجلميع  يّحمل 

ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود لإك��م��ال م�شرية 

الثمار  ب��ذروا  ال��ذي  واملوؤ�ش�شني  الأج��داد 

الأوىل ومنوها اإىل اأن كربت وترعرت على 

اأيديهم ومن تبعهم جيل بعد جيل.

�شركة  اأن  الع�شعو�شي  خالد  ال�شيد  واأك��د 

اأهدافها  حققت  الكويتية  النفط  ناقالت 

اأجنزت  وق��د  وج��ه  اأك��م��ل  على  الوطنية 

توجهات  م��ن  لها  و�شع  م��ا  ك��ل  وم��ات��زال 

ا�شرتاتيجية عن طريق خططها وم�شاريعها 

اخلا�شة بتحديث اأ�شطولها واإدارته ب�شكل 

فّعال والتو�شع يف جمال تعبئة اأ�شطوانات 

املتزايدة  الحتياحات  لتلبية  امل�شال  الغاز 

املدن  يف  العمراين  التو�شع  مع  لل�شكان 

اجلديدة.

اأن  اإىل  الع�شعو�شي  خالد  ال�شيد  واأ�شار 

ت�شدرت  الكويتية  النفط  ناقالت  �شركة 

�شركات  من  قريناتها  بني  متقدماً  مركزاً 

اأن  وا�شتطاعت  املناف�شة  البحري  النقل 

وح�شدت  ع��امل��ي��اً  م��رم��وق��ة  مكانة  ت��ت��ب��وؤا 

العديد من اجلوائز الإقليمية والدولية عن 

التي  الكبرية  اجلهود  وبف�شل  ا�شتحقاق 

تبذلها الإدارة العليا والعاملون يف خمتلف 

الإدارات والأفرع.

قائاًل  الع�شعو�شي  خالد  ال�شيد  واأ�شاف 

العليا  الإدارة  يف  وزم��الئ��ي  اأن���ا  اأف��ت��خ��ر 

�شيكمل  الذي  الوطني  بالكادر  بالهتمام 

م�شرية من �شبقوه يف اإدارة ال�شركة معرباً 

اأبناء  من  املتميزين  ي��رى  ب��اأن  تطلعه  عن 

ال�شركة  �شاأن  رفعة  يف  ي�شاهمون  الوطن 

منه  ال��دع��م  ك��ل  �شيتلقون  اأن��ه��م  م��وؤك��داً 

�شخ�شياً ومن اإدارة ال�شركة.

و�شدد ال�شيد خالد الع�شعو�شي على اإننا يف 

اإدارة ال�شركة نعمل جاهدين على حتقيق 

البرتول  ملوؤ�ش�شة  ال�شرتاتيجية  التوجهات 

اخلتام  النفط  بنقل  واخلا�شة  الكويتية 

ون�شعى  العامل  اأنحاء  جميع  اإىل  الكويتي 

اإىل املحافظة على مكانة ال�شركة العاملية 

مع  يتان�شب  ب�شكل  تطويرها  اإىل  ونتطلع 

علينا  وتفر�س  حت��دث  ال��ت��ي  التغيريات 

تعزيز  �شبيل  يف  خمتلف  ب�شكل  التعامل 

الربحية وتقليل التكاليف.

لدينا كوادر وطنية متميزة نفتخر بها.

ال����دور  اإىل  ال�����ش��ي��د ع��ل��ي ���ش��ه��اب  وت���ط���رق 

ال�شركة فيما يخ�س  ال�شرتاتيجي الذي تلعبه 

تغطية احتياجات الكويت من اأ�شطوانات الغاز 

امل�شال حيث زادت القدرة الإنتاجية لفرع تعبئة 

الأخرية  ال�شنوات  يف  »ال�شعيبة«  امل�شال  الغاز 

بعد اإن�شاء 6 خزانات غاز مدفونة حتت الأر�س 

ال�شلعة  هذه  توفري  نوعية يف  قفزة  ثم حدثت 

احليوية يف اأوائل عام 2015 عندما دخل فرع 

تعبئة الغاز امل�شال »اأم العي�س« اخلدمة بطاقة 

اأ�شطوانة  مليون   14.5 اإىل  ت�شل  اإنتاجية 

الإنتاجية  ال��ق��درة  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  �شنوياً 

امل�شنعني  التقنيات يف كال  اأحدث  وبا�شتخدام 

املحلي  ال�شوق  احتياجات  ال�شركة  تلبي  �شوف 

 2030 عام  حتى  املعباأة  الغاز  اأ�شطوانات  من 

مع الهتمام ب�شمان جودة و�شالمة اخلدمات 

املقدمة للم�شتهلكني.

وفيما يتعلق باملرحلة امل�شتقبلية قال ال�شيد علي 

�شهاب نحن نحتاج اإىل نقلة نوعية فال�شتمرار 

واملحافظة  اأك��رب  جم��ه��وداً  يتطلب  النجاح  يف 

اأن  اإىل  لفتاً  امل�شوؤولية  جميعاً  يحملنا  عليه 

�شغوفاً  تكون  اأن  هي  للنجاح  اأ�شياء   3 هناك 

وحمباً للعمل واأن تكون مبدعاً ومتتلك العزمية 

والإ�شرار فاإذا مل تتوافر هذه املقومات الثالثة 

لن ي�شتطيع الإن�شان الو�شول اإىل هذا النجاح 

متمنياً جلميع العاملني يف ال�شركة التوفيق يف 

م�شرية عملهم وخ�شو�شاً ال�شباب الذين ميثلون 

امل�شتقبل موؤكداً اأن الإدارة تدعم كل من يحاول 

وعمله  مبجهوده  متقدمة  مرتبة  اإىل  الو�شول 

الذي يخدم امل�شلحة العامة.

خالد العسعوسي »ناقالت النفط الكويتية«
حققت أهدافها الوطنية على أكمل وجه

نتطلع اإىل املحافظة على مكانتها وتطويرها وتعزيز الربحية وتقليل التكاليف

 ال�سيد خالد الع�سعو�سي
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تاأ�شي�س  ع��ل��ى  ع��ام��اً   60 م���رور 

دافعاً  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال�����ش��رك��ة 

للتعلم من التجارب ال�شابقة وبذل 

املزيد من اجلهد واملحافظة على 

واجلوائز  العاملية  ال�شركة  �شمعة 

التي ح�شلت عليها ال�شركة موؤخراً 

حتديات  وجود  ظل  يف  خ�شو�شاً 

النفط  اأ�شعار  انخفا�س  تتمثل يف 

لرت�شيد  للدولة  ال��ع��ام  وال��ت��وج��ه 

�شك  ول  الربحية  وزي��ادة  الإنفاق 

اأننا قادرون على جتاوز هذه املرحلة واأن توا�شل ال�شركة النجاحات 

التي حققتها.

قحطان العبد الكرمي

مدير جمموعة التخطيط

اأبارك لإدارة ال�شركة وجميع العاملني مبنا�شبة مرور 60 عاماً على تاأ�شي�شها على اأيدي جمموعة من 

البعثات البحرية الذي �شنته  باأنني من خريجي نظام  اأفخر  واأنا  الكويتيني املخل�شني املحبني لوطنهم 

ال�شركة وتقوم من خالله باإر�شال الطلبة الكويتيني لدرا�شة الهند�شة واملالحة البحرية يف اأعرق الكليات 

ال�شيا�شة  هذه  يف  م�شتمرة  ال�شركة  وماتزال  املتحدة  اململكة  يف  املجال  هذا  يف  املتخ�ش�شة  البحرية 

الناجحة التي اأثمرت كوادر كويتية موؤهلة قادرة على حتمل امل�شوؤولية �شواء يف العمل على ظهر الأ�شطول 

اأو العمل الإداري .. وناأمل من املوىل وعز وجل اأن توا�شل ال�شركة م�شرية الإجنازات التي حتققت طوال 

العقود ال�شتة املا�شية واأن حتافظ على مكانتها املرموقة التي حتتلها يف جمال النقل البحري.

عبد اللطيف العازمي

مدير جمموعة �شوؤون اأفراد الأ�شطول

�سمعة عاملية مرموقة

كوادر كويتية موؤهلة

ومل تكتف ال�شركة بنقل النفط اخلام الكويتي 

اإىل جميع دول العامل واإمنا �شعت جاهدة اإىل 

تعدد جمالت عملها واأدواره��ا وجنحت يف 

اأ�شطوانات  من  املحلي  ال�شوق  تلبية طلبات 

الغاز امل�شال من خالل فرعني يف »ال�شعيبة« 

تقدم  التي  اخلدمات  ووفرت  العي�س«  و»اأم 

للناقالت التي توؤم موانئ الكويت.

من  العديد  �شطرت  قد  ال�شركة  كانت  واإذا 

6 عقود  النجاحات والإجن��ازات على مدار 

من  الكثري  لديها  م��اي��زال  فاإنه  الزمن  من 

اإىل حتقيقها  ت�شعى  التي  الوطنية  امل�شاريع 

خدمة  يف  ت�شب  والتي  املقبلة  املرحلة  يف 

وقد  ال��ب��الد..  وتنمية  الوطني  القت�شاد 

ت�شارك  اأن  على  »ن��اق��الت«  جملة  حر�شت 

العاملني بال�شركة هذه املنا�شبة ال�شعيدة واأن 

ت�شجل انطباعاتهم وتتعرف على طموحاتهم 

العدد  فتابعونا يف �شفحات هذا  لل�شركة.. 

اخلا�س.

»ناقالت النفط الكويتية« ..
60 عامًا من اإلبحار في عالم النجاح

حققت العديد من الإجنازات وت�سعى جاهدة ل�ستكمال دورها الوطني

قبل 60 عامًا كانت البداية ثم أبحرت السفينة يقودها كوكبة من أبناء الكويت المخلصين الذين 
كانوا يسعون إلى خدمة وطنهم والنهوض به وكان لهم ما أردوا حيث نجحوا من خالل تأسيسهم 

لشركة ناقالت النفط الكويتية في اقتحام سوق النقل البحري بكل قوة وحققوا طفرة اقتصادية 
كبيرة جعلت الكويت على الخريطة العالمية في هذا المجال.

اأهنىء جميع العاملني يف ال�شركة 

بهذه املنا�شبة حيث كانت ول زالت 

من ال�شركات الرائدة وال�شباقة يف 

جمال نقل املنتجات الهيدركربونية 

ت�شرفت  وقد  الأو�شط  ال�شرق  يف 

خالل عملي باأن اأكون �شاهداً على 

الكثري من الإجنازات مثل تاأ�شي�س 

فرع تعبئة الغاز امل�شال »اأم العي�س« 

واأتوقع  ال�شركة  اأ�شطول  وحتديث 

لل�شركة يف ظل  م�شرقاً  م�شتقباًل 

وجود كوكبة من اخلربات بالإ�شافة اإىل الطاقات ال�شابة الواعدة 

والدعم الكبري من اإدارة ال�شركة للعنا�شر الوطنية.

عبد العزيز اخل�شاري

رئي�س فريق عمل احل�شابات العامة

دعم العنا�سر الوطنية
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تاأ�شي�س  على  عاماً   60 م��رور  اإن 

الكويتية  النفط  ن��اق��الت  �شركة 

الثاقبة  ال��روؤي��ة  على  دل��ي��ل  خ��ري 

رجالت  من  املنطقة  يف  ال�شباقة 

مبا  الر�شيدة  وحكومتها  الكويت 

يف  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  تتطلبه 

الدولة من جتارة اللوؤلوؤ اإىل �شوق 

دواعي  م��ن  واأن���ه  العاملي  النفط 

الفخر والعتزاز اأن نرى قطاعات 

زمني  ت���اري���خ  ذات  ال���دول���ة  يف 

التحديات  ومواجهة  امل�شوؤوليات  بالإجنازات وحتمل  وحافل  عريق 

وال�شعوبات يف خمتلف الظروف.

لقد �شهدت اإجنازات �شركة ناقالت النفط الكويتية منذ ان�شمامي 

مبا�شرة  ب�شورة  التحاقي  ثم  ومن  عاماً   27 قبل  النفطي  للقطاع 

حافلة  كانت  حيث  عاماً   15 منذ  الكويتية  النفط  ناقالت  ب�شركة 

بالتطور النوعي على كافة الأ�شعدة ومن هذه الإجنازات ا�شتبدال 

العاملية وح�شول  املوا�شفات  ببناء جديدة تفوق  القدمية  الناقالت 

التطور  اإىل  اإ�شافة  ال�شاأن  بهذا  عاملية  جوائز  عدة  على  ال�شركة 

النوعي للقوى العاملة والهيكل التنظيمي لل�شركة وتطبيق نظام قيا�س 

الكفاءة وكذلك النظام الآيل للموراد الب�شرية واملالية »الأوراكل«.

اإن �شركة ناقالت النفط الكويتية بتاريخها امل�شرق وتطلعاتها الواعدة 

الرئي�شي  الريادي  ودوره��ا  الوطنية  م�شوؤوليتها  بتحمل  �شت�شتمر 

ك�شامن ل�شتمرار تدفق النفط الكويتي وم�شتقاته لالأ�شواق العاملية 

وتلبية طلبات ال�شوق املحلي من اأ�شطوانات الغاز امل�شال من خالل 

فرعي »ال�شعيبة« و»اأم العي�س«.

