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اإلفتتاحية

 60عامًا من اإلنجازات والريادة

طالل الخالد األحمد الصباح
الرئي�س التنفيذي

يطيب يل �أن �أهنئكم مبنا�سبة مرور  60عاماً على ت�أ�سي�س �شركة ناقالت النفط
الكويتية والتي ت�أ�س�ست على يد جمموعة من الكويتيني ال��رواد يف �إبريل 1957
حيث كانوا �أ�صحاب ر�ؤية ب�ش�أن �أهمية النقل البحري وتطوير �صناعة النفط يف دولة
الكويت فقد حتملوا العبء وامل�س�ؤولية تطوعياً وخدمة للوطن.
وب��د�أت ال�شركة منذ �إن�شائها يف بناء �أول ناقلة للنفط اخلام «كاظمة» التي كانت
حمولتها تبلغ � 49ألف طن �أي مبا يعادل � 340ألف برميل وهي �أول ناقلة نفط ترفع
علم الكويت عام .1959
ويف موقف ملفت للأنظار من قبل �أمري البالد الراحل ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح
رحمه اهلل وطيب اهلل ثراه والذي كان ي�شغل من�صب وزير املالية �آنذاك فقد قام بدعم
هذا التوجه من خالل ت�شجيعه لل�شركة ون�شاطها الأمر الذي �ساعدها يف �أن تخطو
خطوات رائدة يف جمال نقل النفط الكويتي كما �أنه يف عام  1976قام باملوافقة
على متلك احلكومة ن�سبة  %49من �شركة ناقالت النفط الكويتية حيث متيزت تلك
املرحلة بالتعاون بني الدولة وال�شركة ب�شكل كبري ومنذ ذلك احلني ا�ستمرت ال�شركة
باالزدهار ملوا�صلة م�سرية النجاح ومن ثم الت�أميم عام  1979من قبل احلكومة.
كما وا�صلت ال�شركة تقدمها عن طريق بناء ناقالت جديدة حيث و�صل عدد ناقالت
الأ�سطول حالياً  29ناقلة خمتلفة الأحجام والأغرا�ض وتتمتع ب�أحدث التقنيات
واملوا�صفات العاملية وتعد منوذجاً للناقالت الأكرث �صداقة للبيئة كما �أن �أ�سطول
ال�شركة يعترب الركيزة الأ�سا�سية يف احلفاظ على غطاء ا�سرتاتيجي ل�صادرات
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية من النفط �إىل كافة �أرجاء العامل وتطمح ال�شركة من خالل
ر�ؤيتها يف �أن تكون رائدة عاملياً يف جمال النقل البحري ومت�صدرة لنقل امل�شتقات
الهيدروكربونية.
ومل يقف اهتمام ال�شركة منذ انطالقتها على بناء الناقالت فقط بل تعددت الأدوار
التي ت�ساهم يف النهو�ض باالقت�صاد الوطني حيث �أنها �أ�س�ست عام  1959فرع الوكالة
البحرية لي�صبح الوكيل الوحيد يف دولة الكويت الذي يقوم بتقدمي اخلدمات جلميع
ناقالت النفط املحلية والعاملية التي تبحر من و�إىل موانئ الكويت وذلك بوا�سطة
طاقم وطني من �أ�صحاب اخلربات والكفاءات املحبني لوطنهم كما جتلى دور ال�شركة
الوطني يف بناء وت�شغيل �أول م�صنع لتعبئة �أ�سطوانات الغاز امل�سال مبنطقة ال�شويخ
ال�صناعية يناير  1962لتلبية احتياجات الدولة ومع تزايد عدد ال�سكان �أ�صبح من
ال�ضروري زيادة الطاقة الإنتاجية لتتنا�سب مع حجم اال�ستهالك بال�سوق املحلي فتم
بناء م�صنع جديد يف منطقة ال�شعيبة ال�صناعية عام  1985ثم كللت ال�شركة جهودها
يف هذا املجال ب�إن�شاء م�صنع جديد لتعبئة �أ�سطوانات الغاز امل�سال يف منطقة �أم
العي�ش �شمال البالد مار�س عام .2015
�إن م�سرية �شركة ناقالت النفط الكويتية حافلة بالإجنازات التي �سجلها التاريخ
و�سطر حروفها الآباء والأجداد الرواد الذين عملوا بكل جد و�إخال�ص وبر�ؤى ثاقبة
من �أجل امل�صلحة الوطنية وخدمة البالد وظلت ال�سفينة تبحر جيل بعد جيل بوا�سطة
عنا�صر وطنية م�ؤهلة وعلى �أعلى م�ستوى من الكفاءة ونحن نكمل امل�شوار يف تعزيز
مكانة ال�شركة وحتقيق �أهدافها ب�سواعد وطنية م�ؤهلة ومدربة وذات خربة عالية
لرفع ا�سم ال�شركة حملياً وعاملياً لت�صب يف خدمة بلدنا احلبيب الكويت و�سنحر�ص
على احلفاظ على مكانتها املرموقة عاملياً ..ون�أمل من املوىل عز وجل �أن يوفقنا
وي�سدد خطانا على طريق النجاح دائماً.
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�سموه �أ�شاد بالدور احليوي لل�شركة منذ ت�أ�سي�سها ومتنى لها دوام التوفيق والنجاح

األمير « :ناقالت النفط الكويتية» ساهمت في دفع عجلة االقتصاد

�صاحب ال�سمو �أمري البالد متو�سط ًا معايل وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء ال�سيد ع�صام املرزوق والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ال�سيد نزار العد�ساين
والرئي�س التنفيذي ل�شركة ناقالت النفط الكويتية ال�شيخ طالل اخلالد ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة ناقالت النفط الكويتية ال�سيد بدر اخل�شتي

ا�ستقبل ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه
اهلل ورع��اه بق�صر بيان معايل وزي��ر النفط
ووزير الكهرباء واملاء ال�سيد ع�صام املرزوق
والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ال�سيد ن��زار العد�ساين والرئي�س التنفيذي

ل�شركة ن��اق�لات ال��ن��ف��ط الكويتية ال�شيخ
طالل خالد الأحمد ال�صباح ورئي�س جمل�س
�إدارة �شركة ناقالت النفط الكويتية ال�سيد
بدر اخل�شتي مبنا�سبة مرور  60عاماً على
ت�أ�سي�س �شركة ناقالت النفط الكويتية.
وقد �أ�شاد �سموه رع��اه اهلل بالدور احليوي

الذي قامت به ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها حيث
�ساهمت يف دف��ع عجلة االقت�صاد وتقدمي
الدعم اال�سرتاتيجي للقطاع النفطي يف البالد
متمنيا �سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.
ومت ت��ق��دمي ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة ل�سموه بهذه
املنا�سبة.

�صاحب ال�سمو �أمري البالد خالل ا�ستقباله ال�سيد ع�صام املرزوق وال�سيد نزار العد�ساين وال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد بدر اخل�شتي
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�سموه متنى للقائمني عليها موا�صلة العطاء والتميز ملا فيه خري الوطن وتقدمه

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

�سمو ويل العهد متو�سط ًا ال�سيد ع�صام املرزوق وال�سيد نزار العد�ساين وال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد بدر اخل�شتي وعدد من موظفي ال�شركة

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه بق�صر بيان
معايل وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء ال�سيد
ع�صام امل���رزوق والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ال�سيد نزار العد�ساين والرئي�س
التنفيذي ل�شركة ن��اق�لات النفط الكويتية

ال�شيخ ط�لال خالد الأحمد ال�صباح ورئي�س
جمل�س �إدارة �شركة ناقالت النفط الكويتية
ال�سيد ب��در اخل�شتي وذل��ك مبنا�سبة مرور
 60عاماً على ت�أ�سي�س �شركة ناقالت النفط
الكويتية حيث �أطلعوا �سموه على �إجنازات
ال�شركة وخططها وم�شاريعها امل�ستقبلية.

وقد �أ�شاد �سموه حفظه اهلل باجلهود املخل�صة
وال��ت��ع��اون البناء للقائمني على ه��ذا املرفق
احليوي يف تعزيز م�سريته وتر�سيخ مكانته
الإقليمية والدولية يف �سوق الطاقة العاملي
متمنياً لهم موا�صلة العطاء والتميز ملا فيه خري
الوطن وتقدمه وازدهاره.

مبنا�سبة مرور  60عام ًا على ت�أ�سي�س ال�شركة

رئيس الوزراء استقبل المرزوق والعدساني والخالد
والخشتي وعدد من موظفي «ناقالت النفط الكويتية»
ا�ستقبل �سمو ال�شيخ جابر املبارك احلمد
ال�صباح رئي�س جمل�س ال���وزراء وبح�ضور
معايل وزي��ر النفط ووزي��ر الكهرباء واملاء
ال�سيد ع�صام املرزوق يف ق�صر بيان الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ال�سيد
نزار العد�ساين والرئي�س التنفيذي ل�شركة
ناقالت النفط الكويتية ال�شيخ طالل خالد
الأحمد ال�صباح ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة
ناقالت النفط الكويتية ال�سيد بدر اخل�شتي
وذلك مبنا�سبة مرور  60عاماً على ت�أ�سي�س
�شركة ناقالت النفط الكويتية.
و�ضم وفد �شركة ناقالت النفط الكويتية
�أي�ضاً املهند�س يو�سف اخلمي�س مدير فرع
تعبئة الغاز امل�سال «�أم العي�ش» وال�سيد

�سمو رئي�س الوزراء متو�سط ًا ال�سيد ع�صام املرزوق وال�سيد نزار العد�ساين ووفد �شركة ناقالت النفط الكويتية

عبد الوهاب القطامي رئي�س فريق عمل
العالقات العامة وال�سيدة دالل الع�صفور
كبري حمللي العالقات العامة.

وق��د ح�ضر املقابلة معايل رئي�س ديوان
�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخة اعتماد
خالد الأحمد اجلابر ال�صباح.
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احلقبة التي ت�أ�س�ست فيها ال�شركة متيزت بالتعاون والثقة بني الدولة والقطاع اخلا�ص

العم عبدالعزيز الشايع  :توقعنا نجاح
«ناقالت النفط الكويتية» ووصولها إلى العالمية
الأمري الراحل ال�شيخ جابر الأحمد كان �صاحب الف�ضل يف دعم ال�شركة وم�ساندتها
م�ستقبل «ناقالت النفط الكويتية» ال يقبل �سوى النحاج يف ظل عدم وجود مناف�س لها
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
محلي ًا وإقليمي ًا وعالمي ًا  ..وفيما يلي تفاصيل اللقاء الذي دار معه.

م��ن �أي��ن ج��اءت لكم ف�ك��رة ت�أ�سي�س �شركة
ناقالت النفط الكويتية؟
الفكرة ول��دت ل��دى جمموعة م��ن رجال
الأعمال الكويتيني الذين كان يعمل غالبيتهم
يف الهند ومنهم ال�سيد عبد العزيز ال�صقر
وال�سيد حممد اخلرايف رحمهما اهلل و�أنا
وعندما عدنا ر�أينا �أن الفر�صة متوفرة
لنقل النفط اخلام الكويتي �إىل دول العامل
لأن �شركة نفط الكويت كانت تقوم بهذا
الدور مبفردها فدر�سنا الفكرة ووجدناها
قابلة للتنفيذ مع وجود بع�ض ال�صعوبات
فقمنا بالتوا�صل م��ع بع�ض امل�صانع يف
اليابان التي كانت يف هذه الفرتة الوحيدة
التي ت�صنع ناقالت النفط ومن هنا �أ�س�سنا
ال�شركة وانتخب �أع�ضا�ؤها وحددنا ر�أ�س
مالها وبعدما ت�أ�س�ست ال�شركة �سافر
ال�سيد عبد العزيز ال�صقر �إىل اليابان
و�أج���رى املفاو�ضات مع �شركة �سا�سيبو
وقمنا ب�شراء الناقلة كاظمة وكان �سعرها
�أق��ل من � 50أل��ف دنيار كويتي وو�ضعنا
جزء من ر�أ�س مالنا وجزء �أخر اقرت�ضناه
من البنوك اليابانية وو�صلت الناقلة �إىل
الكويت وا�ستقبلها الأمري الراحل ال�شيخ
عبد اهلل ال�سامل طيب اهلل ث��راه وكانت
بداية طيبة ولكن مل جند الدعم من �شركة
نفط الكويت والتي كانت تعطي الأولوية
لناقالتها وكان الأمري الراحل ال�شيخ جابر
الأحمد طيب اهلل ثراه وزي��راً للمالية يف

ت�صوير :جا�سم التورة

العم عبد العزيز ال�شايع خالل حواره مع جمله ال�شركة

ذل��ك الوقت فقمنا باالت�صال به وبد�أت
تتح�سن الأم��ور ووجدنا حينها �أن ناقلة
واحدة ال تكفي ف�سافر عبد العزيز ال�صقر
مرة �أخرى �إىل اليابان وتفاو�ض على �شراء
ناقلتني ولكن امل�صنع ا�شرتط وجود كفالة
حكومية لعدم توافر ر�أ���س امل��ال الكايف
لدينا فدر�سنا الأم��ر يف ال�شركة و�شكلنا
ال
وفداً ملقابلة ال�شيخ جابر الأحمد �ضم ك ً
من ال�سيد حمود الزيد وال�سيد يو�سف

الفليج رحمهما اهلل و�أنا ووجدنا ترحيباً
منه خ�صو�صاً �أن �شركتنا كانت الوحيدة
باملنطقة يف جم��ال النقل البحري ومل
ميانع يف كفالة ال�شركة ب�شرط �أن نكون
م�س�ؤولني عن قر�ض احلكومة وبناء على
ذلك مت منحنا كفالة للم�صنع الياباين.
فامل�شروع بالن�سبة لنا كان وطنياً ولي�س
بحثاً ع��ن امل���ادة وعندما واجهنا بع�ض
امل�صاعب طلبنا من احلكومة �أن تدخل
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معنا ك�شريك بن�سبة  %49فوافق ال�شيخ
جابر الأحمد على ذلك وكنت �أنا �ضمن 4
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ان�سحبوا
من ع�ضوية الناقالت ليحل حملنا �أع�ضاء
من وزارة املالية ممثلني للحكومة وبعدها
�أن�ش�أت ال�شركة الوكالة البحرية ال�ستقبال
البحارة وتقدمي اخل��دم��ات ال�لازم��ة لهم
ثم دخلت ال�شركة يف �صناعة تعبئة الغاز
امل�سال.
�إىل �أي م��دى �ساهم ال��دع��م ال��ذي قدمته
لكم الدولة يف جناح عمل ال�شركة؟
الأم�ير الراحل ال�شيخ جابر الأحمد كان
عن�صراً �أ�سا�سياً يف دعم االقت�صاد اخلا�ص
و�إذا اقتنع بفكرة ما ف�إنه ي�ؤيدها وي�ساندها
وعندما عر�ضنا عليه فكرة ت�أ�سي�س �شركة
ناقالت النفط الكويتية مبقومات و�أهداف
وطنية قدم لنا الدعم والكفالة وال�شراكة
ولوال جهوده ودعمه ما قامت ال�شركة فقد

على �أبناء ال�شركة الأوفياء واملخل�صني �أن ي�ستكملوا
م�سريتها الرائدة ويحافظوا عليها
كان يدعم اجلميع وكانت هذه احلقبة تتميز
بالتعاون بني الدولة والقطاع اخلا�ص فكال
منهما ك��ان يكمل الآخ��ر وك��ان هناك ثقة
كبرية بني الطرفني وتوزيع للأداور بينهما.
ه��ل توقعتكم �أن ت�صل ال�شركة �إىل هذه
املكانة املرموقة حملي ًا وعاملياً؟
كان من املتوقع �أن تالقي ال�شركة جناحاً
باهراً ومرموقاً ولوال هذا التوقع ما �سعينا
�إىل ت�أ�سي�سها فالفر�صة ك��ان��ت متاحة
لل�شركة واحلكومة ت�ؤيد هذا التوجه ومل
يكن لنا مناف�ساً با�ستثناء �شركة نفط
الكويت وم��ن العوامل التي �ساعدتنا يف
النجاح امتالك الدولة لن�سبة  %49من
�أ�صول ال�شركة و�أ�صبح لها �أولوية يف نقل
النفط اخلام الكويتي كونها �شركة وطنية.