ه�شام الرفاعي 

مدير جمموعة املوارد الب�شرية والتطوير الوظيفي

مبنا�شبة مرور 60 عاماً على تاأ�شي�س 

باأجمل  اأتقدم  اأن  ال�شركة يطيب يل 

اإىل جمل�س  الأماين  واأطيب  التهاين 

ونوابه  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 

من  يبذلونه  ملا  زمالئي  جميع  واإىل 

و�شمعة  اأداء  م�شتوى  لرفع  جهود 

متمنياً  وع��امل��ي��اً  اإقليمياً  ال�شركة 

من  املزيد  فيها  والعاملني  لل�شركة 

هذه  وا�شتمرار  والزده���ار  النجاح 

الإجنازات والنجاحات عرب الزمن.

واإىل  الثمانينيات  منذ  ال�شركة  ل��دى  عملي  بداية  منذ  �شهدت  وق��د 

اأ�شطول  اأهمها  حتديث  كان  التي  الإجن��ازات  من  العديد  هذا  يومنا 

الناقالت على عدة مراحل حيث �شهدت عملية انتقال الأ�شطول الذي 

كان يعمل بالتقنيات والتكنولوجيا التي كانت متوفرة اآنذاك والتي كانت 

املوا�شفات  باأحدث  يتمتع  حديث  اأ�شطول  اإىل  عاملياً  الأف�شل  اأي�شاً 

اإىل  اإ�شافة  هذا  عاملياً  البحرية  ال�شناعة  يف  الت�شغيلية  والتكنولوجيا 

تطبيق اأعلى معايري الأمن وال�شالمة وحماية البيئة الأمر الذي اأدى اإىل 

رفع ا�شم ال�شركة و�شمعتها عاملياً ك�شركة لها وزنها �شمن اأ�شاطيل النقل 

البحري العاملية وهذه الإجنازات هي م�شدر فخر واعتزاز على مدى 

الأجيال التي تعاقبت على العمل بال�شركة منذ تاأ�شي�شها وحتى اليوم.

واأرى م�شتقباًل م�شرقاً وزاهراً بنجاحات وتطورات اأكرب واأف�شل لل�شركة 

واأ�شطولها البحري باإذن اهلل تعاىل يف ظل الإدارة الناجحة والر�شيدة 

من  امل�شتوى  هذا  ي�شتمر  اأن  واأمتنى  فيها  العاملني  جميع  خالل  ومن 

النجاح مع الأجيال املقبلة كما كان حاله على مدى �شنوات عديدة من 

العمل اجلاد واملخل�س.

جميل العلي

مدير جمموعة هند�شة الأ�شطول

م�سدر فخر واعتزازدور وطني ريادي

ركوب موجات التحدي

مرور  مبنا�شبة  بال�شركة  للعاملني  التهاين  بخال�س  اأتقدم  اأن  اأود 

للتعبري عن  الفر�شة  انتهز هذه  اأن  واأود  تاأ�شي�شها  على  60 عاماً 
اأننا  حيث  وتقدم  متيز  من  ال�شركة  اإليه  و�شلت  مبا  فخرنا  مدى 

اليوم جنني ثمار روؤية ال�شركة عند تاأ�شي�شها والعمل الدوؤوب بعد 

اأن اأ�شبحت ال�شركة من كربيات �شركات النقل البحري للمنتجات 

البرتولية املختلفة يف املنطقة.

لقد تّوجت ال�شركة بعدة اإجنازات منذ بداية عملي بها واأفتخر كوين 

�شاهدة على عدد كبري منها والتي متثلت يف ح�شد ال�شركة لعدة 

بالتحديث  ال�شركة  وقيام  البحري  النقل  جوائز يف جمال �شناعة 

امل�شتمر لأ�شطولها اإ�شافة اإىل اإن�شائها فرع تعبئة الغاز امل�شال »اأم 

العي�س« وفقا لأحدث املوا�شفات يف هذا املجال.

اإن مرور 60 عاماً على تاأ�شي�س ومتيز ال�شركة يدفعنا اإىل ال�شتمرار 

الركب  مقدمة  يف  لنظل  بجهودنا 

امل�شتقبل  با�شتقراء  الزمن  ون�شبق 

ال�شركة  اإرث  على  بذلك  متكئني 

العريق وتاريخها الرائد وجناحاتها 

ال�شابقة وخربة اأبنائها يف التعامل 

وركوب  امل�شتجدة  املعطيات  م��ع 

الريادة  لتحقيق  التحدي  موجات 

يف �شناعة النقل البحري مبا فيها 

من حتديات وفر�س متمنني لل�شركة 

حقبة مميزة مقبلة ومزيداً من التقدم والزدهار يف امل�شتقبل.

�شهام حيدر 

امل�شت�شار العام ومدير جمموعة ال�شوؤون القانونية
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ي�شعدين مبنا�شبة مرور 60 عاماً على 

ل���الإدارة  اأب���ارك  اأن  ال�شركة  تاأ�شي�س 

العليا واملدراء وجميع موظفي ال�شركة 

التي حتققت  الكبرية  على الإجن��ازات 

حيث مرت ال�شركة خالل العقود ال�شتة 

و�شهدت  زمنية  مراحل  بعدة  املا�شية 

امل�شرية  تلك  خ��الل  خمتلفة  حتديات 

اأن  �شروري  دواع��ي  ملن  واأن��ه  الطويلة 

خالل  بال�شركة  املوظفني  اأح��د  اأك��ون 

حيث  امل�شرية  هذه  من  الأخ��ري  الثلث 

�شهدنا الإجنازات التي كنا ومازلنا نفخر بتحقيقها حيث ح�شلت ال�شركة 

واأ�شطولها البحري على متيز عاملي يف اإدارة الناقالت ب�شكل فعال وح�شدت 

مكانة  وتبوؤاأت  البحرية  املجالت  خمتلف  يف  العاملية  اجلوائز  من  العديد 

مرموقة يف �شوق نقل النفط والغاز.

اأبرزها  من  لل�شركة  الإجن���ازات  من  العديد  عملي  ف��رتة  يف  �شهدت  وق��د 

ناقالت   9 ا�شتالم  واآخرها  مراحل  عدة  على  البحري  الأ�شطول  حتديث 

جديدة اكتملت يف عام 2014 بالإ�شافة اإىل ح�شول ال�شركة على العديد من 

اجلوائز العاملية فيما يخ�س اجلودة وال�شالمة والكفاءة والتدريب وغريها 

من املجالت البحرية املتعددة ول نن�شى اأي�شاً الإجناز الذي حتقق يف �شنة 

اجلديد  املبنى  يف  ر�شمي  ب�شكل  العمل  اإىل  ال�شركة  انتقلت  حيث   2009
احلايل.

بالتحديات  مليئة  �شتكون  فاإنها  لل�شركة  امل�شتقبلية  املرحلة  يخ�س  وفيما 

وال�شعوبات وخ�شو�شاً يف الأ�شطول البحري حيث تتوجه املنظمة البحرية 

الدولية اإىل اإقرار املزيد من القوانني البحرية ال�شارمة واخلا�شة بحماية 

للتاأكد  البيئة البحرية و�شوف يتوجب على ال�شركة التجهيز لهذه القوانني 

من  املزيد  لل�شركة  واأمتنى  القوانني  تلك  مواكبة  على  اأ�شطولها  قدرة  من 

التقدم والزدهار واأن تكون يف م�شاف ال�شركات العاملية واملتقدمة يف النقل 

البحري.

بدر النجار  - رئي�س فريق عمل الت�شفني

مواجهة حتديات امل�ستقبل

مبنا�شبة مرور 60 عاماً من الإجنازات والنجاحات لأجيال متعاقبة خمل�شة نتقدم اإىل جمل�س الإدارة 

والرئي�س التنفيذي والنواب وجميع الزمالء الكرام باأجمل واأرق التهاين راجيني من اهلل عز وجل التوفيق 

والنجاح لل�شركة يف م�شريتها املقبلة.

وقد اأعادت هذه املنا�شبة �شريط التاريخ اإىل بع�س الذكريات والأحداث منذ بداية التحاقي بال�شركة يف 

اأوائل الت�شعينيات ومنها التحديات اأثناء الغزو العراقي الغا�شم وتطوير الأ�شطول وبناء اللبنة الأ�شا�شية 

ن�شاهد  ليومنا هذا  ال�شاق واحلمد هلل  البحري وحتديات هذا املجال  للعمل  الكويتي  ال�شباب  وجذب 

النتائج الطيبة بو�شول اأبناء البلد ملراكز متقدمة من اخلربات التي تعترب نادرة على امل�شتوى العاملي.

ومن هنا نرى م�شتقباًل زاهراً لل�شركة �شي�شهد املزيد من النجاحات والإجنازات بناًء على القواعد والأ�ش�س 

ال�شليمة التي و�شعت مع تعاقب الإدارات ال�شابقة والإخال�س يف العمل اجلماعي املثمر البناء.

جهاد البناي - رئي�س فريق جمموعة هند�شة الأ�شطول

العمل اجلماعي املثمر

اأتقدم بالتهنئة اإىل جميع العاملني 

اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  واأ����ش���األ اهلل 

ي�شتمر هذا النجاح والتطور الذي 

جعلها يف  وال��ذي  ال�شركة  ت�شهده 

البحري  النقل  �شركات  م�شاف 

يف  ال�شركة  ت�شاهم  حيث  العاملية 

الأ�شواق  اإىل  الكويتي  النفط  نقل 

تعزيز  يف  ي�شب  وه���ذا  العاملية 

اقت�شاد الكويت.

�شهدت  بال�شركة  عملي  وخ���الل 

العديد من الإجنازات التي حتققت ومنها افتتاح م�شروع خزانات الغاز 

بفرع »ال�شعيبة« وكذلك افتتاح فرع الغاز امل�شال »اأم العي�س« واأرى اأن 

املرحلة امل�شتقبيلة متثل حتدياً يف ظل التطورات التي ي�شهدها العامل 

واأمتنى التوفيق والنجاح ل�شركة ناقالت النفط الكويتية.

خالد العد�شاين

رئي�س فريق اإمدادات الغاز امل�شال

اأهناأ جميع العاملني بال�شركة بهذه 

املنا�شبة ال�شعيدة على قلوبنا وناأمل 

توا�شل  اأن  وج��ل  ع��ز  امل���وىل  م��ن 

ال�شركة م�شريتها الرائدة يف جمال 

النقل البحري وتعبئة الغاز امل�شال 

النجاحات  م��ن  ج���زءاً  نكون  واأن 

عام  وك��ل  حتققها  التي  امل�شتمرة 

وال�شركة والعاملني بخري.

عبد اهلل عي�شى 

رئي�س فريق عمل �شيانة الغاز

تعزيز القت�ساد الوطني

جزء من النحاجات
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تعد �شركة ناقالت النفط الكويتية 

جمال  يف  ال��رائ��دة  ال�شركات  من 

ذلك  يف  مت�شدرة  البحري  النقل 

وامل�شتقات  اخل���ام  ال��ن��ف��ط  ن��ق��ل 

البرتويل  والغاز  الهيدوركربونية 

اأجيال  ت��ع��اق��ب��ت  وق����د  امل�����ش��ال 

العمل  على  عاماً   60 م��دى  على 

وت�شافر  تاأ�شي�شها  منذ  بال�شركة 

الإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  ج��ه��ود 

خدمتها  يف  واملوظفني  والقيادات 

وخدمة الوطن بكل اإخال�س واإ�شرار وعزمية بهدف الرتقاء مبكانة 

ال�شركة يف املحافل الدولية وذلك اجلهد اأتى بثماره واأ�شبحت من 

اأف�شل ال�شركات املتخ�ش�شة يف جمال النقل البحري.

وقد �شهدت ال�شركة اإجنازات عديدة منها اإدارة عملياتها البحرية 

وفقاً لأعلى م�شتويات اجلودة والكفاءة والحتفاظ مبعدل ربحيتها 

عند م�شتوى يتجاوز املتو�شط املعتاد نظراً لهتمامها املكثف بخف�س 

تكاليف الت�شغيل و�شيا�شتها احلكيمة يف ا�شتبدال ال�شفن القدمية 

يف الوقت املنا�شب باأ�شطول جديد جمهز بكافة التقنيات والأجهزة 

ال�شالمة  ال�شحة  مبعايري  التزامها  وك��ذل��ك  احلديثة  البحرية 

�شهادات  على  وح�شولها  البحرية  البيئة  على  واملحافظة  والأم��ن 

وتطبيق  املهنية  وال�شحة  وال�شالمة  والبيئة  اجلودة  باإدارة  خا�شة 

املعايري واملقايي�س املحلية والدولية والتدقيق الدوري املنتظم على 

الأ�شطول والتاأكد من اللتزام باملتطلبات القانونية التي ت�شدر من 

املنظمات الدولية البحرية وغريها من جهات الت�شنيف واملرافئ 

العاملية الأخرى التي تبحر اإليها الناقالت.