كلمة توجهها مبنا�سبة مرور  60عام ًا على
ت�أ�سي�س ال�شركة؟
عملنا على م��دار ربع قرن على ت�أ�سي�س
ال تطوعياً وطنياً وو�ضعناها
ال�شركة عم ً
على الطريق ال�صحيح و�أمتنى �أن توفق
يف م�سريتها وتوا�صل دورها الوطني الذي
يخدم االقت�صاد والتنمية.
كيف ت��رى ال�شركة يف ه��ذه املرحلة وماذا
تتوقع لها م�ستقبالً؟
كونها �شركة حكومية ف�إن م�ستقبلها ال يقبل
�شيء �سوى النجاح خ�صو�صاً �أنه ال توجد
�شركة مناف�سة لها يف جمال النقل البحري
ويبقى على �أبنائها الأوفياء واملخل�صني �أن
�أن يحافظوا عليها وي�ستكملوا م�سريتها
الرائدة.

�ستظل الأجيال املتعاقبة على ال�شركة تنهل من عطائهم وخدماتهم اجلليلة

الشيخ طالل الخالد :المؤسسون تركوا بصمة واضحة في تاريخ الكويت

ت�صوير :جا�سم التورة

العم عبد العزيز ال�شايع متو�سط ًا ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد علي �شهاب وال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيدة دالل الع�صفور
والآن�سة منرية اخل�شتي

يف لفتة وفاء وعرفاناً بالدور الكبري الذي لعبه
جيل الرواد من م�ؤ�س�سي �شركة ناقالت النفط
الكويتية ق��ام ال�شيخ ط�لال اخل��ال��د الرئي�س
التنفيذي يرافقه ال�سيد علي �شهاب نائب
الرئي�س التنفيذي لعمليات الأ�سطول وال�سيد
خالد الع�سعو�سي نائب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية والإدارية بزيارة العم عبد العزيز

ال�شايع �أحد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني لل�شركة والذين
تركوا ب�صمة وا�ضحة يف تاريخ الكويت.
وقد عرب ال�شيخ طالل اخلالد عن عظيم التقدير
واالح��ت�رام للعم عبد العزيز ال�شايع وجميع
الكويتيني الذين �ساهموا يف ت�أ�سي�س �شركة
ناقالت النفط الكويتية التي �أ�صبحت �صرحاً
وطنياً وحملت على عاتقها نقل النفط اخلام

الكويتي �إىل جميع دول العامل وامل�ساهمة على
مدار  60عاماً يف دعم االقت�صاد والتنمية يف
البالد م�ؤكداً �أن جيل الرواد وامل�ؤ�س�سني لل�شركة
�ستظل �أ�سمائهم عالقة يف الأذه���ان و�ستظل
الأجيال املتعاقبة على ال�شركة تنهل من عطائهم
وخدماتهم اجلليلة التي قدموها لوطنهم متمنياً
للعم عبد العزيز ال�شايع دوام ال�صحة والعافية.
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حققت العديد من الإجنازات والنجاحات على مدار  60عام ًا و�ستوا�صل امل�سرية

الشيخ طالل الخالد « :ناقالت النفط الكويتية»
تحتل مكانة متميزة على خارطة النقل البحري العالمي
�سفينة ال�شركة �ستوا�صل �إبحارها واملحافظة على مكانتها املرموقة ب�سواعد �أبناء الكويت

ال�شركة جنحت يف
نقل نفط الكويت
�إىل جميع دول
العامل وتلبية الطلب
على الغاز امل�سال

ال�شيخ طالل خالد الأحمد ال�صباح

قال الشيخ طالل الخالد الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت النفط الكويتية أن
تاريخ الشركة الممتد على مدار  60عام ًا حاف ً
ال بالنجاحات واإلنجازات التي تحققت
بسواعد أبناء الكويت جيل وراء جيل مؤكداً أن سفينة الشركة ستواصل
إبحارها لتحافظ على مكانتها العالمية المرموقة بإذن اهلل تعالى.
وأشار الشيخ طالل الخالد في حواره مع مجلة «ناقالت» إلى أن الشركة حققت
األه��داف التي سعت إليها ونجحت في تلبية حاجة الكويت في نقل النفط
ومنتجاته إل��ى جميع دول العالم وواجهت التحديات االقتصادية واألزم��ات
السياسية الفت ًا إلى أنها تحتل اآلن مكانة متميزة على خارطة النقل البحري
العالمي وأن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من اإلنجازات.
وأوضح أن الشركة تولي العاملين بها أهمية خاصة في التدريب وتطوير القدرات
والمهارات كما أنها شديدة الحرص على تأهيل الكوادر الكويتية للعمل في
التخصصات البحرية واإلداري��ة مشيراً إلى أن إدارة الشركة تعمل جاهدة على
توفير بيئة عمل مالئمة وجاذبة للقوى العاملة الوطنية وتحرص على تجديد
الدماء وتوظيف طاقات شابة جديدة من المواطنين وتدريبهم وتطويرهم
بأحدث األساليب العلمية والتكنولوجية وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

حت�ت�ف��ل ��ش��رك��ة ن��اق�لات ال�ن�ف��ط الكويتية
هذا ال�شهر مبرور  60عام ًا على ت�أ�سي�سها
م��ا ال��ر��س��ال��ة ال�ت��ي ت ��ودون توجيهها بهذه

املنا�سبة؟
يف احلقيقة �إن تاريخ �شركة ناقالت النفط
الكويتية املمتد على م��دار  6عقود من

الزمن حافل بالإجنازات وال�سمعة الطيبة
على امل�ستويني الإقليمي والعاملي فال�شركة
هي الناقل الوطني الوحيد للنفط الكويتي
من خالل امتالكها لأحد �أكرب الأ�ساطيل
ال��ب��ح��ري��ة يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن ح��ي��ث عدد
الناقالت وتنوع �أحجامها و�أنواعها �إ�ضافة
�إىل دورها اال�سرتاتيجي يف تلبية الطلب
املحلي من �أ�سطوانات الغاز امل�سال عن
طريق م�صنعي ال�شعيبة و�أم العي�ش وتوفري
اخل��دم��ات ال�لازم��ة للناقالت ال��ت��ي ت�ؤم
املوانئ الكويتية وما �أود الت�أكيد عليه هنا
�أن هذا التاريخ احلافل بالإجنازات �ساهم
يف �صناعته �أبناء الكويت املخل�صني من
جيل الرواد والآباء والذين �سلموا لنا دفة
ال�سفينة لنوا�صل بها الإبحار واملحافظة
على مكانتها العاملية ونتمنى �أن نكون عند
ح�سن الظن ونكمل هذه امل�سرية اخلالدة.
ب ��ر�أي �ك ��م �إىل �أي م� ��دى ح �ق �ق��ت ال�شركة
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�أهدافها اال�سرتاتيجية التي ت�أ�س�ست من
�أجلها؟
مم��ا ال ���ش��ك ف��ي��ه �أن ال�����ش��رك��ة حققت
الأهداف التي �سعت �إليها حيث جنحت يف
تلبية حاجة الدولة يف القيام بنقل النفط
الكويتي ومنتجاته �إىل جميع دول العامل
كما �أن��ه��ا �أ�ستطاعت مواجهة حتديات
ال�سوق االقت�صادية وجت��اوز العديد من
الأزم���ات ال�سيا�سية التي حلت بالكويت
�أو دول املنطقة ونحن ما�ضون يف تعزيز
مكانة الأ�سطول الوطني الكويتي خلدمة
الأه�����داف الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة والت�سويقية
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية على امل�ستويني
الإقليمي والدويل كذلك ن�سعى �إىل عمل
�شراكة ا�سرتاتيجية م�ؤثرة يف �سوق �صناعة
النقل البحري العاملي.
وكيف تقيمون مكانة �شركة ناقالت النفط
الكويتية الآن على خارطة النقل البحري
العاملي؟
ال �شك �أن ال�شركة متكنت م��ن تعزيز
مكانتها على ال�صعيد العاملي يف جمال
النقل البحري خا�صة بعدما �أ�صبحت
متتلك �أ���س��ط��والً ح��دي��ث�اً يتكون م��ن 29
ناقلة تتمتع ب�أحدث التقنيات واملوا�صفات
ال��ع��امل��ي��ة ك��م��ا �أن ال�����ش��رك��ة ت�سخر كافة
�إمكاناتها للحفاظ على املكانة وال�سمعة
الطيبة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية وجزء من
هذه ال�سمعة قائم على �إي�صال �شحنات
النفط �إىل عمالئها يف املواعيد املحددة
والإيفاء بالتزاماتها وتوفري �أف�ضل خدمات
النقل البحري.
ن ��ود م�ن�ك��م �أن حت��دث �ن��ا ع��ن دور ال�شركة
يف التكويت وااله�ت�م��ام ب��امل��وارد الب�شرية
ال��وط �ن �ي��ة وت� �ط ��وي ��ر ال� � �ق � ��درات اخلا�صة
بالعاملني؟
فيما يخ�ص �سيا�سة التكويت والإحالل
قطعنا �شوطاً كبرياً يف الفرتة املا�ضية
وم���ن املنتظر �أن ت�صل ن�سبة العمالة
الوطنية من �إجمايل العاملني بال�شركة
�إىل ما يفوق  %90مع نهاية ال�سنة املالية
احلالية  2017/2016فنحن نعمل بجدية
وعزم لتطبيق التكويت والإحالل للو�صول
�إىل الأه��داف التي ت�سعى �إىل حتقيقها

اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي و�ضعتها
ال��دول��ة وم�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية كما
تويل ال�شركة �أهمية خا�صة لزيادة �أعداد
الكويتيني يف جمموعات �إدارة و�صيانة
الأ���س��ط��ول وعلى ظهر ن��اق�لات ال�شركة
والتي تتطلب يف معظمها احل�صول على
�شهادات الت�أهيل البحرية ب�شقيها الهند�سي
واملالحي حيث �أعدنا منذ العام 2010
نظام البعثات البحرية لطالب الثانوية
العامة كما تتيح ال�شركة الفر�صة للعاملني
امل ��ؤه��ل�ين واحل��ا���ص��ل�ين ع��ل��ى ال�شهادات
العليا بالهند�سة �أو املالحة البحرية للعمل
ب�إداراتها املعنية بكافة العمليات الت�شغيلية
للأ�سطول وذلك ح�سب متطلبات وظائف
العمليات من م�ؤهل وخربة و�أداء �أثناء العمل
البحري وكذلك نحر�ص على ت�أهيل كوادر
كويتية يف التخ�ص�صات البحرية الأخرى
والتي يتطلب احل�صول عليها االلتحاق
بالأكادمييات البحرية املتخ�ص�صة ملنح مثل
هذه ال�شهادات هذا �إىل جانب احلر�ص
على تطوير ق���درات وم��ه��ارات العاملني
بال�شركة من خالل م�شاركتهم يف الدورات
التدريبية داخل وخارج الكويت.
م��ع ان�خ�ف��ا���ض �أ� �س �ع��ار ال�ن�ف��ط يف الفرتة
الأخ� �ي��رة � �ص ��درت ت��وج �ي �ه��ات م ��ن الدولة
حت ��ث ج �م �ي��ع اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة على
اتخاذ �إجراءات جادة لرت�شيد الإنفاق فما
اخل�ط��وات التي �إتخذتها ال�شركة يف هذا
ال�ش�أن؟
�شركة ناقالت النفط الكويتية بادرت بتبني
هذا التوجه من خالل تد�شني حملة نبيك
ت�شارك والتي تهدف �إىل تر�شيد التكاليف
وزي��ادة �إنتاجية الفرد وتعظيم الإيرادات
ويف �سبيل حتقيق �أه���داف ه��ذه احلملة
الوطنية قمنا بت�شكيل فريق لو�ضع خطط
العمل لت�صميم برامج لتقنني امل�صروفات
وتعظيم الإيرادات دون الت�أثري على كفاءة
و�سالمة عمليات الت�شغيل خ�لال فرتة
زمنية حمددة وو�ضع خطة لن�شر التوعية
وامل��ع��رف��ة ع��ن �أه��م��ي��ة تقنني التكاليف
وتعظيم الإيرادات بدعم من �إدارة ال�شركة
وق��ام الفريق بو�ضع خطة عمل تت�ضمن
ن��وع وح��ج��م التقنني امل�ستهدف �سنوياً

وربطه مب�ؤ�شرات �أداء معينة لقيا�س ت�أثري
التقنني من �سنة لأخرى كذلك ربط اخلطة
مب�ؤ�شرات تقي�س مدى التح�سن يف الربحية
وقيا�س التكاليف املتغرية على م�ستوى
جميع الأن�شطة الرئي�سة لل�شركة.
كيف ترى ح�صول ال�شركة على العديد من
اجلوائز العاملية خالل ال�سنوات الأخرية؟
ال��ف��وز باجلوائز العاملية لي�س باجلديد
على �شركة ناقالت النفط الكويتية لأنها
حري�صة على امل�ساهمة يف امل�س�ؤولية
االجتماعية والبيئية واالقت�صادية ب�شكل
م�ستمر وح�صد اجل��وائ��ز يعك�س مكانة
الأ�سطول الوطني الكويتي ال��ذي يتمتع
ب�أعلى الت�صنيفات العاملية كما �أننا يف هذا
ال�ش�أن نعترب الرت�شح للجوائز وهذا يحدث
دائماً ال يقل �أهمية عن الفوز بها حيث
�أن الرت�شيح للجائزة البد و�أنه كان قائماً
على �إجنازات لها وجود و�آثار على �أر�ض
الواقع.
ما الر�سالة التي تودون توجيهها مبنا�سبة
الذكرى الـ  60على ت�أ�سي�س ال�شركة؟
�أود �أن �أ�شكر جميع الذين �ساهموا يف
���ص��ن��اع��ة ت��اري��خ ���ش��رك��ة ن��اق�لات النفط
الكويتية على مدار العقود ال�ستة املا�ضية
و�أث��ن��ي على اجل��ه��ود املخل�صة وال�سعي
الد�ؤوب من املوظفني لتعزيز مكانة ال�شركة
حملياً و�إقليمياً وعاملياً و�أود الت�أكيد على
�أن ال�شركة ما�ضية يف تطبيق ر�ؤيتها
اال�سرتاتيجية وتقدمي خدماتها مب�ستويات
قيا�سية عاملية ب ��أي� ٍ�د كويتية متتلك من
اخل�ب�رة وال��ط��م��وح م��ا ي�ستحق التقدير
ومن البذل والعطاء ما ي�ستحق االعتزاز
والفخر كما �أننا نعمل جاهدين على توفري
بيئة عمل مالئمة وجاذبة للقوى العاملة
الوطنية لتكون لدينا كوادر م�ؤهلة ومدربة
ق��ادرة على احلفاظ على مكانة و�سمعة
�شركة ناقالت النفط الكويتية ونحر�ص
على جتديد الدماء وتوظيف طاقات �شابة
جديدة من املواطنني املتحم�سني وتدريبهم
وتطويرهم ب ��أح��دث الأ�ساليب العلمية
والتكنولوجية ون��دع��و امل���وىل �سبحانه
وتعاىل �أن يوفقنا ملا فيه خري وم�صلحة
بالدنا العزيزة الكويت.
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نفتخر بالكوادر الوطنية املتميزة التي تعمل يف الإدارة وعلى ظهر الأ�سطول