ومن الإجنازات اأي�شاً بناء فرع تعبئة الغاز امل�شال اجلديد مبنطقة 

الوطنية  الكوادر  بناء  ومراعاة  الب�شرية  املوارد  وتطوير  العي�س  اأم 

ومتكني  املجتمع  جتاه  مب�شوؤوليتها  ال�شركة  التزام  مع  واخل��ربات 

العملي  اأو  الإداري  املجال  يف  �شواء  فعالً  دوراً  واإعطائها  امل��راأة 

اإجناز  على  واإرادة  من طموح  لديها  ملا  تخ�ش�شه  على ح�شب  كل 

هادفة  جديدة  اأفكار  طرح  يف  وم�شاهمتها  اإليها  املن�شوب  العمل 

وايجابية بهدف تطوير مهاراتها يف العمل والرتقاء مب�شتوى الأداء 

الوظيفي. 

ومبنا�شبة مرور 60 عاماً على تاأ�شي�س ال�شركة اأتقدم بكل ال�شكر 

املختلفة  واأفرعها  بناءها  يف  �شاهم  من  لكل  والمتنان  والتقدير 

املزيد من الإجنازات والنجاحات لدعم  الوطنية وحقق  وكوادرها 

م�شرية النجاح والتنمية واأمتنى املزيد من التقدم والرتقاء مب�شتوى 

ال�شركة يف ال�شنوات املقبلة بحيث تكون واجهة ح�شارية وتنموية 

لوطننا العزيز الكويت.

جيهان احلبي�شي 

رئي�س فريق عمل العقود الإدارية

جمموعة  اأ�ش�س  ع��ام��اً   60 قبل 

�شركة  الوطنيني  الكويتيني  م��ن 

التي  الكويتية  ال��ن��ف��ط  ن��اق��الت 

البحري  النقل  ع��امل  يف  اأب��ح��رت 

ب�شواعد  وا�شتطاعت  العاملية  اإىل 

تعاقبوا  والذين  املخل�شني  اأبنائها 

جيل  بعد  جيل  بها  اخلدمة  على 

اأن ت�شاهم يف النهو�س بالقت�شاد 

خالل  �شاهداً  كنت  وقد  الوطني 

ف���رتة ع��م��ل��ي ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

اجلوائز  وكذلك  بال�شركة  حتققت  التي  والنجاحات  الإجن���ازات 

العاملية التي ح�شدتها.

اأ�شجل  اأن  احلمد  وهلل  ا�شتطعت  اأنني  فخري  دواع��ي  من  ولعل 

ب�شمة يف تاريخ ال�شركة من خالل ت�شميمي ل�شعارها احلايل حيث 

�شاركت يف عام 2007 �شمن م�شابقة اأجريت على م�شتوى موظفي 

ال�شركة ومب�شاركة عدد من ال�شركات املحلية الأخرى املتخ�ش�شة 

قبل  من  �شممته  الذي  اجلديد  ال�شعار  اعتماد  ومت  الت�شميم  يف 

جمل�س الإدارة لي�شبح �شعار ال�شركة الر�شمي حملياً وعاملياً.

رائد ال�شفي - رئي�س فريق العالقات احلكومية والربملانية

الكويتية  النفط  ن��اق��الت  �شركة 

البحري  النقل  جم��ال  يف  رائ���دة 

عالية  الكويت خفاقة  راية  وترفع 

والدولية  الإقليمية  املحافل  يف 

على  حت��اف��ظ  اأن  وا���ش��ت��ط��اع��ت 

من  عاماً   60 مدار  على  مكانتها 

وتو�شيع  ق��درات��ه��ا  تطوير  خ��الل 

باأن  وت�شرفت  جمالت تخ�ش�شها 

واأ�شارك يف  موظفيها  اأحد  اأك��ون 

ومنها  حتققت  التي  الإجن����ازات 

حتديث الأ�شطول والنتقال اإىل املبنى الإداري اجلديد وافتتاح فرع 

تعبئة الغاز امل�شال »اأم العي�س« واحل�شول على العديد من اجلوائز 

العاملية وح�شول ال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س التنفيذي على جائزة 

�شخ�شية العام اإ�شافة اإىل الهتمام بالقوى الب�شرية وال�شعي اإىل 

خالل  من  الناقالت  ظهر  على  العاملة  البحرية  الطواقم  تكويت 

اإر�شال ال�شباب الكويتي اإىل اأهم اجلامعات البحرية يف العامل عرب 

نظام البعثات لدرا�شة الهند�شة واملالحة البحرية ونتمنى اأن ي�شتمر 

هذا النجاح واأن يكون امل�شتقبل اأكرث اإ�شراقاً.

جا�شم ال�شعيد

رئي�س فريق عمل �شوؤون الطلبة البحريني

ب�سمة يف التاريخواجهة ح�سارية وتنموية

امل�ستقبل اأكرث اإ�سراقًا
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على  ع��ام��اً   60 م���رور  مبنا�شبة 

اأجمل  اأزف  ال�����ش��رك��ة  ت��اأ���ش��ي�����س 

التهاين والتربيكات لالإدارة العليا 

وجميع العاملني واأمتنى اأن توا�شل 

والإزدهار  التقدم  ال�شركة م�شرية 

الكويت  روؤي���ة  م��ع  يتما�شى  مب��ا 

.2035
وق����د ك��ن��ت ����ش���اه���داً ع��ل��ى عدة 

ال�شنوات  اإجنازات حتققت خالل 

الأخ����رية وم��ن��ه��ا الن��ت��ه��اء م��ن 3 

الرابعة  باملرحلة  العمل  يتم  والآن  الأ�شطول  لتحديث  مراحل 

وكذلك تطوير معدات فرع تعبئة الغاز امل�شال »ال�شعيبة« وتد�شني 

6 خرانات مدفونة حتت الأر�س واإن�شاء وافتتاح فرع تعبئة الغاز 
امل�شال »اأم العي�س«.

خالد املهنا

رئي�س فريق العمليات 

روؤية الكويت 2035

جتعلنا  ال�شعيدة  املنا�شبة  ه��ذه 

ال�شركة  ب��ت��اري��خ  بالفخر  ن�شعر 

العريق املمتد على مدار 6 عقود 

م�شوؤولية  وحتملنا  ال��زم��ن  م��ن 

�شلف  خلري  خلف  خري  نكون  اأن 

ونحافظ  التميز  م�شرية  ونوا�شل 

حتققت  ال��ت��ي  املكت�شبات  ع��ل��ى 

ون��اأم��ل م��ن امل���وىل ع��ز وج���ل اأن 

ي�شدد خطانا على طريق النجاح.

عبد املح�شن العبد الكرمي

رئي�س فريق عمل العالقات ال�شناعية

يف  العاملون  ق��دم  عاماً   60 م��دار  على 

ال�شركة جهوداً خمل�شة من اأجل اأن ت�شل 

اأن  علينا  ويجب  الآن  عليه  هي  ما  اإىل 

نحافظ على هذا الإرث العظيم لت�شتمر 

ال�شركة يف اأداء مهامها وحتقيق اأهدافها 

التي اأن�شاأت من اأجلها .. وكل عام واجلميع 

بخري وال�شركة يف تقدم وازدهار. 

الكابنت اأنور بوفتني

رئي�س فريق عمل �شوؤون اأفراد الأ�شطول

�شركة  عمر  من  م�شت  عاماً   60
حملت  الكويتية  النفط  ن��اق��الت 

والعمل  النجاح  من  الكثري  معها 

اجلماعي ونكران الذات مما مكنها 

الوطنية  الأه�����داف  حتقيق  م��ن 

عام  فكل  اأجلها  من  اأن�شاأت  التي 

وال�����ش��رك��ة وال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا بخري 

ونتمنى لها املزيد من التقدم. 

رقية املرجان - رئي�س فريق عمل احل�شابات الدائنة

املحافظة على املكت�سبات

حتقيق الأهداف الوطنيةاإرث تاريخي عظيم

بداية اأود اأن اأتوجه بكامل ال�شكر 

الرئي�س  اإىل  والتقدير  والعتزاز 

النفط  ناقالت  ل�شركة  التنفيذي 

ملا  اخلالد  ال�شيخ طالل  الكويتية 

ومثمرة  كبرية  به من جهود  يقوم 

الكويتية  النفط  ناقالت  ل�شركة 

بالتهنئة  اأي�����ش��اً  اأت��ق��دم  اأن  واأود 

جلميع العاملني بال�شركة مبنا�شبة 

تاأ�شي�شها  على  ع��ام��اً   60 م��رور 

وتقدمها فهي من اأوىل ال�شركات 

الرائدة يف جمالها عاملياً وهذا فخراً لنا. 

لقد اقتحمت ال�شركة �شتى املجالت من تخريج قادة بحريني اأكفاء 

وتدريب بحري وت�شغيل ناقالت وحماية بيئة كما كانت ومازالت لها 

دوراً بارزاً يف الأعمال اخلريية من خالل م�شابقات حفظ القراآن 

وحمالت  البحرية  البيئة  ورعاية  بالدم  التربع  وحمالت  الكرمي 

التوعية باملرور وغريها من الأن�شطة التي تقوم بها ال�شركة.

واأعترب نف�شي �شعيد احلظ ملعا�شرتي العديد من الإجنازات التي 

حققتها ال�شركة ومنها بناء اأ�شطول جديد يواكب املتغريات واملعايري 

العاملية يف النقل البحري وح�شول ال�شركة بكافة جماميعها على 

�شهادة الأيزو وتطوير العمل بنظام تقنية املعلومات بتطبيق نظام 

الأوراكل والربيد الإلكرتوين وتطبيقه على الهاتف النقال.

بلدنا  و�شتعود على  واإيجابية  امل�شتقبلية م�شرقة  املرحلة  اأن  واأرى 

احلبيب الكويت خ�شو�شاً مع حتديث الأ�شطول و�شيا�شة ال�شركة 

دوام  لل�شركة  واأمتنى  امل�شاريف  وتقنني  الإي��ردات  بزيادة  احلالية 

حل�شرة  احلكيمة  القيادة  ظ��ل  يف  والإزده����ار  وال��رق��ي  التوفيق 

�شاحب ال�شمو اأمري البالد و�شمو ويل عهده الأمني حفظهما اهلل 

ورعاهما.

رائد املجيبل

رئي�س فريق عمل اخلدمات العامة 

رائدة يف جمالها
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ال�شتني  جت��اوز  بعمر  التاريخ  �شجلها  جناح  ق�شة 

نحو  ت�شاعدية  وا�شتمرارية  وا�شحة  باأدلة  عاماً 

كانت  هوية  ولكنها  اأداة  تكن  مل  والعاملية  القمة 

تراث اأجدادنا يف ال�شابق وا�شتمرت لتكون حا�شراً 

وم�شتقباًل لنا ولأجيال عديدة من بعدنا باإذن اهلل 

ف�شركة ناقالت النفط الكويتية هي علم من اأعالم 

الكويت ترمز اإيل اإرادة �شعبه وفخر �شي�شتمر اإرثاً 

ومنارة ل�شعب الكويت وقيادتة احلكيمة.

لقد كنت �شاهداً لقمة الأداء والتي �شجلها التاريخ 

بالأرقام القيا�شية التي دونت يف مو�شوعة غني�س 

وكما كانت اأي�شاً يف ع�شرها الذهبي مركزاً ربحياً يقتدي به بجانب كونها الغطاء 

الغا�شم  الغزو  فعاليته خالل فرتة  اأثبت  الذي  الكويتي  النفط  لنقل  ال�شرتاتيجي 

و �شي�شتمر العطاء باجتاه م�شتقبل اأف�شل بتوفيق املوىل عز وجل وا�شتناداً اإىل 60 

عاماً جنحت ال�شركة خاللها يف �شعودها للقمة التي بعون اهلل �شتظل فيها �شاخمة 

ومثال يحتذى به لأجيال عديدة حتت ظل اأمرينا املفدى وحكومتنا الر�شيدة.

الكابنت  اأحمد ال�شامل - رئي�س فريق عمل دعم عمليات واأمن الأ�شطول

مرور  مبنا�شبة 

على  ع��ام��اً   60
�شركة  تاأ�شي�س 

النفط  ن��اق��الت 

اأ�شكر  الكويتية 

املوؤ�شي�شن  وجيل 

وعلى  ال��������رواد 

العم  راأ����ش���ه���م 

باإذن  له  املغفور 

عبد  ال�شيد  اهلل 

العزيز ال�شقر على مبادارته العديدة والتي كان 

لها اأكرب الأثر يف دفع عجلة القت�شاد يف دولتنا 

احلبيبة الكويت كما اأنتهز هذه الفر�شة لأ�شكر 

اأو  اأنتهت خدماتهم  الذين  العاملني �شواء  جميع 

الذين ل يزالون على راأ�س عملهم بال�شركة على 

ال�شنوات مما كان  تلك  املبذولة طوال  جهودهم 

م�شاف  اإىل  وو�شولها  ال�شركة  اأثر يف جناح  له 

الغاز  وتعبئة  النفط  نقل  يف  العاملية  ال�شركات 

على  احل��ف��اظ  م��ن  درج��ة  اأع��ل��ى  وعلى  امل�شال 

ال�شالمة والأمن والبيئة.

منذ  متتد  التي  بال�شركة  عملي  ف��رتة  وخ��الل 

امل�شاريع  من  ع��دداً  اإجن��از  �شهدت   2007 عام 

لل�شركة  الرئي�شي  املقر  راأ�شها  على  الإن�شائية 

تعبئة  لفرع  اجلديد  الإداري  املبنى  اإىل  اإ�شافة 

الغاز  تعبئة  وم�شروع  »ال�شعيبة«  امل�شال  الغاز 

من  اأخ��ر  عدد  اإىل  اإ�شافة  العي�س«  »اأم  امل�شال 

امل�شاريع قيد الدرا�شة والتنفيذ.

الكويت من  به دولتنا احلبيية  ومن واقع مامتر 

والنخفا�س  العاملية  القت�شادية  بالأزمة  تاأثر 

العاملني  كافة  ف��اإن  النفط  اأ�شعار  يف  الكبري 

تقلي�س  يف  للم�شاهمة  حت��د  اأم���ام  بال�شركة 

الإنفاق وزي��ادة الإي���رادات وه��ذا الأم��ر يتطلب 

كافة  بوقف  العاملني  كافة  من  خمل�شة  جهوداً 

وبدون  عنها  ال�شتغناء  املمكن  الهدر  و�شائل 

التاأثري على ن�شاط ال�شركة الأ�شا�شي واملتمثل يف 

النقل البحري للبرتول وكلنا ثقة يف اأننا قادرون 

بها  العاملني  وال�شركة وكافة  التحدي  على هذا 

�شيتجاوزون هذه املرحلة بنجاح باإذن اهلل ونتمنى 

للجميع التوفيق.

�شالح الغرير 

رئي�س فريق عمل الهند�شة املدنية للم�شاريع

ال�سعود اإىل القمة اإجناز امل�ساريع الإن�سائية

اأمتنى من اهلل اأن ت�شتمر ال�شركة يف حتقيق روؤيتها 

ال�شركات  بني  املرموقة  مكانتها  على  وحتافظ 

كنت  يل  وبالن�شبة  النفط  نقل  جمل  يف  العاملية 

�شاهداً على العديد من الإجن��ازات التي حتققت 

خالل ال�شنوات ال�شابقة ومنها بناء بواخر جديدة 

ابتعاث  وكذلك  العي�س«  »اأم  الغاز  م�شنع  واإن�شاء 

لدرا�شة  املتحدة  اململكة  اإىل  الكويتى  ال�شباب 

اأن  واأمتنى  البحرية  واملالحة  البحرية  الهند�شة 

ي�شتمر هذا الربنامج حتى يكون الأ�شطول البحري 

كويتياً بالكامل.

اأ�شعد املانع - رئي�س فريق عمل تدريب الأ�شطول

قبل 60 عاماً من الآن و�شع عدد من اأبناء هذا 

ال�شرح  لهذا  الأوىل  اللبنات  املخل�شني  الوطن 

الكبري الذي نعتز ونفخر به وبهذه املنا�شبة اأبعث 

بالتحية والتقدير لكل من �شاهم يف اإجناح ال�شركة 

املوظفني  وجميع  العليا  ل��الإدارة  بالتهنئة  واأتقدم 

اأن يوفقنا جميعاً يف املحافظة على  واأدعوا اهلل 

مكانتها ورفعة �شاأن الكويت.

اأنوار ال�شماع  - رئي�س فريق التخطيط

تكويت اأ�سطول ال�سركة

رفعة �ساأن الكويت
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تاأ�شي�س  على  عاماً   60 مرور  مبنا�شبة 

يطيب  الكويتية  النفط  ناقالت  �شركة 

التهاين  اآي���ات  باأ�شمى  اأت��ق��دم  اأن  يل 

طالل  ال�شيخ  التنفيذي  الرئي�س  لل�شيد 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ون���ائ���ب  اخل���ال���د 

�شهاب  علي  ال�شيد  الأ�شطول  لعمليات 

ونائب الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون املالية 

الع�شعو�شي  خ��ال��د  ال�شيد  والإداري�����ة 

وجميع العاملني يف ال�شركة.

واأود اأن اأنتهز هذه الفر�شة لأ�شلط ال�شوء على الدور احليوي والفاعل 

الذي تلعبه ال�شركة �شواء على امل�شتوى املحلي فيما يخ�س تلبية ال�شوق 

املحلي باأ�شطوانات الغاز امل�شال حيث تعترب ال�شركة هي امل�شدر الوحيد 

خالل  من  العاملي  امل�شتوى  على  وكذلك  بالغاز  الذي ميدها  الدولة  يف 

اأ�شطول ال�شركة والذي يعمل على نقل النفط اخلام واملنتجات النفطية 

من اإنتاج الكويت اإىل جميع اأنحاء العامل حيث حر�شت ال�شركة على مدى 

وذلك  البحري  النقل  اأف�شل اخلدمات يف جمال  اإعطاء  على  60 عاماً 
اإنطالقاً من مدى امل�شوؤولية امللقاة عليها كناقل وطني يحمل علم دولة 

الكويت ب�شواعد واإدارة كويتية.

وقد مرت على ال�شركة اأوقاتاً ع�شيبة خالل فرتة الغزو العراقي الغا�شم 

ولكن  وخارجياً  داخلياً  ال�شركة  اأداء  على  �شلباً  يوؤثر  اأن  �شاأنه  من  كان 

بعون اهلل وبف�شل الكوادر الوطنية ا�شتطاعت ال�شركة تخطي تلك الأزمة 

احلرجة دون تعر�س ال�شوق املحلي لنق�س يف احتياج الغاز وكذلك اإدارة 

الأ�شطول البحري واليفاء بالتزامات موؤ�ش�شة البرتول الكويتية.

ومن خالل فرتة عملي يف �شركة ناقالت النفط الكويتية كنت �شاهداً على 

ال�شركة  اأ�شطول  اأبرزها حتديث  من  لعل  م�شريتها  عالمات م�شئية يف 

ال�شعيبة  فرع  امل�شال يف  الغاز  من  والإنتاجية  التخزينية  الطاقة  وزيادة 

»اأم  يف  جديد  م�شنع  واإن�شاء  الغاز  التقينات يف جمال  اآخر  وا�شتخدام 

لفرع  جديد  اإداري  مبنى  واإن�شاء  لل�شركة  جديد  مبنى  واإن�شاء  العي�س« 

تعبئة الغاز امل�شال »ال�شعيبة« وا�شتمرار ابعتاث الطلبة الكويتيني لدرا�شة 

املالحة والهند�شة البحرية.

ويف اخلتام اأود اأن اأبارك جلميع العاملني اجلدد الذين التحقوا موؤخراً 

ب�شركة ناقالت النفط الكويتية حيث من املنتظر اأن يكون لهم م�شتقباًل 

م�شرقاً وذلك من خالل �شيا�شة ال�شركة التي تطمح دائماً لالأف�شل.

بدر ال�شهري

رئي�س فريق عمل اخلدمات الإدارية

تقدمي اأف�سل اخلدمات

ي�شعدين مبنا�شبة مرور 60 

�شركة  تاأ�شي�س  على  عاماً 

الكويتية  النفط  ن��اق��الت 

العاملني  جميع  اأهنئ  اأن 

والإجن����ازات  بالنجاحات 

التي حققتها ال�شركة على 

ال�شعيدين املحلي والعاملي 

مبوا�شلة  عهدنا  وجن���دد 

الكويت  احلبيب  وطننا  خدمة  �شبيل  يف  والعطاء  اجلهد 

بالرتقاء والنهو�س به يف جمال �شناعة النقل البحري. 

النفط  ناقالت  �شركة  يف  عملي  فرتة  خالل  �شهدت  لقد 

الكويتية منذ العام 1986 العديد من امل�شاريع ال�شرتاتيجية 

الكويت  لدولة  مفخرة  تعد  والتي  ال�شركة  اأجنزتها  التي 

وحتى   2004 العام  منذ  كوريا  يف  تواجدي  فرتة  فخالل 

 14 وا�شتالم  وتنفيذ  ت�شميم  على  اأ�شرفت   2014 العام 

ناقلة من اأنواع خمتلفة منها 8 ناقالت نفط خام عمالقة 

والرقة  وال�شاملي  العي�س  واأم  �شلوى  دار  وه��ي   VLCC

والفنطا�س وال��دروازة والريموك والكوت و4 ناقالت لنقل 

وبحرة  وف��رة  وهي   Aframax- LR2 النفط  م�شتقات 

م�شتقات  لنقل  ناقلتني  اإىل  بالإ�شافة  والد�شمة  وبنيدر 

النفط Panamax وهما ال�شالم 2 وال�شور2.

اإن اأهدافنا كبرية وطموحاتنا التي نعمل من اأجلها بكل جٍد 

الكويت  دولة  اإ�شم  رفع  اإىل  تهدف  ون�شاط جميعها  وداأب 

اأكرب  التي متتلك  الدول  اأهم  وت�شنيفها كواحدة من  عالياً 

واأف�شل اأ�شطول بحري لنقل النفط ومنتجاته حول العامل 

اإطار  يف  هذا  كل  للبيئة  �شديقة  ومبعايري  عالية  بكفاءة 

حتقيق روؤية الكويت اجلديدة 2030 التي د�شنتها احلكومة 

موؤخراً لتنمية وبناء م�شتقبل الكويت راجني من املوىل عز 

وجل اأن يوفقنا جميعاً ملا فيه خري وازدهار بلدنا احلبيبة 

واأن تكون ذكرى ال�60 عاماً بداية لعهد جديد من الزدهار 

والتقدم والتميز.

ريا�س ال�شبيعي

رئي�س فريق عمل م�شاريع بناء الأ�شطول اجلديد

موا�سلة اجلهد والعطاء
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مب��ن��ا���ش��ب��ة م����رور 60 

تاأ�شي�س  ع��ل��ى  ع��ام��اً 

������ش�����رك�����ة ن�����اق�����الت 

اأقدم  الكويتية  النفط 

التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 

اإىل  وال����ت����ربي����ك����ات 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

اخلالد  ط��الل  ال�شيخ 

وجميع الزمالء واأمتنى 

للجميع دوام التوفيق.

يف  النجاح  م��ن��ارات  من  منارة  ال�شركة  اأ�شبحت  لقد 

الكويت وذلك بف�شل جهود و�شواعد العاملني ومثابرتهم 

واأنا اأحد املوظفني الذي ق�شوا �شنوات طويلة يف ال�شركة 

واأ�شبحت بيتي الأول واأنظر اإليها بعد ن�شف قرن ونيف 

ال�شركات  مقدمة  اأنها يف  حيث  والعتزاز  الفخر  بعني 

املتخ�ش�شة يف جمال النقل البحري باأ�شطولها ال�شخم 

املعايري  اأعلى  وفق  بنائه  على  حر�شت  والتي  احلديث 

الأمثل  التطبيق  كل احلر�س على  كما حر�شت  العاملية 

لأنظمة ال�شحة وال�شالمة والبيئة وطاف اأ�شطولنا بحار 

العامل وحميطاته واأو�شل نفط الكويت اإىل �شتى اأنحاء 

العامل بقاراته ال�شبع.

عاتقها  على  الكويتية  النفط  ناقالت  �شركة  واأخ��ذت 

م�شوؤولية توفري الغاز امل�شال جلميع املواطنني واملقيمني 

حيث ت�شري �شاحنات و�شهاريج الغاز لتو�شل هذه ال�شلعة 

الهامة اإىل كافة اأنحاء الكويت وعلى مدار ال�شاعة كي 

املنتج  هذا  توفري  با�شتمرار  ومن�شاآتنا  بيوتنا  كل  تنعم 

اأ�شبح  الذي  البحرية  الوكالة  فرع  اإىل  بالإ�شافة  الهام 

موانئ  ت��وؤم  التي  النفطية  للناقالت  احل�شري  الوكيل 

النفط الكويتية بامتياز خا�س من الدولة.

م�����ش��روع��ات حتديث  ع��ا���ش��رت  عملي  ف���رتة  وخ���الل 

الأ�شطول البحري من ناقالت البرتول اخلام واملنتجات 

افتتاح  اإىل  بالإ�شافة  امل�شال  البرتويل  والغاز  النفطية 

 2015 مار�س  يف  العي�س«  »اأم  امل�شال  الغاز  تبعئة  فرع 

والذي بني وفق اأحدث التقنيات العاملية املتطورة واأ�شبح 

الحتياجات  توفري  يف  رئي�شياً  �شريكاً  اهلل  من  بف�شل 

من  واأرج��و  املحلية  ال�شوق  امل�شال يف  الغاز  من  املحلية 

�شعينا خلدمة  يف  واإياكم  يوفقنا  اأن  القدير  العلي  اهلل 

مزيداً  فيها  العاملني  لها وجلميع  ونتمنى  ال�شركة  هذه 

من التطور والزدهار والنجاح باإذن اهلل.