علي شهاب  :الحفاظ على مكانة الشركة
يتطلب تكاتف الجميع
�أع����رب ال�سيد ع��ل��ي ���ش��ه��اب ن��ائ��ب الرئي�س
التنفيذي لعمليات الأ�سطول عن خال�ص تهانيه
جلميع العاملني يف ال�شركة وع��ل��ى ر�أ�سهم
ال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س التنفيذي وال�سيد
خالد الع�سعو�سي نائب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية والإدارية وال�سيد بدر اخل�شتي
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة وجيمع �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وذل���ك مبنا�سبة م���رور 60
عاماً على ت�أ�سي�س ال�شركة متمنياً �أن توا�صل
م�سريتها الرائدة وحتافظ على مكانتها العاملية
املرموقة.
وق��ال ال�سيد علي �شهاب �أن��ه يفتخر ب�شركة
ن��اق�لات النفط الكويتية التي ب���د�أت بفكرة
ثم حتولت بف�ضل جهود امل�ؤ�س�سني والرواد
�إىل ���ص��رح وط��ن��ي كبري رغ��م �ضعف امل���وارد
والإمكانيات يف تلك احلقبة من الزمن �إال �أن
الإ�صرار على النجاح والدافع القوى خلدمة
الوطن �ساهما يف �أن يتحول احللم �إىل حقيقة
واقعية و�أ�صبحت ال�شركة ال��ي��وم رائ���دة قي
�صناعة النفط والغاز يف الكويت واملنطقة.
و�أثنى ال�سيد علي �شهاب على قدرة ال�شركة
على جتاوز الظروف اال�ستثنائية وال�صعبة التي
مرت بها على مدار  6عقود حيث �أثبتت قدرتها
على دعم االقت�صاد الوطني خ�صو�صاً �أثناء فرتة
الغزو وحترير الكويت وبذلت جهوداً كبرية من
خالل موا�صلة نقل النفط اخلام الكويتي �إىل
جميع دول العامل وتوفري احتياجات ال�سكان
من �أ�سطوانات الغاز امل�سال.
و�شدد ال�سيد علي �شهاب على �أن ال�شركة
جنحت يف حتقيق الأه����داف الوطنية التي
�أ�س�ست من �أجلها واملتمثلة يف نقل النفط اخلام
الكويتي ومنتجاته �إىل جميع دول العامل عالوة
على �أن ال�شركة �ساهمت يف تهيئة بيئة م�ستقرة
يف القطاع النفطي بوجود �أ�سطول كبري من
الناقالت يديره فريق عمل ميتلك القدرات
الفنية والإدارية العالية كما �أن ال�شركة ت�ساهم
يف تنفيذ توجهات الدولة فيما يخ�ص الدور
الإن�����س��اين وم��ث��ال على ذل��ك العمل البطويل
ال��ذي ق��ام ب��ه طاقم ناقلة النفط العمالقة
ال�ساملي ال��ذي �أنقذ حياة  225من الالجئني

ال�سيد علي �شهاب

الذين تعر�ضوا للغرق بالقرب من ال�سواحل
الإيطالية.
و�أ�شار ال�سيد علي �شهاب �إىل �أن العامل يعاين
من �أزمات مالية وهناك متغريات كثرية حتيط
بنا وال يوجد �أح��د لديه املناعة �أو املقاومة
للتغريات االقت�صادية وال�سيا�سية وما يرتبط
بها ومن ثم يجب على اجلميع �أن يعيد ترتيب
�أوراق���ه وم��ن هنا ف ��إن �شركة ناقالت النفط
الكويتية تبنت �سيا�سة تر�شيد الإنفاق وتعظيم
الإي��رادات وهلل احلمد جنحنا يف ذلك وبد�أت
ال�شركة ت�ستعيد عافيتها املالية وجتني الثمار
بزيادة �أرباحها.
ولفت ال�سيد علي �شهاب �إىل �أن ال�شركة تعمل
�ضمن ا�سرتاتيجيات ت�ضعها م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية وه��ي مرتبطة ب�سيا�سات الدولة
العامة ومتثل خارطة طريق ن�سري عليها فيما
يتعلق باحلفاظ على م�ستوى �أداء الأ�سطول
وقدرته على مواكبة خطط الإنتاج والت�صدير
امل�ستقبلية حيث �أن هذا يحتاج �إىل تو�سع يف
حجم الأ�سطول وهذا ما قامت به ال�شركة من
خالل خطة حتديث الأ�سطول حيث مت االنتهاء

من  3مراحل ونعمل يف الفرتة احلالية على
املرحلة الرابعة التي ت�شمل بناء عدة ناقالت
خمتلفة الأنواع والأغرا�ض.
وفيما يخ�ص اجلوائز العاملية التي ح�صدتها
ال�شركة ق��ال ال�سيد علي �شهاب �أن هناك
هيئات متخ�ص�صة يف النقل البحري والغاز
تقوم مبتابعة �أداء ال�شركات التي تعمل يف
هذا املجال وتقييمها وتكافىء املتميزين �سواء
يف قطاع واحد �أو �أكرث من قطاع حيث تقوم
ه��ذه الهيئات �سنوياً بتقييم �أداء ال�شركات
وحتدد من هو الأف�ضل وهلل احلمد ف�أن �شركة
ناقالت النفط الكويتية تفوقت على زميالتها
على م�ستوى املنطقة والعامل وح�صدت خالل
العامني املا�ضيني  2016/2015العديد من
اجلوائز العاملية وهذا نتاج املجهود الذي مت
بذله يف الفرتة ال�سابقة خ�صو�صاً �أن �شركتنا
تتميز باال�ستثمار اجليد يف العن�صر الوطني
فمن يدير الأ�سطول البحري الآن غالبيتهم من
ال�شباب الكويتيني والذين يعملون بال�شركة منذ
�أن كانوا متدربني على ظهر ناقالتنا �إىل �أن
�أ�صبحوا قيادات تدير �أعمال الأ�سطول فنحن
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لدينا كوادر وطنية متميزة نفتخر بها.
وت���ط���رق ال�����س��ي��د ع��ل��ي ���ش��ه��اب �إىل ال����دور
اال�سرتاتيجي الذي تلعبه ال�شركة فيما يخ�ص
تغطية احتياجات الكويت من �أ�سطوانات الغاز
امل�سال حيث زادت القدرة الإنتاجية لفرع تعبئة
الغاز امل�سال «ال�شعيبة» يف ال�سنوات الأخرية
بعد �إن�شاء  6خزانات غاز مدفونة حتت الأر�ض
ثم حدثت قفزة نوعية يف توفري هذه ال�سلعة
احليوية يف �أوائل عام  2015عندما دخل فرع
تعبئة الغاز امل�سال «�أم العي�ش» اخلدمة بطاقة

�إنتاجية ت�صل �إىل  14.5مليون �أ�سطوانة
�سنوياً وم��ن خ�لال ه��ذه ال��ق��درة الإنتاجية
وبا�ستخدام �أحدث التقنيات يف كال امل�صنعني
�سوف تلبي ال�شركة احتياجات ال�سوق املحلي
من �أ�سطوانات الغاز املعب�أة حتى عام 2030
مع االهتمام ب�ضمان جودة و�سالمة اخلدمات
املقدمة للم�ستهلكني.
وفيما يتعلق باملرحلة امل�ستقبلية قال ال�سيد علي
�شهاب نحن نحتاج �إىل نقلة نوعية فاال�ستمرار
يف النجاح يتطلب جم��ه��وداً �أك�بر واملحافظة

عليه يحملنا جميعاً امل�س�ؤولية الفتاً �إىل �أن
هناك � 3أ�شياء للنجاح هي �أن تكون �شغوفاً
وحمباً للعمل و�أن تكون مبدعاً ومتتلك العزمية
والإ�صرار ف�إذا مل تتوافر هذه املقومات الثالثة
لن ي�ستطيع الإن�سان الو�صول �إىل هذا النجاح
متمنياً جلميع العاملني يف ال�شركة التوفيق يف
م�سرية عملهم وخ�صو�صاً ال�شباب الذين ميثلون
امل�ستقبل م�ؤكداً �أن الإدارة تدعم كل من يحاول
الو�صول �إىل مرتبة متقدمة مبجهوده وعمله
الذي يخدم امل�صلحة العامة.

نتطلع �إىل املحافظة على مكانتها وتطويرها وتعزيز الربحية وتقليل التكاليف

خالد العسعوسي «ناقالت النفط الكويتية»
حققت أهدافها الوطنية على أكمل وجه
وجه ال�سيد خالد الع�سعو�سي نائب الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية التهاين
للعاملني يف ال�شركة مبنا�سبة االحتفال
مبرور  60عاماً على ت�أ�سي�سها م�ؤكداً �أن
هذا التاريخ الطويل واحلافل بالإجنازات
يحّ مل اجلميع امل�س�ؤولية وي�شجعنا على
ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود لإك��م��ال م�سرية
الأج��داد وامل�ؤ�س�سني ال��ذي ب��ذروا الثمار
الأوىل ومنوها �إىل �أن كربت وترعرت على
�أيديهم ومن تبعهم جيل بعد جيل.
و�أك��د ال�سيد خالد الع�سعو�سي �أن �شركة
ناقالت النفط الكويتية حققت �أهدافها
الوطنية على �أك��م��ل وج��ه وق��د �أجنزت
وم��ات��زال ك��ل م��ا و�ضع لها م��ن توجهات
ا�سرتاتيجية عن طريق خططها وم�شاريعها
اخلا�صة بتحديث �أ�سطولها و�إدارته ب�شكل
فعّال والتو�سع يف جمال تعبئة �أ�سطوانات
الغاز امل�سال لتلبية االحتياحات املتزايدة
لل�سكان مع التو�سع العمراين يف املدن
اجلديدة.
و�أ�شار ال�سيد خالد الع�سعو�سي �إىل �أن
�شركة ناقالت النفط الكويتية ت�صدرت
مركزاً متقدماً بني قريناتها من �شركات
النقل البحري املناف�سة وا�ستطاعت �أن
ت��ت��ب��ؤا مكانة م��رم��وق��ة ع��امل��ي�اً وح�صدت
العديد من اجلوائز الإقليمية والدولية عن
ا�ستحقاق وبف�ضل اجلهود الكبرية التي

ال�سيد خالد الع�سعو�سي

تبذلها الإدارة العليا والعاملون يف خمتلف
الإدارات والأفرع.
ال
و�أ�ضاف ال�سيد خالد الع�سعو�سي قائ ً
�أف��ت��خ��ر �أن���ا وزم�لائ��ي يف الإدارة العليا
باالهتمام بالكادر الوطني الذي �سيكمل
م�سرية من �سبقوه يف �إدارة ال�شركة معرباً
عن تطلعه ب ��أن ي��رى املتميزين من �أبناء
الوطن ي�ساهمون يف رفعة �ش�أن ال�شركة
م���ؤك��داً �أن��ه��م �سيتلقون ك��ل ال��دع��م منه
�شخ�صياً ومن �إدارة ال�شركة.

و�شدد ال�سيد خالد الع�سعو�سي على �إننا يف
�إدارة ال�شركة نعمل جاهدين على حتقيق
التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية واخلا�صة بنقل النفط اخلتام
الكويتي �إىل جميع �أنحاء العامل ون�سعى
�إىل املحافظة على مكانة ال�شركة العاملية
ونتطلع �إىل تطويرها ب�شكل يتان�سب مع
التغيريات ال��ت��ي حت��دث وتفر�ض علينا
التعامل ب�شكل خمتلف يف �سبيل تعزيز
الربحية وتقليل التكاليف.
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حققت العديد من الإجنازات وت�سعى جاهدة ال�ستكمال دورها الوطني

«ناقالت النفط الكويتية» ..
 60عام ًا من اإلبحار في عالم النجاح
قبل  60عام ًا 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.

ومل تكتف ال�شركة بنقل النفط اخلام الكويتي
�إىل جميع دول العامل و�إمنا �سعت جاهدة �إىل
تعدد جماالت عملها و�أدواره��ا وجنحت يف
تلبية طلبات ال�سوق املحلي من �أ�سطوانات
الغاز امل�سال من خالل فرعني يف «ال�شعيبة»
و«�أم العي�ش» ووفرت اخلدمات التي تقدم

للناقالت التي ت�ؤم موانئ الكويت.
و�إذا كانت ال�شركة قد �سطرت العديد من
النجاحات والإجن��ازات على مدار  6عقود
من الزمن ف�إنه م��اي��زال لديها الكثري من
امل�شاريع الوطنية التي ت�سعى �إىل حتقيقها
يف املرحلة املقبلة والتي ت�صب يف خدمة

االقت�صاد الوطني وتنمية ال��ب�لاد ..وقد
حر�صت جملة «ن��اق�لات» على �أن ت�شارك
العاملني بال�شركة هذه املنا�سبة ال�سعيدة و�أن
ت�سجل انطباعاتهم وتتعرف على طموحاتهم
لل�شركة ..فتابعونا يف �صفحات هذا العدد
اخلا�ص.

�سمعة عاملية مرموقة

دعم العنا�صر الوطنية

م���رور  60ع��ام �اً ع��ل��ى ت�أ�سي�س
ال�����ش��رك��ة ي��ج��ب �أن ي��ك��ون دافعاً
للتعلم من التجارب ال�سابقة وبذل
املزيد من اجلهد واملحافظة على
�سمعة ال�شركة العاملية واجلوائز
التي ح�صلت عليها ال�شركة م�ؤخراً
خ�صو�صاً يف ظل وجود حتديات
تتمثل يف انخفا�ض �أ�سعار النفط
وال��ت��وج��ه ال��ع��ام للدولة لرت�شيد
الإنفاق وزي��ادة الربحية وال �شك
�أننا قادرون على جتاوز هذه املرحلة و�أن توا�صل ال�شركة النجاحات
التي حققتها.
قحطان العبد الكرمي
مدير جمموعة التخطيط

�أهنىء جميع العاملني يف ال�شركة
بهذه املنا�سبة حيث كانت وال زالت
من ال�شركات الرائدة وال�سباقة يف
جمال نقل املنتجات الهيدركربونية
يف ال�شرق الأو�سط وقد ت�شرفت
خالل عملي ب�أن �أكون �شاهداً على
الكثري من الإجنازات مثل ت�أ�سي�س
فرع تعبئة الغاز امل�سال «�أم العي�ش»
وحتديث �أ�سطول ال�شركة و�أتوقع
ال م�شرقاً لل�شركة يف ظل
م�ستقب ً
وجود كوكبة من اخلربات بالإ�ضافة �إىل الطاقات ال�شابة الواعدة
والدعم الكبري من �إدارة ال�شركة للعنا�صر الوطنية.
عبد العزيز اخل�ضاري
رئي�س فريق عمل احل�سابات العامة

كوادر كويتية م�ؤهلة
�أبارك لإدارة ال�شركة وجميع العاملني مبنا�سبة مرور  60عاماً على ت�أ�سي�سها على �أيدي جمموعة من
الكويتيني املخل�صني املحبني لوطنهم و�أنا �أفخر ب�أنني من خريجي نظام البعثات البحرية الذي �سنته
ال�شركة وتقوم من خالله ب�إر�سال الطلبة الكويتيني لدرا�سة الهند�سة واملالحة البحرية يف �أعرق الكليات
البحرية املتخ�ص�صة يف هذا املجال يف اململكة املتحدة وماتزال ال�شركة م�ستمرة يف هذه ال�سيا�سة
الناجحة التي �أثمرت كوادر كويتية م�ؤهلة قادرة على حتمل امل�س�ؤولية �سواء يف العمل على ظهر الأ�سطول
�أو العمل الإداري  ..ون�أمل من املوىل وعز وجل �أن توا�صل ال�شركة م�سرية الإجنازات التي حتققت طوال
العقود ال�ستة املا�ضية و�أن حتافظ على مكانتها املرموقة التي حتتلها يف جمال النقل البحري.
عبد اللطيف العازمي
مدير جمموعة �ش�ؤون �أفراد الأ�سطول
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ركوب موجات التحدي
�أود �أن �أتقدم بخال�ص التهاين للعاملني بال�شركة مبنا�سبة مرور
 60عاماً على ت�أ�سي�سها و�أود �أن انتهز هذه الفر�صة للتعبري عن
مدى فخرنا مبا و�صلت �إليه ال�شركة من متيز وتقدم حيث �أننا
اليوم جنني ثمار ر�ؤية ال�شركة عند ت�أ�سي�سها والعمل الد�ؤوب بعد
�أن �أ�صبحت ال�شركة من كربيات �شركات النقل البحري للمنتجات
البرتولية املختلفة يف املنطقة.
لقد توّجت ال�شركة بعدة �إجنازات منذ بداية عملي بها و�أفتخر كوين
�شاهدة على عدد كبري منها والتي متثلت يف ح�صد ال�شركة لعدة
جوائز يف جمال �صناعة النقل البحري وقيام ال�شركة بالتحديث
امل�ستمر لأ�سطولها �إ�ضافة �إىل �إن�شائها فرع تعبئة الغاز امل�سال «�أم
العي�ش» وفقا لأحدث املوا�صفات يف هذا املجال.
�إن مرور  60عاماً على ت�أ�سي�س ومتيز ال�شركة يدفعنا �إىل اال�ستمرار