ح�شني الهزمي 

رئي�س فريق عمل عمليات الغاز امل�شال

فخورون ببيتنا الأول

الأوائل  الرواد  اإىل  ال�شكر  اأتوجه بخال�س  اأن  اأود 

الذين عانوا من اأجل تاأ�شي�س هذه ال�شركة والو�شول 

بها اإىل هذه املكانة املرموقة حيث اأن الطريق مل 

اجلهد  ب��ذل  تطلب  واإمن��ا  ب��ال��ورود  مفرو�شاً  يكن 

والت�شحية ولكن بعزمية واإ�شرار املخل�شني والعمل 

اجلاد والدوؤوب و�شلت �شركتنا اإىل العاملية. 

حمد امل�شاري 

رئي�س فريق عمل القوى العاملة وعوائد العاملني

عزمية واإ�سرار املخل�سني

هذه املنا�شبة ال�شعيدة جتعلنا ن�شعر بالفخر  

واأ�شكر كل من �شاهم وتعاون على تاأ�شي�س 

وو�شولها  تطويرها  اإىل  و�شعى  ال�شركة 

فخورون  ونحن  املتقدمة  املرحلة  هذه  اإىل 

حققتها  التي  وب��الإجن��ازات  لها  بانتمائنا 

على مدار 60 عاماً ومن اأهمها تزويد فرع 

الأجهزة  باأحدث  ال�شعيبة  يف  امل�شال  الغاز 

وبناء م�شنع جديد يف »اأم العي�س« واأرى اأن 

املرحلة املقبلة �شتكون حافلة بالإجنازات ملا 

متلكه ال�شركة من عنا�شر فّعالة من املوظفني واأمتنى لل�شركة دوام التقدم 

والنجاح.

عبد العزيز يو�شف 

كبري مراقبي املركز اخلا�س

اأ�شبحت  الكويتية  النفط  ناقالت  �شركة 

والإقليمية  املحلية  �شمعتها  ولها  عمالقة 

والعاملية واأنا كنت �شاهداً على العديد من 

ال�شنوات  خ��الل  حتققت  التي  الإجن���ازات 

املا�شية ومنها اإجناز مبنى الإدارة الرئي�شي 

وحتديث الأ�شطول وافتتاح فرع تعبئة الغاز 

الذي  الكبري  والتطور  العي�س«  »اأم  امل�شال 

التدريب  خالل  من  العاملة  القوى  �شهدته 

التقدم  واأمت��ن��ى  العقبات  جميع  وت��ذل��ي��ل 

لل�شركة واأن حتقق املزيد من الأرباح التي ت�شب يف دعم اقت�شاد الكويت.

عبد اهلل داود

كبري مراقبي اخلزينة

م�ستقبل حافل بالنجاح

املزيد من الأرباح
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النفط  ناقالت  ب�شركة  لنا  هنيئاً 

الكويتية وهنيئاً لل�شركة مبوظفيها 

اأجل  من  يعملون  الذين  الأوف��ي��اء 

املرموقة  مكانتها  على  املحافظة 

وم�شتقبل  حا�شر  على  خوف  ول 

بهذه  تذخر  اأن��ه��ا  طاملا  ال�شركة 

كوادرها  م��ن  امل��م��ي��زة  ال��ك��وك��ب��ة 

مزيد  واإىل   .. املخل�شة  الوطنية 

من التقدم والنجاح.

طالل امل�شباح

كبري املحا�شبني

جلميع  والتربيكات  التهاين  اأزف 

ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه  العاملني 

 60 مب����رور  ف��ي��ه��ا  نحتفل  ال��ت��ي 

حيث  ال�شركة  تاأ�شي�س  على  عاماً 

لعبت دوراً وطنياً رائداً يف جمال 

الغاز  وتعبئة  اخل��ام  النفط  نقل 

امل�شال و�شاهمت بفاعلية يف دعم 

تعمل  وماتزال  الوطني  القت�شاد 

وت�شارك يف التنمية التي ت�شهدها 

كويتنا احلبيبة.

م�شعل الدو�شري

كبري م�شريف املخازن وامل�شرتيات

بخري  العاملني  وجميع  ع��ام  ك��ل 

ال�شركة طريق  اأن توا�شل  واأمتنى 

 60 منذ  فيه  ت�شري  الذي  النجاح 

اأن  خالله  من  وا�شتطاعت  عاماً 

يف  متميزة  مكانة  لنف�شها  حتفر 

�شواعد  بف�شل  واخل��ارج  الداخل 

اإدارتها  ت��ول��وا  مم��ن  املخل�شني 

كل  ي�شتحقون  والذين  بها  وعملوا 

ال�شكر والثناء.

�شعد الهاجري

كبري م�شريف ال�شالمة

اأتقدم باأجمل واأرق التهاين جلميع 

العاملني يف ال�شركة والذين جنحوا 

حتقيق  يف  واإخال�شهم  بجهودهم 

العديد من الإجنازات التي و�شعت 

الكويت على اخلريطة العاملية يف 

ل  وكذلك  البحري  النقل  جم��ال 

نن�شى الدور الكبري الذي تقوم به 

ال�شركة يف تلبية الطلبات املحلية 

على اأ�شطوانات الغاز امل�شال.

عبد اهلل العنزي 

كبري مهند�شي العمليات

العاملني  جلميع  بالتهنئة  اأت��ق��دم 

بال�شركة مبنا�شبة الحتفال مبرور 

حيث  تاأ�شي�شها  على  ع��ام��اً   60
نت�شرف بالإنتماء اإىل هذا ال�شرح 

الوطني الكبري الذي حقق العديد 

من الإجنازات التي خدمت بالدنا 

يدوم  اأن  واأمتنى  الكويت  احلبيبة 

ال�شنوات  خ���الل  ال��ن��ج��اح  ه���ذا 

املقبلة.

حممد احلربي 

كبري حمللي امل�شرتوات العامة

اأوجه التهنئة جلميع املوظفني من 

موظف  اأ�شغر  اإىل  العليا  الإدارة 

ع��ل��ى اجل��ه��د ال��ك��ب��ري ال���ذي يتم 

احلافل  ال�شركة  وتاريخ  تقدميه 

اأثناء  خ�����ش��و���ش��اً  ب��ذل��ك  ي�شهد 

حيث  اخلليج  منطقة  يف  احل��رب 

كان لها دوراً كبرياً يف نقل وت�شدير 

العامل  دول  اإىل  الكويتي  النفط 

تطورات  نعي�س  الفرتة  ه��ذه  ويف 

الأجهزة وحتويلها  »ال�شعيبة« وجتديد  امل�شال  الغاز  كثرية يف فرع 

امل�شتقبيلة  املرحلة  تكون  اأن  وناأمل  الإنتاج  لزيادة  اإلكرتونية  اإىل 

الكفاءات  اأ�شحاب  الكويتي من  الكادر  زيادة  مع  اأف�شل خ�شو�شاً 

واملتميزين من اإدارة ومهند�شني وم�شغلني واهلل ويل التوفيق.

�شيد حمزة

كبري مراقبي الإنتاج 

دور وطني رائدهنيئًا لنا بال�سركة

�سواعد اأبنائها املخل�سني

جهود جميع العاملني

نت�سرف بالإنتماء لل�سركة

عامرة باأ�سحاب الكفاءات
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يطيب يل م�شاركتكم الفخر الذي 

الأيام  ه��ذه  يف  جميعاً  به  ن�شعر 

الذي  الأول  بالرعيل  تذكرنا  التي 

فكر واجتهد ونفذ ليوؤ�ش�س لنا هذه 

جنحت  التي  العمالقة  ال�شركة 

باجلهد  العاملية  اإىل  الو�شول  يف 

فكل  امل�شتمر  والتطوير  واللتزام 

عام وجميعنا بخري.

خلف ال�شالمة 

كبري مراقبي النقل

اأبعث باأجمل واأرق التهاين لالإدارة 

�شركة  يف  زمالئي  وجميع  العليا 

بهذه  الكويتية  ال��ن��ف��ط  ن��اق��الت 

فينا  تبعث  التي  العطرة  املنا�شبة 

موا�شلة  اإىل  وتدفعنا  احلما�س 

على  يحافظ  ال��ذي  اجل��اد  العمل 

اإليها  و�شلت  التي  العاملية  املكانة 

ال�شركة ومنها لالأعلى.

الزينة اخلليفة

كبري مراقبي التوزيع 

اأن  اأود  ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه 

العاملني  جليمع  بالتهنئة  اأت��ق��دم 

البارز  ال��دور  �شاكرين  بال�شركة 

من  عانوا  الذين  الأوائ���ل  ل��ل��رواد 

و�شحوا  ال�شركة  تاأ�شي�س  اأج���ل 

اأن  وناأمل  بلدهم  خلدمة  بالكثري 

ح�شن  عند  املوظفون  نحن  نكون 

الظن بنا ونحافظ على النجاحات 

من  امل��زي��د  ون��ب��ذل  حتققت  التي 

اجلهود ملوا�شلة الإجنازات.

را�شد الرومي

كبري حمللي احل�شابات املالية

اجلهد واللتزام والتطوير

موا�سلة العمل اجلاد

عند ح�سن الظن

على  عاماً   60 مرور  مبنا�شبة 

النفط  ناقالت  �شركة  تاأ�شي�س 

الكويتية وذلك يف اأبريل 1957 

جمال�س  جميع  اأ�شكر  اأن  اأود 

على  تعاقبت  ال��ت��ي  الإدارات 

خالل  عملت  وال��ت��ي  ال�شركة 

فرتات ا�شتالمها لزمام الأمور 

وحتديث  ال�شركة  تطوير  على 

املوا�شفات  وف���ق  اأ���ش��ط��ول��ه��ا 

اهتماماتهم  نن�شى  ول  العاملية 

بتطوير املوظفني وحتفيزهم وذلك من خالل تنظيم الدورات 

الداخلية واخلارجية وحت�شني م�شتوياتهم بزرع روح املناف�شة 

ال�شركة  م�شلحة  لتحقيق  تهدف  وال��ت��ي  بينهم  ال�شريفة 

وم�شلحة املوظف مبا يعود عليهما بالفائدة.

ومن اأهم اإجنازات ال�شركة التي عا�شرتها خالل فرتة عملي 

فتح مكتب موؤقت بدولة الإمارات العربية املتحدة لإدارة �شوؤون 

اأثناء الغزو الغا�شم حيث اأن ن�شاط  ناقالت النفط الكويتية 

ناقالتنا مل يتوقف خالل تلك الفرتة وجتديد اأ�شطول ال�شركة 

العاملية  الأ�شواق  متطلبات  لتواكب  املوا�شفات  اأحدث  وفق 

وت�شبح واحدة من اأكرب �شركات العامل وتناف�س مثيالتها يف 

امل�شال  الغاز  تعبئة  وم�شتقاته ويف جمال  اخلام  النفط  نقل 

كذلك انتقال املكتب الرئي�شي من جممع ال�شاحلية اإىل املبنى 

�شهادات  ال�شركة على  ال�شويخ وح�شول  اجلديد يف منطقة 

الأيزو بكل جدارة وا�شتحقاق واإن�شاء م�شنع تعبئة الغاز »اأم 

»ال�شعيبة«  الغاز  تعبئة  م�شنع  على  العبء  لتخفيف  العي�س« 

اإ�شافة اإىل ح�شول ال�شركة على �شهادات عاملية كاأف�شل ناقل 

للنفط وم�شتقاته وكذلك كاأف�شل �شركة حمافظة على البيئة 

مطبقة لالأمن وال�شالمة على اأ�شطولها.

ويف ظل الدعم الدائم الذي يقدم لل�شركة وتطوير اأ�شطولها 

ا�شهاماتها يف  وزي��ادة  التطور  �شتم�شي يف طريق  اأنها  اأرى 

م�شتوى  على  وم�شتقاته  بالنفط  اخلا�س  البحري  النقل 

جديدة  نقل  خطوط  فتح  يف  ت�شاهم  �شوف  وكذلك  العامل 

واأمتنى لل�شركة املزيد من التوفيق والرقي والزدهار بت�شافر 

اأمتنى من جميع  جهود اجلميع ملا فيه م�شلحة البالد كما 

عن  ال�شتماع  خالل  من  الهتمام  اإظهار  �شركتنا  منت�شبي 

وجه  اأكمل  على  اأعمالنا  وتاأدية  العمل  يف  للم�شوؤولني  كثب 

جناح  هو  هدفنا  وجعل  زمالئنا  مع  التعاون  روح  واإب���داء 

�شركتنا وازدهارها.

فالح العجمي

كبري حمللي اخلدمات العامة

ت�سافر جهود اجلميع
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لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  نهنئ 

وجميع  اخل��ال��د  ط���الل  ال�����ش��ي��خ 

 60 م���رور  مبنا�شبة  ال��ع��ام��ل��ني  

عاماً على تاأ�شي�شها ونقول جميعاً 

عطائهم  يف  �شبقونا  مل��ن  �شكراً 

جعلت  ال��ت��ي  ال�شديدة  وروؤي��ت��ه��م 

الكويتيه  النفط  ن��اق��الت  �شركة 

حتقيق  يف  ناجحاً  عاملياً  منوذجاً 

وطاقة  متوا�شل  اقت�شادي  من��و 

نظيفة  وبيئة  امل�شتوى  عاملية  خدمات  وتوفري  ومتاحة  م�شتدامة 

واآمنة يف جمال النقل البحري.

الآن  اإىل  للدرا�شه  ابتعاثي  منذ  �شنه   18 مدار  على  �شهدت  وقد 

اأذكر منها حتديث الأ�شطول وبناء ناقالت  العديد من الإجنازات 

تتواكب مع اأعلى املوا�شفات الفنيه واأخر ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا 

بالنقل البحري طبقاً ملوا�شفات ومعايري هيئات الإ�شراف العاملية 

وكذلك اإن�شاء م�شنغ الغاز »اأم العي�س« واأمتنى اأن ت�شتمر ال�شركة 

والرقي  التطور  اأبعد حدود  اإىل  وال�شري  والنمو  البناء  مواكبة  يف 

ال�شركات  اأف�شل  اأ�ش�س علمية ومهنية لت�شبح من  والزدهار على 

البحريه يف العامل.

ونتعهد بهذه املنا�شبة املباركة اأن نبقى جنود ال�شركة الأوفياء الذين 

اإىل  ال�شركة  دفة  وقيادة  والنجاح  العطاء  م�شرية  يكملون  �شوف 

جمالت  كافة  يف  بالعامل  واحد  رقم  ال�شركة  ت�شبح  واأن  العاملية 

تخ�ش�شها.

�شامل ال�شحومي

كبري مهند�شي الأ�شطول البحري

جنود ال�سركة الأوفياء

حققت ال�شركة على مدار تاريخها 

الإجن���ازات  م��ن  العديد  الطويل 

القائمني عليها منذ  بجهد ووعي 

خم�شينيات  نهاية  يف  تاأ�شي�شها 

الأجيال  توالت  ثم  املا�شي  القرن 

تعمل بعزمية قوية واإرادة ل تقبل 

امل�شاومة نحو هدف واحد ي�شب 

يف �شالح وطننا احلبيب الكويت.. 

تقدم  وال�����ش��رك��ة يف  ع���ام  ف��ك��ل 

ورقي.

طارق القطان

كبري حمللي القوى العاملة والتعوي�شات

يف  العاملني  اأب��ارك جلميع  اأن  اأود 

الكويتية  ال��ن��ف��ط  ن��اق��الت  ���ش��رك��ة 

على  ع��ام��اً   60 م����رور  مب��ن��ا���ش��ب��ة 

ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا ح��ي��ث ���ش��ه��دت خالل 

من  العديد  الطويلة  امل�شرية  ه��ذه 

اأن  واأمتنى  والإجن��ازات  النجاحات 

الدرب  نف�س  على  ال�شري  توا�شل 

وتظل ترفع راية الكويت يف املحافل 

الإقليمية والدولية.

عبد اهلل حم�شني

 كبري مراقبي خدمات العاملني 

علينا  ال�شعيدة  املنا�شبة  ب��ه��ذه 

العاملني  جلميع  اأب����ارك  جميعاً 

تاأ�شي�س  ع��ل��ى  ع��ام��اً   60 م���رور 

وجل  ع��ز  امل���وىل  داع���ني  ال�شركة 

التقدم  يف  م�شريتها  توا�شل  اأن 

على  بالفائدة  يعود  ملا  والزده��ار 

القت�شاد الكويتي وي�شب يف خري 

ورخاء بالدنا احلبيبة.

دينا املطوع 

كبري مراقبي املدفوعات املالية 

العمل بعزمية قوية

م�سرية جناح طويلة

خري ورخاء بالدنا

�سخ الدماء ال�سابة

اإدارة  اإىل  التهاين  بخال�س  اأتوجه 

ال�����ش��رك��ة وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني بها 

على  ع��ام��اً   60 م���رور  مبنا�شبة 

�شاهداً  ك��ن��ت  ح��ي��ث  تاأ�شي�شها 

التي  الإجن��ازات  من  العديد  على 

املا�شية  ال�����ف��رتة  خ��الل  حتققت 

واإن�شاء  الأ�شطول  حتديث  ومنها 

العي�س«  »اأم  امل�����ش��ال  ال��غ��از  ف��رع 

البحرية  البعثات  نظام  واأ�شتكمال 

و�شخ الدماء ال�شابة يف خمتلف اأفرع واإدارات ال�شركة.

جا�شم التورة

كبري مراقبي التاأمني
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النفط  ناقالت  �شركة  تاريخ  اإن 

تاأ�شي�شها حتى الآن  الكويتية منذ 

مواكباً للتطور الذي مرت به البالد 

حيث اأن ال�شركه ا�شتطاعت جتاوز 

الظروف ال�شعبة وجنحت يف تلبية 

احتياجات الطلب املحلي من الغاز 

لت�شغيل  احلكومي  للقطاع  امل�شال 

حمطات توليد الكهرباء وحمطتي 

الزور وال�شبيه و�شاهمت يف تذليل 

عده عقبات لتزويد تلك املحطات 

بالغاز امل�شال ويف اأوقات قيا�شيه وحرجه قبل دخول ف�شل ال�شيف 

اإمياناً بدورها بامل�شاهمه يف تنمية البلد من خالل ت�شافر اجلهود 

مع اجلهات الأخرى.

الأخرى  واجلهات  ال�شركات  مل�شاعدة  جهداً  ال�شركه  تدخر  ومل 

الظروف  ويف  امل�شال  البرتويل  الغاز  من  باحتياجاتهم  بتزويدهم 

ال�شعبة واأحدثها م�شروع مركز ال�شيخ جابر الثقايف حيث مت ادخال 

خزان الغاز باخلدمه قبل الفتتاح باأيام قليله وبوقت قيا�شي كذلك 

الغاز  اأ�شطوانات  على  املتزايد  الطلب  مواكبة  ال�شركه  ا�شتطاعت 

وخ�شو�شاً اآخر 15 �شنه والتي �شهدت منواً �شكانياً كبرياً باملقارنه 

مع اخلدمات الأخرى التي تقدمها الدوله مثل املاء والكهرباء ومع 

اأ�شطوانات  باأن  امل�شتهلك  و�شعور  ال�شالمه  معايري  باأعلى  اللتزام 

اأوىل  النفط  ناقالت  �شركة  تعترب  كما  الطلب  عند  متوفره  الغاز 

معايري  بتطبيق  تقوم  الأوروبية  القاره  وخ��ارج  اإقليمياً  ال�شركات 

نقل  اأ�شطول  على   ADR اخلطره  املواد  لنقل  الوربية  التفاقية 

الغاز البرتويل امل�شال حملياً .. وكل عام وكل يوم وال�شركه بتطور 

م�شتمر نحو حتقيق اأهدافها وخدمة بلدنا الكويت.

عبا�س ال�شطي

كبري مهند�شي اإمدادات الغاز امل�شال 

تلبية احتياجات البالد اأعلى معايري اجلودة

اأعرب عن �شعادتي بهذه املنا�شبة 

التهاين  باأجمل  واأت��ق��دم  العطرة 

العاملني  جل��م��ي��ع  وال��ت��ربي��ك��ات 

بال�شركة وناأمل اأن ي�شتمر العطاء 

لأجيالنا  ن��ورث��ه��ا  واأن  وال��ت��ق��دم 

لتكملة  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  احل��ال��ي��ة 

عالياً  الكويت  ا�شم  ورفع  امل�شرية 

يف جميع املحافل الدولية.

في�شل الهاجري

كبري مراقبي �شوؤون العاملني »ق�شم املوارد الب�شرية«

ا�ستمرار العطاء والتقدم

»ناقالت النفط الكويتية« �شركة 

نفطية رائدة يف نقل الغاز امل�شال 

العامل  ح��ول  النفط  وم�شتقات 

الناقالت يف  اأحدث  عن طريق 

العامل وباإدارة كويتية ذات خربة 

يف  عملها  اإىل  بالإ�شافة  عالية 

امل�شال  الغاز  اأ�شطوانات  تعبئة 

اإىل  ونقلها  اأحجامها  بجميع 

امل�شتهلك بطريقة اآمنة و�شليمة 

وت�شعى ال�شركة اإىل املحافظة على اأن تكون يف املراتب الأوىل يف 

العامل من خالل تطبيق اأعلى معايري اجلودة وال�شالمة.

وبالن�شبة يل التحقت بالعمل يف ال�شركة يف عام 2008 يف فرع 

خزانات  تد�شني  عا�شرت  حيث  »ال�شعيبة«  امل�شال  الغاز  تعبئة 

النظم  باأحدث  التعبئة  مراكز  وتطوير  اجلديدة  امل�شال  الغاز 

التكنولوجية ملواكبة الزيادة يف التعداد ال�شكاين والطلب املتزايد 

ت�شغيل  عا�شرت  اأنني  اإىل  بالإ�شافة  امل�شال  الغاز  لأ�شطوانات 

فرع تعبئة الغاز امل�شال »اأم العي�س« والذي يعترب من اأكرب مراكز 

التعبئة يف العامل من حيث القدرة الإنتاجية.

علي املزيدي

كبري مهند�شي الإنتاج 

على  عاماً   60 م��رور  مبنا�شبة 

النفط  ناقالت  �شركه  تاأ�شي�س 

هذه  عطاء  ن�شتذكر  الكويتية 

وتاريخها  ال���دائ���م  ال�����ش��رك��ة 

امل�شرف الذي يبقى يف الذاكرة 

املقبلة  ول��الأج��ي��ال  لنا  ح��اف��زاً 

بخطى  اهلل  بعون  لال�شتمرار 

ن�شكر  كما  امل�شتقبل  اإىل  ثابتة 

�شاأنه  كان من  كل من بذل جهداً 

التوفيق  للجميع  متمنني  املرموقة  ال�شركة  هذه  باإ�شم  الرتقاء 

وال�شداد.

�شبيكة املطوع

كبري حمللي ال�شرتاتيجيات

حافز لالأجيال املقبلة
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ناقالت  ل�شركة  امل�شيئة  امل�شرية 

م�شوؤولية  تفر�س  الكويتية  النفط 

احلالية  الأج���ي���ال  ع��ل��ى  ك��ب��رية 

على  املحافظة  يف  وامل�شتقبلية 

التي حتققت  الكبرية  الإجن��ازات 

نالتها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  وال�شمعة 

النهج  نف�س  على  وال�شري  ال�شركة 

واخلط الذي ر�شمه الرعيل الأول 

والت�شبث به.

�شاري العنزي

مهند�س عقود

لقد ا�شتطاعت ال�شركة على مدار 

60 عاماً اأن حتافظ على ريادتها 
الوا�شح  ط��ري��ق��ه��ا  يف  و����ش���ارت 

اأهدافها  حتقيق  نحو  امل�شتقيم 

م�شلحة  اأعينها  ن�شب  وا�شعة 

امل�شوؤولية  حتمل  و�شتظل  الوطن 

باقت�شاد  النهو�س  يف  وت�شاهم 

البالد فاإىل املزيد من النجاح يف 

الأعوام املقبلة.

اأمينة اليوحة

مهند�س ت�شغيل 

ال�شركة  موظفي  جلميع  اأب���ارك 

من  60 ع��ام��اً  مب��ن��ا���ش��ب��ة م����رور 

هذا  حفل  حيث  والعطاء  التميز 

التاريخ الطويل بالعمل اجلاد من 

الكويت  باقت�شاد  النهو�س  اأج��ل 

حيث تطورت ال�شركة ب�شكل كبري 

وتعبئة  البحري  النقل  جم��ال  يف 

اأ���ش��ط��وان��ات ال��غ��از امل�����ش��ال كما 

املحلية  البيئية  التطورات  واكبت 

والإقليمية واأتوقع اأن يكون م�شتقبل ال�شركة اأكرث ازدهاراً ومتيزاً 

يف ال�شنوات املقبلة.

عبد اهلل زكريا

مهند�س �شحة مهنية وبيئة

حتتل  اأن  ال�����ش��رك��ة  ا���ش��ت��ط��اع��ت 

بف�شل  وعاملياً  بارزه حملياً  مكانة 

العاملني بها وروادها الأوائل الذين 

وامل�شقة  والتعب  ال�شعاب  عانوا 

على  ال�شركة  حتافظ  اأن  ونتمنى 

حتظى  وتظل  املتميز  املوقع  هذا 

املحافل  ف��ى  اجل��م��ي��ع  ب���اح���رتام 

الدولية.

الكابنت بدر ن�شر اهلل 

ناظر العمليات البحرية لالأ�شطول

نهج الرعيل الأول

�ستظل حتمل امل�سوؤولية

مواكبة التطورات العاملية

احرتام املحافل الدولية

ن�شعر بالعتزاز والفخر لنتمائنا 

الكويتية  النفط  ناقالت  ل�شركة 

ولن نتوانى عن بذل اجلهد والعرق 

يف �شبيل حتقيق اأهداف ال�شركة 

على  باملحافظة  اجلميع  ونعاهد 

وكل  مكت�شبات  اإجن��ازه من  مامت 

عام وال�شركة يف تطور وتقدم.

حممد مراد

م�شرف املركز اخلا�س

»اأم العي�س« 

املحافظة على املكت�سبات

اأهنئ اإدارة ال�شركة وجميع العاملني 

على  حتققت  ال��ت��ي  ب���الإجن���ازات 

واأمتنى  املا�شية  ال�شنوات  م��دار 

املزيد من التقدم والزدهار خالل 

املرحلة املقبلة.