بجهودنا لنظل يف مقدمة الركب
ون�سبق الزمن با�ستقراء امل�ستقبل
متكئني بذلك على �إرث ال�شركة
العريق وتاريخها الرائد وجناحاتها
ال�سابقة وخربة �أبنائها يف التعامل
م��ع املعطيات امل�ستجدة وركوب
موجات التحدي لتحقيق الريادة
يف �صناعة النقل البحري مبا فيها
من حتديات وفر�ص متمنني لل�شركة
حقبة مميزة مقبلة ومزيداً من التقدم واالزدهار يف امل�ستقبل.
�سهام حيدر
امل�ست�شار العام ومدير جمموعة ال�ش�ؤون القانونية

دور وطني ريادي

م�صدر فخر واعتزاز

�إن م��رور  60عاماً على ت�أ�سي�س
�شركة ن��اق�لات النفط الكويتية
خ�ير دل��ي��ل على ال��ر�ؤي��ة الثاقبة
ال�سباقة يف املنطقة من رجاالت
الكويت وحكومتها الر�شيدة مبا
تتطلبه امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة يف
الدولة من جتارة الل�ؤل�ؤ �إىل �سوق
النفط العاملي و�أن���ه م��ن دواعي
الفخر واالعتزاز �أن نرى قطاعات
يف ال���دول���ة ذات ت���اري���خ زمني
عريق وحافل بالإجنازات وحتمل امل�س�ؤوليات ومواجهة التحديات
وال�صعوبات يف خمتلف الظروف.
لقد �شهدت �إجنازات �شركة ناقالت النفط الكويتية منذ ان�ضمامي
للقطاع النفطي قبل  27عاماً ومن ثم التحاقي ب�صورة مبا�شرة
ب�شركة ناقالت النفط الكويتية منذ  15عاماً حيث كانت حافلة
بالتطور النوعي على كافة الأ�صعدة ومن هذه الإجنازات ا�ستبدال
الناقالت القدمية ببناء جديدة تفوق املوا�صفات العاملية وح�صول
ال�شركة على عدة جوائز عاملية بهذا ال�ش�أن �إ�ضافة �إىل التطور
النوعي للقوى العاملة والهيكل التنظيمي لل�شركة وتطبيق نظام قيا�س
الكفاءة وكذلك النظام الآيل للموراد الب�شرية واملالية «الأوراكل».
�إن �شركة ناقالت النفط الكويتية بتاريخها امل�شرق وتطلعاتها الواعدة
�ست�ستمر بتحمل م�س�ؤوليتها الوطنية ودوره��ا الريادي الرئي�سي
ك�ضامن ال�ستمرار تدفق النفط الكويتي وم�شتقاته للأ�سواق العاملية
وتلبية طلبات ال�سوق املحلي من �أ�سطوانات الغاز امل�سال من خالل
فرعي «ال�شعيبة» و«�أم العي�ش».
ه�شام الرفاعي
مدير جمموعة املوارد الب�شرية والتطوير الوظيفي

مبنا�سبة مرور  60عاماً على ت�أ�سي�س
ال�شركة يطيب يل �أن �أتقدم ب�أجمل
التهاين و�أطيب الأماين �إىل جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي ونوابه
و�إىل جميع زمالئي ملا يبذلونه من
جهود لرفع م�ستوى �أداء و�سمعة
ال�شركة �إقليمياً وع��امل��ي �اً متمنياً
لل�شركة والعاملني فيها املزيد من
النجاح واالزده���ار وا�ستمرار هذه
الإجنازات والنجاحات عرب الزمن.
وق��د �شهدت منذ بداية عملي ل��دى ال�شركة منذ الثمانينيات و�إىل
يومنا هذا العديد من الإجن��ازات التي كان �أهمها حتديث �أ�سطول
الناقالت على عدة مراحل حيث �شهدت عملية انتقال الأ�سطول الذي
كان يعمل بالتقنيات والتكنولوجيا التي كانت متوفرة �آنذاك والتي كانت
�أي�ضاً الأف�ضل عاملياً �إىل �أ�سطول حديث يتمتع ب�أحدث املوا�صفات
والتكنولوجيا الت�شغيلية يف ال�صناعة البحرية عاملياً هذا �إ�ضافة �إىل
تطبيق �أعلى معايري الأمن وال�سالمة وحماية البيئة الأمر الذي �أدى �إىل
رفع ا�سم ال�شركة و�سمعتها عاملياً ك�شركة لها وزنها �ضمن �أ�ساطيل النقل
البحري العاملية وهذه الإجنازات هي م�صدر فخر واعتزاز على مدى
الأجيال التي تعاقبت على العمل بال�شركة منذ ت�أ�سي�سها وحتى اليوم.
ال م�شرقاً وزاهراً بنجاحات وتطورات �أكرب و�أف�ضل لل�شركة
و�أرى م�ستقب ً
و�أ�سطولها البحري ب�إذن اهلل تعاىل يف ظل الإدارة الناجحة والر�شيدة
ومن خالل جميع العاملني فيها و�أمتنى �أن ي�ستمر هذا امل�ستوى من
النجاح مع الأجيال املقبلة كما كان حاله على مدى �سنوات عديدة من
العمل اجلاد واملخل�ص.
جميل العلي
مدير جمموعة هند�سة الأ�سطول
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العمل اجلماعي املثمر
مبنا�سبة مرور  60عاماً من الإجنازات والنجاحات لأجيال متعاقبة خمل�صة نتقدم �إىل جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي والنواب وجميع الزمالء الكرام ب�أجمل و�أرق التهاين راجيني من اهلل عز وجل التوفيق
والنجاح لل�شركة يف م�سريتها املقبلة.
وقد �أعادت هذه املنا�سبة �شريط التاريخ �إىل بع�ض الذكريات والأحداث منذ بداية التحاقي بال�شركة يف
�أوائل الت�سعينيات ومنها التحديات �أثناء الغزو العراقي الغا�شم وتطوير الأ�سطول وبناء اللبنة الأ�سا�سية
وجذب ال�شباب الكويتي للعمل البحري وحتديات هذا املجال ال�شاق واحلمد هلل ليومنا هذا ن�شاهد
النتائج الطيبة بو�صول �أبناء البلد ملراكز متقدمة من اخلربات التي تعترب نادرة على امل�ستوى العاملي.
ال زاهراً لل�شركة �سي�شهد املزيد من النجاحات والإجنازات بنا ًء على القواعد والأ�س�س
ومن هنا نرى م�ستقب ً
ال�سليمة التي و�ضعت مع تعاقب الإدارات ال�سابقة والإخال�ص يف العمل اجلماعي املثمر البناء.
جهاد البناي  -رئي�س فريق جمموعة هند�سة الأ�سطول

مواجهة حتديات امل�ستقبل

تعزيز االقت�صاد الوطني

ي�سعدين مبنا�سبة مرور  60عاماً على
ت�أ�سي�س ال�شركة �أن �أب���ارك ل�ل��إدارة
العليا واملدراء وجميع موظفي ال�شركة
على الإجن��ازات الكبرية التي حتققت
حيث مرت ال�شركة خالل العقود ال�ستة
املا�ضية بعدة مراحل زمنية و�شهدت
حتديات خمتلفة خ�لال تلك امل�سرية
الطويلة و�أن��ه ملن دواع��ي �سروري �أن
�أك��ون �أح��د املوظفني بال�شركة خالل
الثلث الأخ�ير من هذه امل�سرية حيث
�شهدنا الإجنازات التي كنا ومازلنا نفخر بتحقيقها حيث ح�صلت ال�شركة
و�أ�سطولها البحري على متيز عاملي يف �إدارة الناقالت ب�شكل فعال وح�صدت
العديد من اجلوائز العاملية يف خمتلف املجاالت البحرية وتب�ؤ�أت مكانة
مرموقة يف �سوق نقل النفط والغاز.
وق��د �شهدت يف ف�ترة عملي العديد من الإجن���ازات لل�شركة من �أبرزها
حتديث الأ�سطول البحري على عدة مراحل و�آخرها ا�ستالم  9ناقالت
جديدة اكتملت يف عام  2014بالإ�ضافة �إىل ح�صول ال�شركة على العديد من
اجلوائز العاملية فيما يخ�ص اجلودة وال�سالمة والكفاءة والتدريب وغريها
من املجاالت البحرية املتعددة وال نن�سى �أي�ضاً الإجناز الذي حتقق يف �سنة
 2009حيث انتقلت ال�شركة �إىل العمل ب�شكل ر�سمي يف املبنى اجلديد
احلايل.
وفيما يخ�ص املرحلة امل�ستقبلية لل�شركة ف�إنها �ستكون مليئة بالتحديات
وال�صعوبات وخ�صو�صاً يف الأ�سطول البحري حيث تتوجه املنظمة البحرية
الدولية �إىل �إقرار املزيد من القوانني البحرية ال�صارمة واخلا�صة بحماية
البيئة البحرية و�سوف يتوجب على ال�شركة التجهيز لهذه القوانني للت�أكد
من قدرة �أ�سطولها على مواكبة تلك القوانني و�أمتنى لل�شركة املزيد من
التقدم واالزدهار و�أن تكون يف م�صاف ال�شركات العاملية واملتقدمة يف النقل
البحري.
بدر النجار  -رئي�س فريق عمل الت�سفني

�أتقدم بالتهنئة �إىل جميع العاملني
و�أ����س����أل اهلل ال��ع��ل��ي ال��ق��دي��ر �أن
ي�ستمر هذا النجاح والتطور الذي
ت�شهده ال�شركة وال��ذي جعلها يف
م�صاف �شركات النقل البحري
العاملية حيث ت�ساهم ال�شركة يف
نقل النفط الكويتي �إىل الأ�سواق
العاملية وه���ذا ي�صب يف تعزيز
اقت�صاد الكويت.
وخ�ل�ال عملي بال�شركة �شهدت
العديد من الإجنازات التي حتققت ومنها افتتاح م�شروع خزانات الغاز
بفرع «ال�شعيبة» وكذلك افتتاح فرع الغاز امل�سال «�أم العي�ش» و�أرى �أن
املرحلة امل�ستقبيلة متثل حتدياً يف ظل التطورات التي ي�شهدها العامل
و�أمتنى التوفيق والنجاح ل�شركة ناقالت النفط الكويتية.
خالد العد�ساين
رئي�س فريق �إمدادات الغاز امل�سال

جزء من النحاجات

�أهن�أ جميع العاملني بال�شركة بهذه
املنا�سبة ال�سعيدة على قلوبنا ون�أمل
م��ن امل���وىل ع��ز وج��ل �أن توا�صل
ال�شركة م�سريتها الرائدة يف جمال
النقل البحري وتعبئة الغاز امل�سال
و�أن نكون ج���زءاً م��ن النجاحات
امل�ستمرة التي حتققها وك��ل عام
وال�شركة والعاملني بخري.
عبد اهلل عي�سى
رئي�س فريق عمل �صيانة الغاز
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واجهة ح�ضارية وتنموية

ب�صمة يف التاريخ

تعد �شركة ناقالت النفط الكويتية
من ال�شركات ال��رائ��دة يف جمال
النقل البحري مت�صدرة يف ذلك
ن��ق��ل ال��ن��ف��ط اخل���ام وامل�شتقات
الهيدوركربونية والغاز البرتويل
امل�����س��ال وق����د ت��ع��اق��ب��ت �أجيال
على م��دى  60عاماً على العمل
بال�شركة منذ ت�أ�سي�سها وت�ضافر
ج��ه��ود �أع�����ض��اء جمل�س الإدارة
والقيادات واملوظفني يف خدمتها
وخدمة الوطن بكل �إخال�ص و�إ�صرار وعزمية بهدف االرتقاء مبكانة
ال�شركة يف املحافل الدولية وذلك اجلهد �أتى بثماره و�أ�صبحت من
�أف�ضل ال�شركات املتخ�ص�صة يف جمال النقل البحري.
وقد �شهدت ال�شركة �إجنازات عديدة منها �إدارة عملياتها البحرية
وفقاً لأعلى م�ستويات اجلودة والكفاءة واالحتفاظ مبعدل ربحيتها
عند م�ستوى يتجاوز املتو�سط املعتاد نظراً الهتمامها املكثف بخف�ض
تكاليف الت�شغيل و�سيا�ستها احلكيمة يف ا�ستبدال ال�سفن القدمية
يف الوقت املنا�سب ب�أ�سطول جديد جمهز بكافة التقنيات والأجهزة
البحرية احلديثة وك��ذل��ك التزامها مبعايري ال�صحة ال�سالمة
والأم��ن واملحافظة على البيئة البحرية وح�صولها على �شهادات
خا�صة ب�إدارة اجلودة والبيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية وتطبيق
املعايري واملقايي�س املحلية والدولية والتدقيق الدوري املنتظم على
الأ�سطول والت�أكد من االلتزام باملتطلبات القانونية التي ت�صدر من
املنظمات الدولية البحرية وغريها من جهات الت�صنيف واملرافئ
العاملية الأخرى التي تبحر �إليها الناقالت.
ومن الإجنازات �أي�ضاً بناء فرع تعبئة الغاز امل�سال اجلديد مبنطقة
�أم العي�ش وتطوير املوارد الب�شرية ومراعاة بناء الكوادر الوطنية
واخل�برات مع التزام ال�شركة مب�س�ؤوليتها جتاه املجتمع ومتكني
امل��ر�أة و�إعطائها دوراً فعاالً �سواء يف املجال الإداري �أو العملي
كل على ح�سب تخ�ص�صه ملا لديها من طموح و�إرادة على �إجناز
العمل املن�سوب �إليها وم�ساهمتها يف طرح �أفكار جديدة هادفة
وايجابية بهدف تطوير مهاراتها يف العمل واالرتقاء مب�ستوى الأداء
الوظيفي.
ومبنا�سبة مرور  60عاماً على ت�أ�سي�س ال�شركة �أتقدم بكل ال�شكر
والتقدير واالمتنان لكل من �ساهم يف بناءها و�أفرعها املختلفة
وكوادرها الوطنية وحقق املزيد من الإجنازات والنجاحات لدعم
م�سرية النجاح والتنمية و�أمتنى املزيد من التقدم واالرتقاء مب�ستوى
ال�شركة يف ال�سنوات املقبلة بحيث تكون واجهة ح�ضارية وتنموية
لوطننا العزيز الكويت.
جيهان احلبي�شي
رئي�س فريق عمل العقود الإدارية