حممد املزيدي

كبري مراقبي املوردين

املزيد من التقدم
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يفخر موظفو �شركة ناقالت 

حتقق  مبا  الكويتية  النفط 

التي   وباملكانة  جناحات  من 

حتتلها  ال�����ش��رك��ة  اأ���ش��ب��ح��ت 

م�شتوى  على  نظرياتها  بني 

دول العامل وناأمل اأن ت�شتمر 

والنجاح  التقدم  م�شرية  يف 

لعقود اأخرى طويلة وممتدة.

غنيم العجمي

حملل خدمات امل�شنع

املنا�شبة  ب���ه���ذه  اأت����وج����ه 

للموؤ�ش�شني  اجلزيل  بال�شكر 

ال�شركة  لإدارة  وب��ال��ت��ه��اين 

احلاليني  العاملني  وجميع 

ت�شلم  من  ولكل  وال�شابقني 

العظيم  ال�شرح  ه��ذا  قيادة 

ولعب دوراً يف نه�شته و�شاهم 

يف تطويره .. وعا�شت �شركة 

يف  الكويتية  النفط  ناقالت 

تقدم وازدهار.

اأجمد دهراب

ناظر تكنولوجيا املعلومات لدعم الأ�شطول

60 عاماً مرت على تاأ�شي�س 
�شركة ناقالت النفط الكويتية 

والكفاح  ب��ال��ن��ج��اح  ح��اف��ل��ة 

العقبات  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا ع��ل��ى طول 

الطريق فقد اجتازت ال�شركه 

الطويلة  ال�����ش��ن��وات  ه����ذه 

بنجاح واأجنزت م�شاريع بناء 

وبرامج  اجلديد  الأ�شطول 

بحريني  �شباط  تاأهيل  يف  �شاهمت  التي  الدرا�شية  البعثات 

حلا�شر وم�شتقبل زاهر واأمتنى ل�شركتنا م�شتقبل اأكرث اإ�شراقاً 

واأن تكون رائدة بني �شركات النقل البحري.

هديل املطر 

حملل خدمات امل�شنع

اأ�شمى  اأق��دم  واع��ت��زاز  فخر  بكل 

جلميع  وال���ت���ربي���ك���ات  ال���ت���ه���اين 

والعاملني  ال�شركة  على  القائمني 

بها مبنا�شبة مرور 60 عاماً على 

يف  لت�شاهم  وتطورها  تاأ�شي�شها 

م�شرية الكويت القت�شادية واأحب 

اأن اأ�شجل فخري بانتمائي لل�شركة 

حقل  يف  عاملياً  رم��زاً  تعترب  التي 

النقل البحري للنفط اخلام وم�شتقاته واأفتخر بكوين اأخدم وطني 

الكويت مبوقعي يف هذا الكيان وال�شرح الكبري.

وقد �شهدت خالل خدمتي يف ال�شركة على مدار ما يزيد عن 12 

عاماً عدداً من الإجنازات لعل من اأهمها جتديد وتطوير الأ�شطول 

واإنهاء خدمة ال�شفن اأحادية البدن لتحل حملها �شفن ثنائية البدن 

لتتما�شى مع املقايي�س واملعايري العاملية لهذا النوع من الأن�شطة.

ويف ظل الظروف ال�شيا�شية والقت�شادية التي مير بها العامل يف 

هذه املرحلة اأرجو من املوىل عز وجل اأن يحفظ الكويت وي�شاعدنا 

على  ويعيننا  والزده���ار  والتقدم  التطور  من  املزيد  حتقيق  على 

ا�شتدامة النجاح والتميز يف �شتى املجالت.

قي�س العجيمان

كبري حمللي التقييم الوظيفي وعوائد العاملني

نفخر مبكانتها العاملية

�سرح وطني عظيم

م�ستقبل اأكرث اإ�سراقًا

�سرح وطني كبري

لل�شركة  العليا  الإدارة  اأ���ش��ك��ر 

الب�شري  بالعن�شر  اهتمامها  على 

والتقدير الذي يحظى به موظفو 

حتقيق  يف  ودوره������م  ال�����ش��رك��ة 

على  الذي حدث  الكبري  التطوير 

ال�شركة  اأن  واأرى  عاماً   60 مدار 

�شتكون يف املرحلة املقبلة من اأكرب 

�شركات النقل البحري على م�شتوى العامل ورائدة يف جمالها.

تركي املطريي

رجل اأمن اأول 

الهتمام بالعن�سر الب�سري
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60 عاماً مرت على تاأ�شي�س ال�شركة �شهدت خاللها تطوراً كبرياً تزامن مع نه�شة القت�شاد الكويتي 
وخالل هذه ال�شنوات بذل العاملون اجلهود ال�شاقة والتي تكللت بح�شول ال�شركة على العديد من اجلوائز 

وحتقيق الكثري من الإجنازات حيث اأن العمل يف ال�شركة يتمتع باأعلى معايري الأمن وال�شالمة املهنية 

واأمتنى اأن ت�شتمر ال�شركة يف ريادتها يف جمال النقل البحري على م�شتوى العامل.

عامر �شويد

موجه رجال الأمن

اأعرب عن �شعادتي وفخري مب�شاركة 

الحتفال  ال�شركة  يف  العاملني 

تاأ�شي�شها  على  عاماً   60 مب��رور 

�شواء  دور  له  كان  من  كل  واأ�شكر 

يف املا�شي اأو احلا�شر واأمتنى من 

املرحلة  تكون  اأن  وجل  عز  املوىل 

املقبلة اأكرث اإجنازاً وخمتلفة على 

املحلي  الن�شاط  تطوير  م�شتوى 

والدويل لل�شركة وموا�شلة تدريب 

وتاأهيل القوى العاملة و�شخ الدماء ال�شابة اجلديدة يف ال�شركة.

�شعود العجمي

موجه رجال الأمن

الذين  املوؤ�ش�شني  اأ�شكر  اأن  اأود 

م�شوؤولية  اأكتافهم  على  حملوا 

اأ�شكر  ك��م��ا  ال�����ش��رك��ة  ت��اأ���ش��ي�����س 

�شاهموا  ال��ذي��ن  العاملني  جميع 

هذه  اإىل  وو�شولها  تطويرها  يف 

املكانة العاملية املرموقة من خالل 

عزفهم �شمفونية رائعة من العمل 

توا�شل  اأن  ون��ط��م��ح  اجل��م��اع��ي 

ال�شركة م�شريتها بكل جناح وتقدم 

واأن تزداد الإنتاجية.

معيوف الهاجري

م�شرف �شيانة الأ�شطوانات 

جهود وطنية �ساقة

مرحلة تطوير الأن�سطة

�سمفونية العمل اجلماعي

لل�شركة  الدائم  النجاح  اأمتنى 

النقل  الأوىل يف جمال  وتكون 

العامل  م�شتوى  على  البحري 

واأن ت�شتمر يف ح�شد اجلوائز 

التحديث  م�����ش��رية  وت��وا���ش��ل 

لأ�شطولها والهتمام مبوظفيها 

للكوادر  ال��ف��ر���ش��ة  واإت���اح���ة 

لت�شاهم  ال�����ش��اب��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

العريق  ال��ت��اري��خ  �شناعة  يف 

لل�شركة.

فجر ال�شميطي

حملل تقييم الوظائف

الأوىل على العامل

التقدم  م���ن  امل���زي���د  اأمت���ن���ى 

ت�شتمر  واأن  لل�شركة  والزدهار 

تعد خري  التي  الإجن���ازات  يف 

اأن  واأتوقع  النجاح  على  دلياًل 

تكون املرحلة املقبلة باإذن اهلل 

تكاتف  بف�شل  م�شرقة  تعاىل 

الإدارة وجهود جميع العاملني.

كوثر الأمري

مهند�شة اإمدادات الغاز امل�شال

تكاتف الإدارة والعاملني
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وتقدير جلميع  �شكر  اأوج��ه حتية 

العاملني يف ال�شركة منذ تاأ�شي�شها 

جلهودهم  ه����ذا  ي��وم��ن��ا  وح���ت���ى 

ال�شرح  ه���ذا  ب��ن��اء  يف  ال��ك��ب��رية 

اإىل  و�شل  ال��ذي  الكبري  الوطني 

العاملية وكل عام وال�شركة والإدارة 

والعاملني بخري.

اأحمد بن �شبت 

 كبري مهند�شي ال�شحة وال�شالمة والبيئة 

التهاين  اآي������ات  اأ����ش���م���ى  اأرف������ع 

يف  العاملني  جلميع  والتربيكات 

الكويتية  النفط  ن��اق��الت  �شركة 

على  ع��ام��اً   60 م���رور  مبنا�شبة 

نقل  ذراع  تعترب  والتي  تاأ�شي�شها 

روافد  اأه��م  ومن  الكويتي  النفط 

القت�شاد الوطني.

النفط  ن��اق��الت  ���ش��رك��ة  وت���اري���خ 

ب�شيطة  �شطور  يف  يقيمه  اأن  اأح��د  ي�شتطيع  ل  احلافل  الكويتية 

فاإنطالق اأول ناقلة نفط كويتية كاظمة قبل 60 عاماً مل ياأت اإل 

بروؤية ثاقبة من احلكومة الكويتية وجليل املوؤ�ش�شني اأمثال املرحوم 

عبد العزيز ال�شقر ورجالت الكويت الذين اأ�ش�شوا ل�شرح �شركة 

ناقالت النفط الكويتية و�شاهموا يف ازدهارها.

التي  الإجن���ازات  على  �شاهداً  كنت  اأنني  حظي  ح�شن  من  ولعله 

حققها القياديون ومنهم على �شبيل املثال الرئي�س الأ�شبق املرحوم 

ال�شباح  احلمود  �شلمان  ال�شيخ  الرئي�س  ونائب  الرومي  اهلل  عبد 

حيث حققت ال�شركة اأرباحاً تاريخية بعد فرتة وجيزة من مرحلة 

دار  الناقلة  ا�شتالم  على  �شاهداً  كنت  كما  الغا�شم  العراقي  الغزو 

�شلوى يف عام 2010 والنتقال اإىل مبنى ال�شركة الذي مت ت�شميمه 

باأجمل طراز واأحدث التكنولوجيا ومنحها ال�شتقاللية بعد اأن كان 

املوظفون يعملون يف مكاتب موؤجرة يف جممع ال�شاحلية.

واأرى اأن ال�شركة حالياً متتلك طاقات �شبابية كويتية تتميز بالذكاء 

اإدارية  اأو  فنية  كانت  �شواء  الكبرية  واخل��ربات  العالية  واملهارات 

وت�شتطيع جمابهة ال�شعاب ور�شم م�شتقبل باهر مبنياً على قراءة 

الأهداف  اإىل  ت�شل  اأن  على  وق��ادرة  وحا�شرها  ال�شركة  ما�شي 

اإ�شافة  الأرب��اح  وزي��ادة  الإنفاق  تر�شيد  ناحية  من  ر�شمتها  التي 

ملعايري  وفقاً  الناقالت  واأطقم  الأرواح  �شالمة  املحافظة على  اإىل 

عز  املوىل  من  واأمتنى  الدولية  وال�شحة  والأم��ن  والبيئة  ال�شالمة 

وجل ا�شتمرار الزدهار لل�شركة واأن تنتقل من جيل اإىل جيل لتظل 

راية الكويت خفاقة عالية.

هادي اخلالدي

حملل العالقات احلكومية والربملانية

حتية �سكر وتقدير طاقات فنية واإدارية

النفط  ن���اق���الت  ���ش��رك��ة  ت���اري���خ 

حيث  بالإجنازات  حافل  الكويتية 

تعبئة  جم����ال  يف  جن��ح��ت  اأن���ه���ا 

قدراتها  تطوير  يف  امل�شال  الغاز 

من  ال�شعيبة  ف��رع  يف  الإنتاجية 

خالل تركيب 6 خزانات كبرية ثم 

اإن�شاء فرع اأم العي�س لتلبية الطلب 

الغاز  اأ���ش��ط��وان��ات  على  امل��ت��زاي��د 

املزيد  املقبلة  املرحلة  يف  ونتمنى 

من التقدم لل�شركة.

علي ال�شنني 

م�شرف ال�شالمة الت�شغيلية 

على  ع��ام��اً   60 م���رور  مبنا�شبة 

باقات  اأر���ش��ل  ال�شركة  تاأ�شي�س 

وجميع  العليا  الإدارة  اإىل  تهاين 

امل����دراء وال��ع��ام��ل��ني واأع����رب عن 

اأحد  اأك��ون  ب��اأن  الغامرة  �شعادتي 

امل�شاهمني يف كتابة �شطور جديدة 

ال�شركة  تاريخ  الإجن��ازات يف  من 

�شبحانه  اهلل  يوفقنا  اأن  واأمت��ن��ى 

اأه���داف���ن���ا  وت���ع���اىل يف حت��ق��ي��ق 

النبيلة.