قبل  60ع��ام �اً �أ�س�س جمموعة
م��ن الكويتيني الوطنيني �شركة
ن��اق�لات ال��ن��ف��ط الكويتية التي
�أب��ح��رت يف ع��امل النقل البحري
�إىل العاملية وا�ستطاعت ب�سواعد
�أبنائها املخل�صني والذين تعاقبوا
على اخلدمة بها جيل بعد جيل
�أن ت�ساهم يف النهو�ض باالقت�صاد
الوطني وقد كنت �شاهداً خالل
ف�ت�رة ع��م��ل��ي ع��ل��ى ال��ع��دي��د من
الإجن���ازات والنجاحات التي حتققت بال�شركة وكذلك اجلوائز
العاملية التي ح�صدتها.
ولعل من دواع��ي فخري �أنني ا�ستطعت وهلل احلمد �أن �أ�سجل
ب�صمة يف تاريخ ال�شركة من خالل ت�صميمي ل�شعارها احلايل حيث
�شاركت يف عام � 2007ضمن م�سابقة �أجريت على م�ستوى موظفي
ال�شركة ومب�شاركة عدد من ال�شركات املحلية الأخرى املتخ�ص�صة
يف الت�صميم ومت اعتماد ال�شعار اجلديد الذي �صممته من قبل
جمل�س الإدارة لي�صبح �شعار ال�شركة الر�سمي حملياً وعاملياً.
رائد ال�صفي  -رئي�س فريق العالقات احلكومية والربملانية

امل�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا
�شركة ن��اق�لات النفط الكويتية
رائ���دة يف جم��ال النقل البحري
وترفع راية الكويت خفاقة عالية
يف املحافل الإقليمية والدولية
وا���س��ت��ط��اع��ت �أن حت��اف��ظ على
مكانتها على مدار  60عاماً من
خ�لال تطوير ق��درات��ه��ا وتو�سيع
جماالت تخ�ص�صها وت�شرفت ب�أن
�أك��ون �أحد موظفيها و�أ�شارك يف
الإجن����ازات التي حتققت ومنها
حتديث الأ�سطول واالنتقال �إىل املبنى الإداري اجلديد وافتتاح فرع
تعبئة الغاز امل�سال «�أم العي�ش» واحل�صول على العديد من اجلوائز
العاملية وح�صول ال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س التنفيذي على جائزة
�شخ�صية العام �إ�ضافة �إىل االهتمام بالقوى الب�شرية وال�سعي �إىل
تكويت الطواقم البحرية العاملة على ظهر الناقالت من خالل
�إر�سال ال�شباب الكويتي �إىل �أهم اجلامعات البحرية يف العامل عرب
نظام البعثات لدرا�سة الهند�سة واملالحة البحرية ونتمنى �أن ي�ستمر
هذا النجاح و�أن يكون امل�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً.
جا�سم ال�سعيد
رئي�س فريق عمل �ش�ؤون الطلبة البحريني
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ر�ؤية الكويت 2035
مبنا�سبة م���رور  60ع��ام �اً على
ت��أ���س��ي�����س ال�����ش��رك��ة �أزف �أجمل
التهاين والتربيكات للإدارة العليا
وجميع العاملني و�أمتنى �أن توا�صل
ال�شركة م�سرية التقدم والإزدهار
مب��ا يتما�شى م��ع ر�ؤي���ة الكويت
.2035
وق����د ك��ن��ت ����ش���اه���داً ع��ل��ى عدة
�إجنازات حتققت خالل ال�سنوات
الأخ��ي�رة وم��ن��ه��ا االن��ت��ه��اء م��ن 3
مراحل لتحديث الأ�سطول والآن يتم العمل باملرحلة الرابعة
وكذلك تطوير معدات فرع تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة» وتد�شني
 6خرانات مدفونة حتت الأر�ض و�إن�شاء وافتتاح فرع تعبئة الغاز
امل�سال «�أم العي�ش».
خالد املهنا
رئي�س فريق العمليات

املحافظة على املكت�سبات
ه��ذه املنا�سبة ال�سعيدة جتعلنا
ن�شعر بالفخر ب��ت��اري��خ ال�شركة
العريق املمتد على مدار  6عقود
م��ن ال��زم��ن وحتملنا م�س�ؤولية
�أن نكون خري خلف خلري �سلف
ونوا�صل م�سرية التميز ونحافظ
ع��ل��ى املكت�سبات ال��ت��ي حتققت
ون ��أم��ل م��ن امل���وىل ع��ز وج���ل �أن
ي�سدد خطانا على طريق النجاح.

عبد املح�سن العبد الكرمي
رئي�س فريق عمل العالقات ال�صناعية

�إرث تاريخي عظيم
على م��دار  60عاماً ق��دم العاملون يف
ال�شركة جهوداً خمل�صة من �أجل �أن ت�صل
�إىل ما هي عليه الآن ويجب علينا �أن
نحافظ على هذا الإرث العظيم لت�ستمر
ال�شركة يف �أداء مهامها وحتقيق �أهدافها
التي �أن�ش�أت من �أجلها  ..وكل عام واجلميع
بخري وال�شركة يف تقدم وازدهار.
الكابنت �أنور بوفتني
رئي�س فريق عمل �ش�ؤون �أفراد الأ�سطول

رائدة يف جمالها
بداية �أود �أن �أتوجه بكامل ال�شكر
واالعتزاز والتقدير �إىل الرئي�س
التنفيذي ل�شركة ناقالت النفط
الكويتية ال�شيخ طالل اخلالد ملا
يقوم به من جهود كبرية ومثمرة
ل�شركة ناقالت النفط الكويتية
و�أود �أن �أت��ق��دم �أي�����ض�اً بالتهنئة
جلميع العاملني بال�شركة مبنا�سبة
م��رور  60ع��ام�اً على ت�أ�سي�سها
وتقدمها فهي من �أوىل ال�شركات
الرائدة يف جمالها عاملياً وهذا فخراً لنا.
لقد اقتحمت ال�شركة �شتى املجاالت من تخريج قادة بحريني �أكفاء
وتدريب بحري وت�شغيل ناقالت وحماية بيئة كما كانت ومازالت لها
دوراً بارزاً يف الأعمال اخلريية من خالل م�سابقات حفظ القر�آن
الكرمي وحمالت التربع بالدم ورعاية البيئة البحرية وحمالت
التوعية باملرور وغريها من الأن�شطة التي تقوم بها ال�شركة.
و�أعترب نف�سي �سعيد احلظ ملعا�صرتي العديد من الإجنازات التي
حققتها ال�شركة ومنها بناء �أ�سطول جديد يواكب املتغريات واملعايري
العاملية يف النقل البحري وح�صول ال�شركة بكافة جماميعها على
�شهادة الأيزو وتطوير العمل بنظام تقنية املعلومات بتطبيق نظام
الأوراكل والربيد الإلكرتوين وتطبيقه على الهاتف النقال.
و�أرى �أن املرحلة امل�ستقبلية م�شرقة و�إيجابية و�ستعود على بلدنا
احلبيب الكويت خ�صو�صاً مع حتديث الأ�سطول و�سيا�سة ال�شركة
احلالية بزيادة الإي��ردات وتقنني امل�صاريف و�أمتنى لل�شركة دوام
التوفيق وال��رق��ي والإزده����ار يف ظ��ل القيادة احلكيمة حل�ضرة
�صاحب ال�سمو �أمري البالد و�سمو ويل عهده الأمني حفظهما اهلل
ورعاهما.
رائد املجيبل
رئي�س فريق عمل اخلدمات العامة

حتقيق الأهداف الوطنية
 60عاماً م�ضت من عمر �شركة
ن��اق�لات النفط الكويتية حملت
معها الكثري من النجاح والعمل
اجلماعي ونكران الذات مما مكنها
م��ن حتقيق الأه�����داف الوطنية
التي �أن�ش�أت من �أجلها فكل عام
وال�����ش��رك��ة وال��ع��ام��ل�ين ب��ه��ا بخري
ونتمنى لها املزيد من التقدم.
رقية املرجان  -رئي�س فريق عمل احل�سابات الدائنة

15

إبريل  -مايو 2017

�إجناز امل�شاريع الإن�شائية

ال�صعود �إىل القمة

مبنا�سبة مرور
 60ع��ام��اً على
ت�أ�سي�س �شركة
ن��اق�لات النفط
الكويتية �أ�شكر
امل�ؤ�سي�سن وجيل
ال��������رواد وعلى
ر�أ����س���ه���م العم
املغفور له ب�إذن
اهلل ال�سيد عبد
العزيز ال�صقر على مبادارته العديدة والتي كان
لها �أكرب الأثر يف دفع عجلة االقت�صاد يف دولتنا
احلبيبة الكويت كما �أنتهز هذه الفر�صة لأ�شكر
جميع العاملني �سواء الذين �أنتهت خدماتهم �أو
الذين ال يزالون على ر�أ�س عملهم بال�شركة على
جهودهم املبذولة طوال تلك ال�سنوات مما كان
له �أثر يف جناح ال�شركة وو�صولها �إىل م�صاف
ال�شركات العاملية يف نقل النفط وتعبئة الغاز
امل�سال وعلى �أع��ل��ى درج��ة م��ن احل��ف��اظ على
ال�سالمة والأمن والبيئة.
وخ�لال ف�ترة عملي بال�شركة التي متتد منذ
عام � 2007شهدت �إجن��از ع��دداً من امل�شاريع
الإن�شائية على ر�أ�سها املقر الرئي�سي لل�شركة
�إ�ضافة �إىل املبنى الإداري اجلديد لفرع تعبئة
الغاز امل�سال «ال�شعيبة» وم�شروع تعبئة الغاز
امل�سال «�أم العي�ش» �إ�ضافة �إىل عدد �أخ��ر من
امل�شاريع قيد الدرا�سة والتنفيذ.
ومن واقع مامتر به دولتنا احلبيية الكويت من
ت�أثر بالأزمة االقت�صادية العاملية واالنخفا�ض
الكبري يف �أ�سعار النفط ف���إن كافة العاملني
بال�شركة �أم���ام حت��د للم�ساهمة يف تقلي�ص
الإنفاق وزي��ادة الإي���رادات وه��ذا الأم��ر يتطلب
جهوداً خمل�صة من كافة العاملني بوقف كافة
و�سائل الهدر املمكن اال�ستغناء عنها وبدون
الت�أثري على ن�شاط ال�شركة الأ�سا�سي واملتمثل يف
النقل البحري للبرتول وكلنا ثقة يف �أننا قادرون
على هذا التحدي وال�شركة وكافة العاملني بها
�سيتجاوزون هذه املرحلة بنجاح ب�إذن اهلل ونتمنى
للجميع التوفيق.
�صالح الغرير
رئي�س فريق عمل الهند�سة املدنية للم�شاريع

ق�صة جناح �سجلها التاريخ بعمر جت��اوز ال�ستني
عاماً ب�أدلة وا�ضحة وا�ستمرارية ت�صاعدية نحو
القمة والعاملية مل تكن �أداة ولكنها هوية كانت
تراث �أجدادنا يف ال�سابق وا�ستمرت لتكون حا�ضراً
ال لنا ولأجيال عديدة من بعدنا ب�إذن اهلل
وم�ستقب ً
ف�شركة ناقالت النفط الكويتية هي علم من �أعالم
الكويت ترمز �إيل �إرادة �شعبه وفخر �سي�ستمر �إرثاً
ومنارة ل�شعب الكويت وقيادتة احلكيمة.
لقد كنت �شاهداً لقمة الأداء والتي �سجلها التاريخ
بالأرقام القيا�سية التي دونت يف مو�سوعة غني�س
وكما كانت �أي�ضاً يف ع�صرها الذهبي مركزاً ربحياً يقتدي به بجانب كونها الغطاء
اال�سرتاتيجي لنقل النفط الكويتي الذي �أثبت فعاليته خالل فرتة الغزو الغا�شم
و�سي�ستمر العطاء باجتاه م�ستقبل �أف�ضل بتوفيق املوىل عز وجل وا�ستناداً �إىل 60
عاماً جنحت ال�شركة خاللها يف �صعودها للقمة التي بعون اهلل �ستظل فيها �شاخمة
ومثال يحتذى به لأجيال عديدة حتت ظل �أمرينا املفدى وحكومتنا الر�شيدة.
الكابنت�أحمد ال�سامل  -رئي�س فريق عمل دعم عمليات و�أمن الأ�سطول

تكويت �أ�سطول ال�شركة
�أمتنى من اهلل �أن ت�ستمر ال�شركة يف حتقيق ر�ؤيتها
وحتافظ على مكانتها املرموقة بني ال�شركات
العاملية يف جمل نقل النفط وبالن�سبة يل كنت
�شاهداً على العديد من الإجن��ازات التي حتققت
خالل ال�سنوات ال�سابقة ومنها بناء بواخر جديدة
و�إن�شاء م�صنع الغاز «�أم العي�ش» وكذلك ابتعاث
ال�شباب الكويتى �إىل اململكة املتحدة لدرا�سة
الهند�سة البحرية واملالحة البحرية و�أمتنى �أن
ي�ستمر هذا الربنامج حتى يكون الأ�سطول البحري
كويتياً بالكامل.
�أ�سعد املانع  -رئي�س فريق عمل تدريب الأ�سطول

رفعة �ش�أن الكويت
قبل  60عاماً من الآن و�ضع عدد من �أبناء هذا
الوطن املخل�صني اللبنات الأوىل لهذا ال�صرح
الكبري الذي نعتز ونفخر به وبهذه املنا�سبة �أبعث
بالتحية والتقدير لكل من �ساهم يف �إجناح ال�شركة
و�أتقدم بالتهنئة ل�ل�إدارة العليا وجميع املوظفني
و�أدعوا اهلل �أن يوفقنا جميعاً يف املحافظة على
مكانتها ورفعة �ش�أن الكويت.
�أنوار ال�شماع  -رئي�س فريق التخطيط
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موا�صلة اجلهد والعطاء

تقدمي �أف�ضل اخلدمات
مبنا�سبة مرور  60عاماً على ت�أ�سي�س

ي�سعدين مبنا�سبة مرور 60

�شركة ناقالت النفط الكويتية يطيب

عاماً على ت�أ�سي�س �شركة

يل �أن �أت��ق��دم ب�أ�سمى �آي���ات التهاين

ن��اق�لات النفط الكويتية

لل�سيد الرئي�س التنفيذي ال�شيخ طالل

�أن �أهنئ جميع العاملني

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

بالنجاحات والإجن����ازات

لعمليات الأ�سطول ال�سيد علي �شهاب

التي حققتها ال�شركة على

ونائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية

ال�صعيدين املحلي والعاملي

والإداري�����ة ال�سيد خ��ال��د الع�سعو�سي

وجن���دد عهدنا مبوا�صلة

وجميع العاملني يف ال�شركة.
و�أود �أن �أنتهز هذه الفر�صة لأ�سلط ال�ضوء على الدور احليوي والفاعل
الذي تلعبه ال�شركة �سواء على امل�ستوى املحلي فيما يخ�ص تلبية ال�سوق
املحلي ب�أ�سطوانات الغاز امل�سال حيث تعترب ال�شركة هي امل�صدر الوحيد
يف الدولة الذي ميدها بالغاز وكذلك على امل�ستوى العاملي من خالل
�أ�سطول ال�شركة والذي يعمل على نقل النفط اخلام واملنتجات النفطية
من �إنتاج الكويت �إىل جميع �أنحاء العامل حيث حر�صت ال�شركة على مدى
 60عاماً على �إعطاء �أف�ضل اخلدمات يف جمال النقل البحري وذلك
�إنطالقاً من مدى امل�س�ؤولية امللقاة عليها كناقل وطني يحمل علم دولة
الكويت ب�سواعد و�إدارة كويتية.
وقد مرت على ال�شركة �أوقاتاً ع�صيبة خالل فرتة الغزو العراقي الغا�شم
كان من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلباً على �أداء ال�شركة داخلياً وخارجياً ولكن

اجلهد والعطاء يف �سبيل خدمة وطننا احلبيب الكويت
باالرتقاء والنهو�ض به يف جمال �صناعة النقل البحري.
لقد �شهدت خالل فرتة عملي يف �شركة ناقالت النفط
الكويتية منذ العام  1986العديد من امل�شاريع اال�سرتاتيجية
التي �أجنزتها ال�شركة والتي تعد مفخرة لدولة الكويت
فخالل فرتة تواجدي يف كوريا منذ العام  2004وحتى
العام � 2014أ�شرفت على ت�صميم وتنفيذ وا�ستالم 14
ناقلة من �أنواع خمتلفة منها  8ناقالت نفط خام عمالقة
 VLCCوه��ي دار �سلوى و�أم العي�ش وال�ساملي والرقة
والفنطا�س وال��دروازة والريموك والكوت و 4ناقالت لنقل
م�شتقات النفط  Aframax- LR2وهي وف��رة وبحرة

بعون اهلل وبف�ضل الكوادر الوطنية ا�ستطاعت ال�شركة تخطي تلك الأزمة

وبنيدر والد�سمة بالإ�ضافة �إىل ناقلتني لنقل م�شتقات

احلرجة دون تعر�ض ال�سوق املحلي لنق�ص يف احتياج الغاز وكذلك �إدارة

النفط  Panamaxوهما ال�سالم  2وال�سور.2

الأ�سطول البحري وااليفاء بالتزامات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ومن خالل فرتة عملي يف �شركة ناقالت النفط الكويتية كنت �شاهداً على
عالمات م�ضئية يف م�سريتها لعل من �أبرزها حتديث �أ�سطول ال�شركة
وزيادة الطاقة التخزينية والإنتاجية من الغاز امل�سال يف فرع ال�شعيبة
وا�ستخدام �آخر التقينات يف جمال الغاز و�إن�شاء م�صنع جديد يف «�أم
العي�ش» و�إن�شاء مبنى جديد لل�شركة و�إن�شاء مبنى �إداري جديد لفرع
تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة» وا�ستمرار ابعتاث الطلبة الكويتيني لدرا�سة
املالحة والهند�سة البحرية.
ويف اخلتام �أود �أن �أبارك جلميع العاملني اجلدد الذين التحقوا م�ؤخراً
ال
ب�شركة ناقالت النفط الكويتية حيث من املنتظر �أن يكون لهم م�ستقب ً
م�شرقاً وذلك من خالل �سيا�سة ال�شركة التي تطمح دائماً للأف�ضل.
بدر ال�شهري
رئي�س فريق عمل اخلدمات الإدارية

جد
�إن �أهدافنا كبرية وطموحاتنا التي نعمل من �أجلها بكل ٍ
ود�أب ون�شاط جميعها تهدف �إىل رفع �إ�سم دولة الكويت
عالياً وت�صنيفها كواحدة من �أهم الدول التي متتلك �أكرب
و�أف�ضل �أ�سطول بحري لنقل النفط ومنتجاته حول العامل
بكفاءة عالية ومبعايري �صديقة للبيئة كل هذا يف �إطار
حتقيق ر�ؤية الكويت اجلديدة  2030التي د�شنتها احلكومة
م�ؤخراً لتنمية وبناء م�ستقبل الكويت راجني من املوىل عز
وجل �أن يوفقنا جميعاً ملا فيه خري وازدهار بلدنا احلبيبة
و�أن تكون ذكرى الـ 60عاماً بداية لعهد جديد من االزدهار
والتقدم والتميز.
ريا�ض ال�سبيعي
رئي�س فريق عمل م�شاريع بناء الأ�سطول اجلديد
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عزمية و�إ�صرار املخل�صني
�أود �أن �أتوجه بخال�ص ال�شكر �إىل الرواد الأوائل
الذين عانوا من �أجل ت�أ�سي�س هذه ال�شركة والو�صول
بها �إىل هذه املكانة املرموقة حيث �أن الطريق مل
يكن مفرو�شاً ب��ال��ورود و�إمن��ا تطلب ب��ذل اجلهد
والت�ضحية ولكن بعزمية و�إ�صرار املخل�صني والعمل
اجلاد والد�ؤوب و�صلت �شركتنا �إىل العاملية.
حمد امل�شاري
رئي�س فريق عمل القوى العاملة وعوائد العاملني

م�ستقبل حافل بالنجاح
هذه املنا�سبة ال�سعيدة جتعلنا ن�شعر بالفخر
و�أ�شكر كل من �ساهم وتعاون على ت�أ�سي�س
ال�شركة و�سعى �إىل تطويرها وو�صولها
�إىل هذه املرحلة املتقدمة ونحن فخورون
بانتمائنا لها وب��الإجن��ازات التي حققتها
على مدار  60عاماً ومن �أهمها تزويد فرع
الغاز امل�سال يف ال�شعيبة ب�أحدث الأجهزة
وبناء م�صنع جديد يف «�أم العي�ش» و�أرى �أن
املرحلة املقبلة �ستكون حافلة بالإجنازات ملا
متلكه ال�شركة من عنا�صر فعّالة من املوظفني و�أمتنى لل�شركة دوام التقدم
والنجاح.
عبد العزيز يو�سف
كبري مراقبي املركز اخلا�ص

املزيد من الأرباح
�شركة ناقالت النفط الكويتية �أ�صبحت
عمالقة ولها �سمعتها املحلية والإقليمية
والعاملية و�أنا كنت �شاهداً على العديد من
الإجن���ازات التي حتققت خ�لال ال�سنوات
املا�ضية ومنها �إجناز مبنى الإدارة الرئي�سي
وحتديث الأ�سطول وافتتاح فرع تعبئة الغاز
امل�سال «�أم العي�ش» والتطور الكبري الذي
�شهدته القوى العاملة من خالل التدريب
وت��ذل��ي��ل جميع العقبات و�أمت��ن��ى التقدم
لل�شركة و�أن حتقق املزيد من الأرباح التي ت�صب يف دعم اقت�صاد الكويت.
عبد اهلل داود
كبري مراقبي اخلزينة

فخورون ببيتنا الأول
مب��ن��ا���س��ب��ة م����رور 60
ع��ام �اً ع��ل��ى ت�أ�سي�س
������ش�����رك�����ة ن�����اق��ل��ات
النفط الكويتية �أقدم
�أ�سمى �آي���ات التهاين
وال����ت��ب�ري����ك����ات �إىل
ال��رئ��ي�����س التنفيذي
ال�شيخ ط�لال اخلالد
وجميع الزمالء و�أمتنى
للجميع دوام التوفيق.
لقد �أ�صبحت ال�شركة منارة من م��ن��ارات النجاح يف
الكويت وذلك بف�ضل جهود و�سواعد العاملني ومثابرتهم
و�أنا �أحد املوظفني الذي ق�ضوا �سنوات طويلة يف ال�شركة
و�أ�صبحت بيتي الأول و�أنظر �إليها بعد ن�صف قرن ونيف
بعني الفخر واالعتزاز حيث �أنها يف مقدمة ال�شركات
املتخ�ص�صة يف جمال النقل البحري ب�أ�سطولها ال�ضخم
احلديث والتي حر�صت على بنائه وفق �أعلى املعايري
العاملية كما حر�صت كل احلر�ص على التطبيق الأمثل
لأنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة وطاف �أ�سطولنا بحار
العامل وحميطاته و�أو�صل نفط الكويت �إىل �شتى �أنحاء
العامل بقاراته ال�سبع.
و�أخ��ذت �شركة ناقالت النفط الكويتية على عاتقها
م�س�ؤولية توفري الغاز امل�سال جلميع املواطنني واملقيمني
حيث ت�سري �شاحنات و�صهاريج الغاز لتو�صل هذه ال�سلعة
الهامة �إىل كافة �أنحاء الكويت وعلى مدار ال�ساعة كي
تنعم كل بيوتنا ومن�ش�آتنا با�ستمرار توفري هذا املنتج
الهام بالإ�ضافة �إىل فرع الوكالة البحرية الذي �أ�صبح
الوكيل احل�صري للناقالت النفطية التي ت ��ؤم موانئ
النفط الكويتية بامتياز خا�ص من الدولة.
وخ�ل�ال ف�ت�رة عملي ع��ا���ص��رت م�����ش��روع��ات حتديث
الأ�سطول البحري من ناقالت البرتول اخلام واملنتجات
النفطية والغاز البرتويل امل�سال بالإ�ضافة �إىل افتتاح
فرع تبعئة الغاز امل�سال «�أم العي�ش» يف مار�س 2015
والذي بني وفق �أحدث التقنيات العاملية املتطورة و�أ�صبح
بف�ضل من اهلل �شريكاً رئي�سياً يف توفري االحتياجات
املحلية من الغاز امل�سال يف ال�سوق املحلية و�أرج��و من
اهلل العلي القدير �أن يوفقنا و�إياكم يف �سعينا خلدمة
هذه ال�شركة ونتمنى لها وجلميع العاملني فيها مزيداً
من التطور واالزدهار والنجاح ب�إذن اهلل.
ح�سني الهزمي
رئي�س فريق عمل عمليات الغاز امل�سال
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هنيئ ًا لنا بال�شركة
هنيئاً لنا ب�شركة ناقالت النفط
الكويتية وهنيئاً لل�شركة مبوظفيها
الأوف��ي��اء الذين يعملون من �أجل
املحافظة على مكانتها املرموقة
وال خوف على حا�ضر وم�ستقبل
ال�شركة طاملا �أن��ه��ا تذخر بهذه
ال��ك��وك��ب��ة امل��م��ي��زة م��ن كوادرها
الوطنية املخل�صة  ..و�إىل مزيد
من التقدم والنجاح.

دور وطني رائد

طالل امل�سباح
كبري املحا�سبني

نت�شرف بالإنتماء لل�شركة
�أت��ق��دم بالتهنئة جلميع العاملني
بال�شركة مبنا�سبة االحتفال مبرور
 60ع��ام �اً على ت�أ�سي�سها حيث
نت�شرف بالإنتماء �إىل هذا ال�صرح
الوطني الكبري الذي حقق العديد
من الإجنازات التي خدمت بالدنا
احلبيبة الكويت و�أمتنى �أن يدوم
ه���ذا ال��ن��ج��اح خ�ل�ال ال�سنوات
املقبلة.

�أزف التهاين والتربيكات جلميع
العاملني بهذه املنا�سبة ال�سعيدة
ال��ت��ي نحتفل ف��ي��ه��ا مب����رور 60
عاماً على ت�أ�سي�س ال�شركة حيث
لعبت دوراً وطنياً رائداً يف جمال
نقل النفط اخل��ام وتعبئة الغاز
امل�سال و�ساهمت بفاعلية يف دعم
االقت�صاد الوطني وماتزال تعمل
وت�شارك يف التنمية التي ت�شهدها
كويتنا احلبيبة.

م�شعل الدو�سري
كبري م�شريف املخازن وامل�شرتيات

�سواعد �أبنائها املخل�صني

حممد احلربي
كبري حمللي امل�شرتوات العامة

ك��ل ع��ام وجميع العاملني بخري
و�أمتنى �أن توا�صل ال�شركة طريق
النجاح الذي ت�سري فيه منذ 60
عاماً وا�ستطاعت من خالله �أن
حتفر لنف�سها مكانة متميزة يف
الداخل واخل��ارج بف�ضل �سواعد
املخل�صني مم��ن ت��ول��وا �إدارتها
وعملوا بها والذين ي�ستحقون كل
ال�شكر والثناء.

عامرة ب�أ�صحاب الكفاءات
�أوجه التهنئة جلميع املوظفني من
الإدارة العليا �إىل �أ�صغر موظف
ع��ل��ى اجل��ه��د ال��ك��ب�ير ال���ذي يتم
تقدميه وتاريخ ال�شركة احلافل
ي�شهد ب��ذل��ك خ�����ص��و���ص�اً �أثناء
احل��رب يف منطقة اخلليج حيث
كان لها دوراً كبرياً يف نقل وت�صدير
النفط الكويتي �إىل دول العامل
ويف ه��ذه الفرتة نعي�ش تطورات
كثرية يف فرع الغاز امل�سال «ال�شعيبة» وجتديد الأجهزة وحتويلها
�إىل �إلكرتونية لزيادة الإنتاج ون�أمل �أن تكون املرحلة امل�ستقبيلة
�أف�ضل خ�صو�صاً مع زيادة الكادر الكويتي من �أ�صحاب الكفاءات
واملتميزين من �إدارة ومهند�سني وم�شغلني واهلل ويل التوفيق.
�سيد حمزة
كبري مراقبي الإنتاج

�سعد الهاجري
كبري م�شريف ال�سالمة

جهود جميع العاملني
�أتقدم ب�أجمل و�أرق التهاين جلميع
العاملني يف ال�شركة والذين جنحوا
بجهودهم و�إخال�صهم يف حتقيق
العديد من الإجنازات التي و�ضعت
الكويت على اخلريطة العاملية يف
جم��ال النقل البحري وكذلك ال
نن�سى الدور الكبري الذي تقوم به
ال�شركة يف تلبية الطلبات املحلية
على �أ�سطوانات الغاز امل�سال.

عبد اهلل العنزي
كبري مهند�سي العمليات
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اجلهد وااللتزام والتطوير
يطيب يل م�شاركتكم الفخر الذي
ن�شعر به جميعاً يف ه��ذه الأيام
التي تذكرنا بالرعيل الأول الذي
فكر واجتهد ونفذ لي�ؤ�س�س لنا هذه
ال�شركة العمالقة التي جنحت
يف الو�صول �إىل العاملية باجلهد
وااللتزام والتطوير امل�ستمر فكل
عام وجميعنا بخري.
خلف ال�سالمة
كبري مراقبي النقل

موا�صلة العمل اجلاد
�أبعث ب�أجمل و�أرق التهاين للإدارة
العليا وجميع زمالئي يف �شركة
ن��اق�لات ال��ن��ف��ط الكويتية بهذه
املنا�سبة العطرة التي تبعث فينا
احلما�س وتدفعنا �إىل موا�صلة
العمل اجل��اد ال��ذي يحافظ على
املكانة العاملية التي و�صلت �إليها
ال�شركة ومنها للأعلى.
الزينة اخلليفة
كبري مراقبي التوزيع

عند ح�سن الظن
بهذه املنا�سبة ال�سعيدة �أود �أن
�أت��ق��دم بالتهنئة جليمع العاملني
بال�شركة �شاكرين ال��دور البارز
ل��ل��رواد الأوائ���ل الذين عانوا من
�أج���ل ت�أ�سي�س ال�شركة و�ضحوا
بالكثري خلدمة بلدهم ون�أمل �أن
نكون نحن املوظفون عند ح�سن
الظن بنا ونحافظ على النجاحات
التي حتققت ون��ب��ذل امل��زي��د من
اجلهود ملوا�صلة الإجنازات.