عبد اهلل الب�شام 

مهند�س عقود

تطوير قدراتها الإنتاجية

حتقيق الأهداف النبيلة
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اأحب اأن اأبارك ل�شركة ناقالت 

الحتفال  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ن��ف��ط 

مبرور 60 عاماً على تاأ�شي�شها 

الأعوام  تكون  اهلل  �شاء  واإن 

املقبلة كلها جناح وخري واأحب 

العاملني على  اأ�شكر جميع  اأن 

وتقدمي  ال�شركة  يف  جهودهم 

والنهو�س  ال�شركة  تطوير  يف  وامل�شاهمة  الأع��م��ال  اأف�شل 

لل�شركة  والزده��ار  التوفيق  وجل  عز  املوىل  من  واأمتنى  بها 

امل�شتويات. اأرفع  اإىل  والو�شول 

عبد اهلل القحطاين

جودة مهند�س 

اإىل  وتقدير  �شكر  كلمة  اأوج��ه 

ال�شركة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  جميع 

منذ تاأ�شي�شها لدورهم امل�شرف 

ال�شركة  ت��ط��وي��ر  يف  وال��ف��ع��ال 

جتاوز  يف  جنحوا  اأن��ه��م  حيث 

والعقبات  ال�شعاب  من  العديد 

العاملية  اإىل  بال�شركة  وو�شلوا 

من  العديد  حتقيق  خ��الل  من 

مفخرة  تعد  والتي  الإجن���ازات 

لل�شركة والكويت واأمتنى من املوىل عز وجل املزيد من التطور 

والزدهار لل�شركة والنجاح والتوفيق للعاملني.

�شاهني امل�شاحكة

مالحظ نقل 

دور م�سرف وفّعالاأعوام جناح وخري

اإىل  التهنئة  بخال�س  اأت��ق��دم 

بال�شركة  ال��ع��ام��ل��ني  ج��م��ي��ع 

الذين  وال�����ش��اب��ق��ني  احل��ال��ي��ني 

وا�شحة  ب�شمات  ل��ه��م  ك��ان��ت 

ومم��ي��زة و���ش��اه��م��وا يف متكني 

اأهدافها  حتقيق  م��ن  ال�شركة 

تقوية  يف  ت�شب  التي  الوطنية 

القت�شاد وتنمية البالد.

طارق ح�شني 

م�شرف امل�شرتيات والإمداد

ب�سمات وا�سحة ومميزة

على  ال�شركة  اأ���ش��ك��ر  اأن  اأود 

دعمها لل�شباب واإتاحة الفر�شة 

تطوير  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ل��ه��م 

خالل  من  وقدراتهم  مهاراتهم 

الداخلية  التدريبية  ال���دورات 

�شاهم  الذي  الأمر  واخلارجية 

قادرة  وطنية  ك��وادر  وج��ود  يف 

على حتمل امل�شوؤولية وموا�شلة 

بداأته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  م�����ش��وار 

ال�شركة قبل 60 عاماً.

دانة الأخوند

حملل تاأمني

دعم ال�سباب الوطني

خا�س  ب�شكر  اأت��وج��ه  اأن  اأود 

ال�شابقة  الإدارات  اإىل جمال�س 

ال�����ش��رك��ة على  وال��ع��ام��ل��ني يف 

العاملية  الأنظمة  اأف�شل  تطبيق 

و�شولها  يف  ���ش��اه��م��ت  ال��ت��ي 

وقد  املرموقة  املكانة  هذه  اإىل 

التحاقي  منذ  بنف�شي  �شهدت 

حققتها  التي  الإجن��ازات  من  العديد   2009 عام  يف  بال�شركة 

امل�شال  الغاز  ف��رع  وافتتاح  الأ�شطول  حتديث  ومنها  ال�شركة 

هذه  ظل  ويف  اخلفيفة  الغاز  باأ�شطوانات  والعمل  العي�س«  »اأم 

كبرية  طفرة  �شت�شهد  امل�شتقبيلة  املرحلة  اأن  اأرى  الإجن���ازات 

لل�شركة واأمتنى لها املزيد من النمو والزده��ار يف ظل القيادة 

احلكيمة.

يو�شف العازمي

م�شرف النقل والتوزيع 

طفرة م�ستقبلية كبرية
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التهاين  ب��خ��ال�����س  اأت����ق����دم 

والتربيكات اإىل جميع الزمالء 

ب�شركة ناقالت النفط الكويتية 

واعتزازي  فخري  عن  واأع��رب 

املوؤ�ش�شة  ه��ذه  اإىل  بالنتماء 

خدمات  تقدم  التي  الوطنية 

جليلة لالقت�شاد الوطني وتنمية 

والنجاح  وب��ال��ت��وف��ي��ق  ال��ب��الد 

الدائم.

عذاري املطريي

حملل العالقات ال�شناعية

بعيد  العاملني  جميع  اأهنىء 

اأن  واأمت��ن��ى  ال�شركة  م��ي��الد 

ي��دمي امل���وىل ع��ز وج��ل هذه 

التي  والإجن��ازات  النجاحات 

مدار  على  العاملون  حققها 

60 عاماً بذلوا خاللها جهوداً 
ك��ب��رية ون��ح��ج��وا يف جت���اوز 

العديد من ال�شعاب واأبحروا 

بال�شركة اإىل بر الأمان حيث 

النقل  الكويت وعلى م�شتوى  تاريخ  ماركة م�شجلة يف  اأ�شبحت 

بعد  جيل  الإجن���ازات  تتوا�شل  اأن  ونتمنى  العامل  يف  البحري 

جيل.

عبد اهلل الدو�شري

مهند�س �شيانة الكهرباء

كل ال�شكر للعاملني يف ال�شركة 

النهو�س  يف  دوره�����م  ع��ل��ى 

م�شاف  اإىل  وال��و���ش��ول  بها 

وناأمل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 

خمل�شني  ج��ن��وداً  ن��ك��ون  اأن 

املكانة  ه��ذه  على  ون��ح��اف��ظ 

اإجنازات  ون�شاهم يف حتقيق 

ر�شيد  اإىل  ت�شاف  ج��دي��دة 

ال�شركة احلافل. 

اأحمد البلو�شي

م�شغل تعبئة

خدمات جليلة للكويت

ماركة كويتية عاملية

ر�سيد حافل بالإجنازات

وم�شرف  عريق  ال�شركة  تاريخ 

متكاملة  جن��اح  ق�شة  ويحكي 

جمتهدة  اأي������دي  ع��ل��ى  ب��ن��ي��ت 

علمية  وخ������ربات  وخم��ل�����ش��ة 

وبالن�شبة  املكانة  لهذه  اأو�شلتها 

 3 يف  لل�شركة  ان�شممت  يل 

تعبئة  م�شنع  يف   2014 اإبريل 

كنت  »ال�شعيبة«  امل�شال  الغاز 

اإمداد  ق�شم  يف  اأع��م��ل  حينها 

الغاز امل�شال و�شاهدت مدى الإحرتافية يف العمل وحر�س اجلميع 

على اللتزام ب�شوابط ال�شالمة واجلودة وبعد ذلك ان�شممت اإىل 

ق�شم الت�شغيل يف م�شنع الغاز اجلديد »اأم العي�س« وبداأت مرحلة 

اأخرى من العمل يف من�شاأة جديدة واإزداد �شعوري مبدى اأهمية 

بيوت  بجميع  مبا�شر  ات�شال  من  له  ملا  العمل  هذا  وح�شا�شية 

الكويت واأ�شبح دافعاً يل للمزيد من التعلم وال�شتفادة ومنذ ذلك 

الزاهر الذي  التاريخ  بالفخر لهذا  اأ�شعر  واأنا  الوقت واإىل الآن 

اإجنازات  من  الآن  اإىل  تاأ�شي�شها  بداية  منذ  ال�شركة  به  حتظى 

الذين  الأع��زاء  زمالئي  ميتلكها  كبرية  وخ��ربات  عاملية  وجوائز 

ا�شتفدت منهم كثرياً ومازلت اأ�شتفيد.

من  العديد  �شاهدت  اأن��ن��ي  اإل  الق�شرية  عملي  ف��رتة  ورغ���م 

العاملية  ال�شالمة  جائزة  على  املن�شاأة  ح�شول  منها  الإجن��ازات 

والكفاءة الإنتاجية العالية للم�شنع وتغطية 75% من احتياجات 

العاملية  التكنولوجيا  ملوا�شفات  املن�شاأة  الكويت وجماراة  مناطق 

واحلديثة واأمتنى املزيد من التقدم والزدهار لل�شركة واأت�شرف 

بخدمة بلدي الكويت عن طريق العمل والجتهاد.

�شامل املطريي

 مهند�س تاأهيل اأ�شطوانات الغاز امل�شال

تاريخ عريق وم�سرف

بخال�س  اأت��ق��دم  اأن  ي�شعدين 

التهاين جلميع العاملني ب�شركة 

ناقالت النفط الكويتية مبنا�شبة 

تاأ�شي�شها  على  عاماً   60 مرور 

بهذا  والعتزاز  بالفخر  واأ�شعر 

بالعمل  احلافل  الطويل  التاريخ 

واأوجه  الوطن  وخدمة  والعطاء 

ال��ت��ح��ي��ة ل��ك��ل م���ن ����ش���ارك يف 

و�شول ال�شركة اإىل هذه املكانة 

املرموقة.

حميد اخلالدي

�شابط اأمن

العمل وخدمة الوطن
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ت�شمنت قائمة اأع�شاء التاأ�شي�س الذين تركوا ب�شمة وا�شحة يف تاريخ الكويت »خالد عبداللطيف احلمد - عبدالعزيز احلمد ال�شقر 

- يو�شف العبدالعزيز الفليج - م�شعان اخل�شري اخلالد - بدر ال�شامل العبدالوهاب - حممد عبداملح�شن اخلرايف - يو�شف اأحمد 

العي�شى - عبدالرزاق اخلالد الزيد - ن�شف  ال�شلطان  ال�شايع - فهد  الغنيم - عبدالعزيز حممد احلمود  الغامن - خليفة اخلالد 

اليو�شف الن�شف - عزت حممد جعفر«.

أعضاء التأسيس الذين وضعوا اللبنات األولى للشركة

 �سورة تذكارية لرئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة واملدير العام بعد التوقيع على عقد بناء الناقلة كاظمة ويظهر برفقتهم رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 

»�سا�سيبو« بانية الناقلة ومعاونوه

التهاين  باأ�شدق  اأت��وج��ه  اأن  اأود 

ال�شركة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  جل��م��ي��ع 

على  ع��ام��اً   60 م���رور  مبنا�شبة 

هذه  تكون  اأن  واأمتنى  تاأ�شي�شها 

الحتفالية بداية لإنطالقة جديدة 

حتقق فيها ال�شركة اأهدافها التي 

النهو�س  يف  وت�����ش��اه��م  ر�شمتها 

بوطننا احلبيب الكويت.

عثمان الظفريي - اأمني خمزن

بداية لإنطالقة جديدة

على مدار ال�شنوات الطويلة املا�شية 

اأ�شتطاعت ال�شركة اأن تتجاوز الكثري 

بف�شل  واجهتها  التي  ال�شعاب  من 

التي  الواحد  الفريق  وروح  التكاتف 

يعمل بها املوظفون والتي كانت لها 

الإجن���ازات  الأث���ر يف حتقيق  ب��ال��غ 

العاملية  وح�شد الكثري من اجلوائز 

واإىل املزيد من التقدم.

يو�شف ال�شايجي - م�شرف خدمة العمالء

روح الفريق الواحد

اأتوجه باأحر واأ�شدق التهاين اإىل 

جميع العاملني يف �شركة ناقالت 

النفط الكويتية واأمتنى اأن يرتك 

اجليل احلايل ب�شمات مميزة يف 

�شجل ال�شركة احلافل بالإجنازات 

تبعهم  وم��ن  ال���رواد  فعل  مثلما 

ال�شورة  على  لنحافظ  ذلك  بعد 

اجلميلة التي تكونت عن ال�شركة 

داخل وخارج الكويت.

فهد داود علي - م�شغل �شيانة اأ�شطوانات

جميعاً  اأهنئكم  اأن  يل  يطيب 

والتي  ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه 

 60 ال�شركة مبرور  فيها  حتتفل 

ظل  يف  تاأ�شي�شها  على  ع��ام��اً 

وجود كوكبة من الكوادر الكويتية 

اأتاحت لها ال�شركة  ال�شابة التي 

الفر�شة لإثبات وجودها وخدمة 

عند  ن��ك��ون  اأن  ونتمنى  وطنها 

ن�شاهم يف  واأن  بنا  الظن  ح�شن 

النهو�س بال�شركة.

يا�شر احلمد - مهند�س كفاءة معدات

ال�سورة اجلميلة ل�سركتنا

كوكبة من الكوادر
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من اأر�سيف ال�سركة

لقطات تاريخية ملوؤ�س�سي »ناقالت النفط الكويتية« يف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�سي
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لقطات تاريخية ملوؤ�س�سي »ناقالت النفط الكويتية« يف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�سي

من اأر�سيف ال�سركة
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احتفالية اليوبيل الذهبي لل�سركة عام 2007

من اأر�سيف ال�سركة
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احتفالية اليوبيل الذهبي لل�سركة عام 2007

من اأر�سيف ال�سركة