را�شد الرومي
كبري حمللي احل�سابات املالية

ت�ضافر جهود اجلميع
مبنا�سبة مرور  60عاماً على
ت�أ�سي�س �شركة ناقالت النفط
الكويتية وذلك يف �أبريل 1957
�أود �أن �أ�شكر جميع جمال�س
الإدارات ال��ت��ي تعاقبت على
ال�شركة وال��ت��ي عملت خالل
فرتات ا�ستالمها لزمام الأمور
على تطوير ال�شركة وحتديث
�أ���س��ط��ول��ه��ا وف���ق املوا�صفات
العاملية وال نن�سى اهتماماتهم
بتطوير املوظفني وحتفيزهم وذلك من خالل تنظيم الدورات
الداخلية واخلارجية وحت�سني م�ستوياتهم بزرع روح املناف�سة
ال�شريفة بينهم وال��ت��ي تهدف لتحقيق م�صلحة ال�شركة
وم�صلحة املوظف مبا يعود عليهما بالفائدة.
ومن �أهم �إجنازات ال�شركة التي عا�صرتها خالل فرتة عملي
فتح مكتب م�ؤقت بدولة الإمارات العربية املتحدة لإدارة �ش�ؤون
ناقالت النفط الكويتية �أثناء الغزو الغا�شم حيث �أن ن�شاط
ناقالتنا مل يتوقف خالل تلك الفرتة وجتديد �أ�سطول ال�شركة
وفق �أحدث املوا�صفات لتواكب متطلبات الأ�سواق العاملية
وت�صبح واحدة من �أكرب �شركات العامل وتناف�س مثيالتها يف
نقل النفط اخلام وم�شتقاته ويف جمال تعبئة الغاز امل�سال
كذلك انتقال املكتب الرئي�سي من جممع ال�صاحلية �إىل املبنى
اجلديد يف منطقة ال�شويخ وح�صول ال�شركة على �شهادات
الأيزو بكل جدارة وا�ستحقاق و�إن�شاء م�صنع تعبئة الغاز «�أم
العي�ش» لتخفيف العبء على م�صنع تعبئة الغاز «ال�شعيبة»
�إ�ضافة �إىل ح�صول ال�شركة على �شهادات عاملية ك�أف�ضل ناقل
للنفط وم�شتقاته وكذلك ك�أف�ضل �شركة حمافظة على البيئة
مطبقة للأمن وال�سالمة على �أ�سطولها.
ويف ظل الدعم الدائم الذي يقدم لل�شركة وتطوير �أ�سطولها
�أرى �أنها �ستم�ضي يف طريق التطور وزي��ادة ا�سهاماتها يف
النقل البحري اخلا�ص بالنفط وم�شتقاته على م�ستوى
العامل وكذلك �سوف ت�ساهم يف فتح خطوط نقل جديدة
و�أمتنى لل�شركة املزيد من التوفيق والرقي واالزدهار بت�ضافر
جهود اجلميع ملا فيه م�صلحة البالد كما �أمتنى من جميع
منت�سبي �شركتنا �إظهار االهتمام من خالل اال�ستماع عن
كثب للم�س�ؤولني يف العمل وت�أدية �أعمالنا على �أكمل وجه
و�إب���داء روح التعاون مع زمالئنا وجعل هدفنا هو جناح
�شركتنا وازدهارها.
فالح العجمي
كبري حمللي اخلدمات العامة
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جنود ال�شركة الأوفياء
نهنئ الرئي�س التنفيذي لل�شركة
ال�����ش��ي��خ ط�ل�ال اخل��ال��د وجميع
ال��ع��ام��ل�ين مبنا�سبة م���رور 60
عاماً على ت�أ�سي�سها ونقول جميعاً
�شكراً مل��ن �سبقونا يف عطائهم
ور�ؤي��ت��ه��م ال�سديدة ال��ت��ي جعلت
�شركة ن��اق�لات النفط الكويتيه
منوذجاً عاملياً ناجحاً يف حتقيق
من��و اقت�صادي متوا�صل وطاقة
م�ستدامة ومتاحة وتوفري خدمات عاملية امل�ستوى وبيئة نظيفة
و�آمنة يف جمال النقل البحري.
وقد �شهدت على مدار � 18سنه منذ ابتعاثي للدرا�سه �إىل الآن
العديد من الإجنازات �أذكر منها حتديث الأ�سطول وبناء ناقالت
تتواكب مع �أعلى املوا�صفات الفنيه و�أخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا
بالنقل البحري طبقاً ملوا�صفات ومعايري هيئات الإ�شراف العاملية
وكذلك �إن�شاء م�صنغ الغاز «�أم العي�ش» و�أمتنى �أن ت�ستمر ال�شركة
يف مواكبة البناء والنمو وال�سري �إىل �أبعد حدود التطور والرقي
واالزدهار على �أ�س�س علمية ومهنية لت�صبح من �أف�ضل ال�شركات
البحريه يف العامل.
ونتعهد بهذه املنا�سبة املباركة �أن نبقى جنود ال�شركة الأوفياء الذين
�سوف يكملون م�سرية العطاء والنجاح وقيادة دفة ال�شركة �إىل
العاملية و�أن ت�صبح ال�شركة رقم واحد بالعامل يف كافة جماالت
تخ�ص�صها.
�سامل ال�شحومي
كبري مهند�سي الأ�سطول البحري

العمل بعزمية قوية
حققت ال�شركة على مدار تاريخها
الطويل العديد م��ن الإجن���ازات
بجهد ووعي القائمني عليها منذ
ت�أ�سي�سها يف نهاية خم�سينيات
القرن املا�ضي ثم توالت الأجيال
تعمل بعزمية قوية و�إرادة ال تقبل
امل�ساومة نحو هدف واحد ي�صب
يف �صالح وطننا احلبيب الكويت..
ف��ك��ل ع���ام وال�����ش��رك��ة يف تقدم
ورقي.
طارق القطان
كبري حمللي القوى العاملة والتعوي�ضات

م�سرية جناح طويلة
�أود �أن �أب��ارك جلميع العاملني يف
���ش��رك��ة ن��اق�لات ال��ن��ف��ط الكويتية
مب��ن��ا���س��ب��ة م����رور  60ع��ام��اً على
ت��أ���س��ي�����س��ه��ا ح��ي��ث ���ش��ه��دت خالل
ه��ذه امل�سرية الطويلة العديد من
النجاحات والإجن��ازات و�أمتنى �أن
توا�صل ال�سري على نف�س الدرب
وتظل ترفع راية الكويت يف املحافل
الإقليمية والدولية.

عبد اهلل حم�سني
كبري مراقبي خدمات العاملني

خري ورخاء بالدنا

ب��ه��ذه املنا�سبة ال�سعيدة علينا
جميعاً �أب����ارك جلميع العاملني
م���رور  60ع��ام �اً ع��ل��ى ت�أ�سي�س
ال�شركة داع�ي�ن امل���وىل ع��ز وجل
�أن توا�صل م�سريتها يف التقدم
واالزده��ار ملا يعود بالفائدة على
االقت�صاد الكويتي وي�صب يف خري
ورخاء بالدنا احلبيبة.

دينا املطوع
كبري مراقبي املدفوعات املالية

�ضخ الدماء ال�شابة

�أتوجه بخال�ص التهاين �إىل �إدارة
ال�����ش��رك��ة وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل�ين بها
مبنا�سبة م���رور  60ع��ام �اً على
ت�أ�سي�سها ح��ي��ث ك��ن��ت �شاهداً
على العديد من الإجن��ازات التي
حتققت خ�لال ال��ـ��ف�ترة املا�ضية
ومنها حتديث الأ�سطول و�إن�شاء
ف��رع ال��غ��از امل�����س��ال «�أم العي�ش»
و�أ�ستكمال نظام البعثات البحرية
و�ضخ الدماء ال�شابة يف خمتلف �أفرع و�إدارات ال�شركة.
جا�سم التورة
كبري مراقبي الت�أمني
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�أعلى معايري اجلودة

تلبية احتياجات البالد

«ناقالت النفط الكويتية» �شركة
نفطية رائدة يف نقل الغاز امل�سال
وم�شتقات النفط ح��ول العامل
عن طريق �أحدث الناقالت يف
العامل وب�إدارة كويتية ذات خربة
عالية بالإ�ضافة �إىل عملها يف
تعبئة �أ�سطوانات الغاز امل�سال
بجميع �أحجامها ونقلها �إىل
امل�ستهلك بطريقة �آمنة و�سليمة
وت�سعى ال�شركة �إىل املحافظة على �أن تكون يف املراتب الأوىل يف
العامل من خالل تطبيق �أعلى معايري اجلودة وال�سالمة.
وبالن�سبة يل التحقت بالعمل يف ال�شركة يف عام  2008يف فرع
تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة» حيث عا�صرت تد�شني خزانات
الغاز امل�سال اجلديدة وتطوير مراكز التعبئة ب�أحدث النظم
التكنولوجية ملواكبة الزيادة يف التعداد ال�سكاين والطلب املتزايد
لأ�سطوانات الغاز امل�سال بالإ�ضافة �إىل �أنني عا�صرت ت�شغيل
فرع تعبئة الغاز امل�سال «�أم العي�ش» والذي يعترب من �أكرب مراكز
التعبئة يف العامل من حيث القدرة الإنتاجية.
علي املزيدي
كبري مهند�سي الإنتاج

�إن تاريخ �شركة ناقالت النفط
الكويتية منذ ت�أ�سي�سها حتى الآن
مواكباً للتطور الذي مرت به البالد
حيث �أن ال�شركه ا�ستطاعت جتاوز
الظروف ال�صعبة وجنحت يف تلبية
احتياجات الطلب املحلي من الغاز
امل�سال للقطاع احلكومي لت�شغيل
حمطات توليد الكهرباء وحمطتي
الزور وال�صبيه و�ساهمت يف تذليل
عده عقبات لتزويد تلك املحطات
بالغاز امل�سال ويف �أوقات قيا�سيه وحرجه قبل دخول ف�صل ال�صيف
�إمياناً بدورها بامل�ساهمه يف تنمية البلد من خالل ت�ضافر اجلهود
مع اجلهات الأخرى.
ومل تدخر ال�شركه جهداً مل�ساعدة ال�شركات واجلهات الأخرى
بتزويدهم باحتياجاتهم من الغاز البرتويل امل�سال ويف الظروف
ال�صعبة و�أحدثها م�شروع مركز ال�شيخ جابر الثقايف حيث مت ادخال
خزان الغاز باخلدمه قبل االفتتاح ب�أيام قليله وبوقت قيا�سي كذلك
ا�ستطاعت ال�شركه مواكبة الطلب املتزايد على �أ�سطوانات الغاز
وخ�صو�صاً �آخر � 15سنه والتي �شهدت منواً �سكانياً كبرياً باملقارنه
مع اخلدمات الأخرى التي تقدمها الدوله مثل املاء والكهرباء ومع
االلتزام ب�أعلى معايري ال�سالمه و�شعور امل�ستهلك ب�أن �أ�سطوانات
الغاز متوفره عند الطلب كما تعترب �شركة ناقالت النفط �أوىل
ال�شركات �إقليمياً وخ��ارج القاره الأوروبية تقوم بتطبيق معايري
االتفاقية االوربية لنقل املواد اخلطره  ADRعلى �أ�سطول نقل
الغاز البرتويل امل�سال حملياً  ..وكل عام وكل يوم وال�شركه بتطور
م�ستمر نحو حتقيق �أهدافها وخدمة بلدنا الكويت.
عبا�س ال�شطي
كبري مهند�سي �إمدادات الغاز امل�سال

حافز للأجيال املقبلة

مبنا�سبة م��رور  60عاماً على
ت�أ�سي�س �شركه ناقالت النفط
الكويتية ن�ستذكر عطاء هذه
ال�����ش��رك��ة ال���دائ���م وتاريخها
امل�شرف الذي يبقى يف الذاكرة
ح��اف��زاً لنا ول�ل�أج��ي��ال املقبلة
لال�ستمرار بعون اهلل بخطى
ثابتة �إىل امل�ستقبل كما ن�شكر
كل من بذل جهداً كان من �ش�أنه
االرتقاء ب�إ�سم هذه ال�شركة املرموقة متمنني للجميع التوفيق
وال�سداد.
�سبيكة املطوع
كبري حمللي اال�سرتاتيجيات

ا�ستمرار العطاء والتقدم
�أعرب عن �سعادتي بهذه املنا�سبة
العطرة و�أت��ق��دم ب�أجمل التهاين
وال��ت�بري��ك��ات جل��م��ي��ع العاملني
بال�شركة ون�أمل �أن ي�ستمر العطاء
وال��ت��ق��دم و�أن ن��ورث��ه��ا لأجيالنا
احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة لتكملة
امل�سرية ورفع ا�سم الكويت عالياً
يف جميع املحافل الدولية.
في�صل الهاجري
كبري مراقبي �ش�ؤون العاملني «ق�سم املوارد الب�شرية»
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احرتام املحافل الدولية
ا���س��ت��ط��اع��ت ال�����ش��رك��ة �أن حتتل
مكانة بارزه حملياً وعاملياً بف�ضل
العاملني بها وروادها الأوائل الذين
عانوا ال�صعاب والتعب وامل�شقة
ونتمنى �أن حتافظ ال�شركة على
هذا املوقع املتميز وتظل حتظى
ب���اح�ت�رام اجل��م��ي��ع ف��ى املحافل
الدولية.
الكابنت بدر ن�صر اهلل
ناظر العمليات البحرية للأ�سطول

نهج الرعيل الأول
امل�سرية امل�ضيئة ل�شركة ناقالت
النفط الكويتية تفر�ض م�س�ؤولية
ك��ب�يرة ع��ل��ى الأج���ي���ال احلالية
وامل�ستقبلية يف املحافظة على
الإجن��ازات الكبرية التي حتققت
وال�سمعة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي نالتها
ال�شركة وال�سري على نف�س النهج
واخلط الذي ر�سمه الرعيل الأول
والت�شبث به.

�ضاري العنزي
مهند�س عقود

املحافظة على املكت�سبات
ن�شعر باالعتزاز والفخر النتمائنا
ل�شركة ناقالت النفط الكويتية
ولن نتوانى عن بذل اجلهد والعرق
يف �سبيل حتقيق �أهداف ال�شركة
ونعاهد اجلميع باملحافظة على
مامت �إجن��ازه من مكت�سبات وكل
عام وال�شركة يف تطور وتقدم.
حممد مراد
م�شرف املركز اخلا�ص
«�أم العي�ش»

املزيد من التقدم

�أهنئ �إدارة ال�شركة وجميع العاملني
ب���الإجن���ازات ال��ت��ي حتققت على
م��دار ال�سنوات املا�ضية و�أمتنى
املزيد من التقدم واالزدهار خالل
املرحلة املقبلة.
حممد املزيدي
كبري مراقبي املوردين

مواكبة التطورات العاملية
�أب���ارك جلميع موظفي ال�شركة
مب��ن��ا���س��ب��ة م����رور  60ع��ام��اً من
التميز والعطاء حيث حفل هذا
التاريخ الطويل بالعمل اجلاد من
�أج��ل النهو�ض باقت�صاد الكويت
حيث تطورت ال�شركة ب�شكل كبري
يف جم��ال النقل البحري وتعبئة
�أ���س��ط��وان��ات ال��غ��از امل�����س��ال كما
واكبت التطورات البيئية املحلية
والإقليمية و�أتوقع �أن يكون م�ستقبل ال�شركة �أكرث ازدهاراً ومتيزاً
يف ال�سنوات املقبلة.
عبد اهلل زكريا
مهند�س �صحة مهنية وبيئة

�ستظل حتمل امل�س�ؤولية
لقد ا�ستطاعت ال�شركة على مدار
 60عاماً �أن حتافظ على ريادتها
و����س���ارت يف ط��ري��ق��ه��ا الوا�ضح
امل�ستقيم نحو حتقيق �أهدافها
وا�ضعة ن�صب �أعينها م�صلحة
الوطن و�ستظل حتمل امل�س�ؤولية
وت�ساهم يف النهو�ض باقت�صاد
البالد ف�إىل املزيد من النجاح يف
الأعوام املقبلة.

�أمينة اليوحة
مهند�س ت�شغيل
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نفخر مبكانتها العاملية

�صرح وطني كبري
بكل فخر واع��ت��زاز �أق��دم �أ�سمى

يفخر موظفو �شركة ناقالت
النفط الكويتية مبا حتقق
من جناحات وباملكانة التي
�أ���ص��ب��ح��ت ال�����ش��رك��ة حتتلها
بني نظرياتها على م�ستوى
دول العامل ون�أمل �أن ت�ستمر
يف م�سرية التقدم والنجاح
لعقود �أخرى طويلة وممتدة.

ال���ت���ه���اين وال���ت�ب�ري���ك���ات جلميع
القائمني على ال�شركة والعاملني
بها مبنا�سبة مرور  60عاماً على
ت�أ�سي�سها وتطورها لت�ساهم يف
م�سرية الكويت االقت�صادية و�أحب
�أن �أ�سجل فخري بانتمائي لل�شركة
التي تعترب رم��زاً عاملياً يف حقل

غنيم العجمي
حملل خدمات امل�صنع

النقل البحري للنفط اخلام وم�شتقاته و�أفتخر بكوين �أخدم وطني
الكويت مبوقعي يف هذا الكيان وال�صرح الكبري.
وقد �شهدت خالل خدمتي يف ال�شركة على مدار ما يزيد عن 12
عاماً عدداً من الإجنازات لعل من �أهمها جتديد وتطوير الأ�سطول
و�إنهاء خدمة ال�سفن �أحادية البدن لتحل حملها �سفن ثنائية البدن
لتتما�شى مع املقايي�س واملعايري العاملية لهذا النوع من الأن�شطة.
ويف ظل الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية التي مير بها العامل يف
هذه املرحلة �أرجو من املوىل عز وجل �أن يحفظ الكويت وي�ساعدنا
على حتقيق املزيد من التطور والتقدم واالزده���ار ويعيننا على
ا�ستدامة النجاح والتميز يف �شتى املجاالت.
قي�س العجيمان
كبري حمللي التقييم الوظيفي وعوائد العاملني

االهتمام بالعن�صر الب�شري

�أ���ش��ك��ر الإدارة العليا لل�شركة
على اهتمامها بالعن�صر الب�شري
والتقدير الذي يحظى به موظفو
ال�����ش��رك��ة ودوره������م يف حتقيق
التطوير الكبري الذي حدث على
مدار  60عاماً و�أرى �أن ال�شركة
�ستكون يف املرحلة املقبلة من �أكرب

�شركات النقل البحري على م�ستوى العامل ورائدة يف جمالها.
تركي املطريي
رجل �أمن �أول

�صرح وطني عظيم

�أت����وج����ه ب���ه���ذه املنا�سبة
بال�شكر اجلزيل للم�ؤ�س�سني
وب��ال��ت��ه��اين لإدارة ال�شركة
وجميع العاملني احلاليني
وال�سابقني ولكل من ت�سلم
قيادة ه��ذا ال�صرح العظيم
ولعب دوراً يف نه�ضته و�ساهم
يف تطويره  ..وعا�شت �شركة
ناقالت النفط الكويتية يف
تقدم وازدهار.

�أجمد دهراب
ناظر تكنولوجيا املعلومات لدعم الأ�سطول

م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا

 60عاماً مرت على ت�أ�سي�س
�شركة ناقالت النفط الكويتية
ح��اف��ل��ة ب��ال��ن��ج��اح والكفاح
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن العقبات
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا ع��ل��ى طول
الطريق فقد اجتازت ال�شركه
ه����ذه ال�����س��ن��وات الطويلة
بنجاح و�أجنزت م�شاريع بناء
الأ�سطول اجلديد وبرامج
البعثات الدرا�سية التي �ساهمت يف ت�أهيل �ضباط بحريني
حلا�ضر وم�ستقبل زاهر و�أمتنى ل�شركتنا م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً
و�أن تكون رائدة بني �شركات النقل البحري.
هديل املطر
حملل خدمات امل�صنع
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جهود وطنية �شاقة
 60عاماً مرت على ت�أ�سي�س ال�شركة �شهدت خاللها تطوراً كبرياً تزامن مع نه�ضة االقت�صاد الكويتي
وخالل هذه ال�سنوات بذل العاملون اجلهود ال�شاقة والتي تكللت بح�صول ال�شركة على العديد من اجلوائز
وحتقيق الكثري من الإجنازات حيث �أن العمل يف ال�شركة يتمتع ب�أعلى معايري الأمن وال�سالمة املهنية
و�أمتنى �أن ت�ستمر ال�شركة يف ريادتها يف جمال النقل البحري على م�ستوى العامل.
عامر �سويد
موجه رجال الأمن

مرحلة تطوير الأن�شطة
�أعرب عن �سعادتي وفخري مب�شاركة
العاملني يف ال�شركة االحتفال
مب��رور  60عاماً على ت�أ�سي�سها
و�أ�شكر كل من كان له دور �سواء
يف املا�ضي �أو احلا�ضر و�أمتنى من
املوىل عز وجل �أن تكون املرحلة
املقبلة �أكرث �إجنازاً وخمتلفة على
م�ستوى تطوير الن�شاط املحلي
والدويل لل�شركة وموا�صلة تدريب
وت�أهيل القوى العاملة و�ضخ الدماء ال�شابة اجلديدة يف ال�شركة.
�سعود العجمي
موجه رجال الأمن

الأوىل على العامل
�أمتنى النجاح الدائم لل�شركة
وتكون الأوىل يف جمال النقل
البحري على م�ستوى العامل
و�أن ت�ستمر يف ح�صد اجلوائز
وت��وا���ص��ل م�����س�يرة التحديث
لأ�سطولها واالهتمام مبوظفيها
و�إت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة للكوادر
ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��اب��ة لت�ساهم
يف �صناعة ال��ت��اري��خ العريق
لل�شركة.

فجر ال�سميطي
حملل تقييم الوظائف

�سمفونية العمل اجلماعي
�أود �أن �أ�شكر امل�ؤ�س�سني الذين
حملوا على �أكتافهم م�س�ؤولية
ت��أ���س��ي�����س ال�����ش��رك��ة ك��م��ا �أ�شكر
جميع العاملني ال��ذي��ن �ساهموا
يف تطويرها وو�صولها �إىل هذه
املكانة العاملية املرموقة من خالل
عزفهم �سمفونية رائعة من العمل
اجل��م��اع��ي ون��ط��م��ح �أن توا�صل
ال�شركة م�سريتها بكل جناح وتقدم
و�أن تزداد الإنتاجية.

تكاتف الإدارة والعاملني
�أمت���ن���ى امل���زي���د م���ن التقدم
واالزدهار لل�شركة و�أن ت�ستمر
يف الإجن���ازات التي تعد خري
ال على النجاح و�أتوقع �أن
دلي ً
تكون املرحلة املقبلة ب�إذن اهلل
تعاىل م�شرقة بف�ضل تكاتف
الإدارة وجهود جميع العاملني.
معيوف الهاجري
م�شرف �صيانة الأ�سطوانات

كوثر الأمري
مهند�سة �إمدادات الغاز امل�سال
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حتية �شكر وتقدير

طاقات فنية و�إدارية
�أرف������ع �أ����س���م���ى �آي������ات التهاين

�أوج��ه حتية �شكر وتقدير جلميع
العاملني يف ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها
وح���ت���ى ي��وم��ن��ا ه����ذا جلهودهم
ال��ك��ب�يرة يف ب��ن��اء ه���ذا ال�صرح
الوطني الكبري ال��ذي و�صل �إىل
العاملية وكل عام وال�شركة والإدارة
والعاملني بخري.

والتربيكات جلميع العاملني يف
�شركة ن��اق�لات النفط الكويتية
مبنا�سبة م���رور  60ع��ام �اً على
ت�أ�سي�سها والتي تعترب ذراع نقل
النفط الكويتي ومن �أه��م روافد
االقت�صاد الوطني.
وت���اري���خ ���ش��رك��ة ن��اق�لات النفط
الكويتية احلافل ال ي�ستطيع �أح��د �أن يقيمه يف �سطور ب�سيطة

�أحمد بن �سبت
كبري مهند�سي ال�صحة وال�سالمة والبيئة

ف�إنطالق �أول ناقلة نفط كويتية كاظمة قبل  60عاماً مل ي�أت �إال
بر�ؤية ثاقبة من احلكومة الكويتية وجليل امل�ؤ�س�سني �أمثال املرحوم
عبد العزيز ال�صقر ورجاالت الكويت الذين �أ�س�سوا ل�صرح �شركة
ناقالت النفط الكويتية و�ساهموا يف ازدهارها.
ولعله من ح�سن حظي �أنني كنت �شاهداً على الإجن���ازات التي
حققها القياديون ومنهم على �سبيل املثال الرئي�س الأ�سبق املرحوم
عبد اهلل الرومي ونائب الرئي�س ال�شيخ �سلمان احلمود ال�صباح
حيث حققت ال�شركة �أرباحاً تاريخية بعد فرتة وجيزة من مرحلة
الغزو العراقي الغا�شم كما كنت �شاهداً على ا�ستالم الناقلة دار
�سلوى يف عام  2010واالنتقال �إىل مبنى ال�شركة الذي مت ت�صميمه
ب�أجمل طراز و�أحدث التكنولوجيا ومنحها اال�ستقاللية بعد �أن كان

تطوير قدراتها الإنتاجية
ت���اري���خ ���ش��رك��ة ن���اق�ل�ات النفط
الكويتية حافل بالإجنازات حيث
�أن���ه���ا جن��ح��ت يف جم����ال تعبئة
الغاز امل�سال يف تطوير قدراتها
الإنتاجية يف ف��رع ال�شعيبة من
خالل تركيب  6خزانات كبرية ثم
�إن�شاء فرع �أم العي�ش لتلبية الطلب
امل��ت��زاي��د على �أ���س��ط��وان��ات الغاز
ونتمنى يف املرحلة املقبلة املزيد
من التقدم لل�شركة.

املوظفون يعملون يف مكاتب م�ؤجرة يف جممع ال�صاحلية.
و�أرى �أن ال�شركة حالياً متتلك طاقات �شبابية كويتية تتميز بالذكاء
واملهارات العالية واخل�برات الكبرية �سواء كانت فنية �أو �إدارية
وت�ستطيع جمابهة ال�صعاب ور�سم م�ستقبل باهر مبنياً على قراءة
ما�ضي ال�شركة وحا�ضرها وق��ادرة على �أن ت�صل �إىل الأهداف
التي ر�سمتها من ناحية تر�شيد الإنفاق وزي��ادة الأرب��اح �إ�ضافة
�إىل املحافظة على �سالمة الأرواح و�أطقم الناقالت وفقاً ملعايري
ال�سالمة والبيئة والأم��ن وال�صحة الدولية و�أمتنى من املوىل عز
وجل ا�ستمرار االزدهار لل�شركة و�أن تنتقل من جيل �إىل جيل لتظل
راية الكويت خفاقة عالية.
هادي اخلالدي
حملل العالقات احلكومية والربملانية

علي ال�سنني
م�شرف ال�سالمة الت�شغيلية

حتقيق الأهداف النبيلة
مبنا�سبة م���رور  60ع��ام �اً على
ت�أ�سي�س ال�شركة �أر���س��ل باقات
تهاين �إىل الإدارة العليا وجميع
امل����دراء وال��ع��ام��ل�ين و�أع����رب عن
�سعادتي الغامرة ب��أن �أك��ون �أحد
امل�ساهمني يف كتابة �سطور جديدة
من الإجن��ازات يف تاريخ ال�شركة
و�أمت��ن��ى �أن يوفقنا اهلل �سبحانه
وت���ع���اىل يف حت��ق��ي��ق �أه���داف���ن���ا
النبيلة.

عبد اهلل الب�سام
مهند�س عقود
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دور م�شرف وفعّ ال

�أعوام جناح وخري
�أحب �أن �أبارك ل�شركة ناقالت
ال��ن��ف��ط ال��ك��وي��ت��ي��ة االحتفال
مبرور  60عاماً على ت�أ�سي�سها
و�إن �شاء اهلل تكون الأعوام
املقبلة كلها جناح وخري و�أحب
�أن �أ�شكر جميع العاملني على
جهودهم يف ال�شركة وتقدمي
�أف�ضل الأع��م��ال وامل�ساهمة يف تطوير ال�شركة والنهو�ض
بها و�أمتنى من املوىل عز وجل التوفيق واالزده��ار لل�شركة
والو�صول �إىل �أرفع امل�ستويات.
عبد اهلل القحطاين
مهند�س جودة

طفرة م�ستقبلية كبرية
�أود �أن �أت��وج��ه ب�شكر خا�ص
�إىل جمال�س الإدارات ال�سابقة
وال��ع��ام��ل�ين يف ال�����ش��رك��ة على

�أوج��ه كلمة �شكر وتقدير �إىل
جميع ال��ع��ام��ل�ين يف ال�شركة
منذ ت�أ�سي�سها لدورهم امل�شرف
وال��ف��ع��ال يف ت��ط��وي��ر ال�شركة
حيث �أن��ه��م جنحوا يف جتاوز
العديد من ال�صعاب والعقبات
وو�صلوا بال�شركة �إىل العاملية
من خ�لال حتقيق العديد من
الإجن���ازات والتي تعد مفخرة
لل�شركة والكويت و�أمتنى من املوىل عز وجل املزيد من التطور
واالزدهار لل�شركة والنجاح والتوفيق للعاملني.
�شاهني امل�ضاحكة
مالحظ نقل

ب�صمات وا�ضحة ومميزة
�أت��ق��دم بخال�ص التهنئة �إىل
ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل�ين بال�شركة
احل��ال��ي�ين وال�����س��اب��ق�ين الذين
ك��ان��ت ل��ه��م ب�صمات وا�ضحة
ومم��ي��زة و���س��اه��م��وا يف متكني
ال�شركة م��ن حتقيق �أهدافها
الوطنية التي ت�صب يف تقوية
االقت�صاد وتنمية البالد.

تطبيق �أف�ضل الأنظمة العاملية

طارق ح�سني
م�شرف امل�شرتيات والإمداد

ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف و�صولها
�إىل هذه املكانة املرموقة وقد

دعم ال�شباب الوطني

�شهدت بنف�سي منذ التحاقي
بال�شركة يف عام  2009العديد من الإجن��ازات التي حققتها
ال�شركة ومنها حتديث الأ�سطول وافتتاح ف��رع الغاز امل�سال
«�أم العي�ش» والعمل ب�أ�سطوانات الغاز اخلفيفة ويف ظل هذه
الإجن���ازات �أرى �أن املرحلة امل�ستقبيلة �ست�شهد طفرة كبرية
لل�شركة و�أمتنى لها املزيد من النمو واالزده��ار يف ظل القيادة
احلكيمة.
يو�سف العازمي
م�شرف النقل والتوزيع

�أود �أن �أ���ش��ك��ر ال�شركة على
دعمها لل�شباب و�إتاحة الفر�صة
ل��ه��م وال���ع���م���ل ع��ل��ى تطوير
مهاراتهم وقدراتهم من خالل
ال���دورات التدريبية الداخلية
واخلارجية الأمر الذي �ساهم
يف وج��ود ك��وادر وطنية قادرة
على حتمل امل�س�ؤولية وموا�صلة
م�����ش��وار ال��ن��ج��اح ال���ذي بد�أته
ال�شركة قبل  60عاماً.

دانة الأخوند
حملل ت�أمني
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خدمات جليلة للكويت
�أت����ق����دم ب��خ��ال�����ص التهاين
والتربيكات �إىل جميع الزمالء
ب�شركة ناقالت النفط الكويتية
و�أع��رب عن فخري واعتزازي
باالنتماء �إىل ه��ذه امل�ؤ�س�سة
الوطنية التي تقدم خدمات
جليلة لالقت�صاد الوطني وتنمية
ال��ب�لاد وب��ال��ت��وف��ي��ق والنجاح
الدائم.

عذاري املطريي
حملل العالقات ال�صناعية

ماركة كويتية عاملية
�أهنىء جميع العاملني بعيد
م��ي�لاد ال�شركة و�أمت��ن��ى �أن
ي��دمي امل���وىل ع��ز وج��ل هذه
النجاحات والإجن��ازات التي
حققها العاملون على مدار
 60عاماً بذلوا خاللها جهوداً
ك��ب�يرة ون��ح��ج��وا يف جت���اوز
العديد من ال�صعاب و�أبحروا
بال�شركة �إىل بر الأمان حيث
�أ�صبحت ماركة م�سجلة يف تاريخ الكويت وعلى م�ستوى النقل
البحري يف العامل ونتمنى �أن تتوا�صل الإجن���ازات جيل بعد
جيل.
عبد اهلل الدو�سري
مهند�س �صيانة الكهرباء

ر�صيد حافل بالإجنازات
كل ال�شكر للعاملني يف ال�شركة
ع��ل��ى دوره�����م يف النهو�ض
بها وال��و���ص��ول �إىل م�صاف
ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ون�أمل
�أن ن��ك��ون ج��ن��وداً خمل�صني
ون��ح��اف��ظ على ه��ذه املكانة
ون�ساهم يف حتقيق �إجنازات
ج��دي��دة ت�ضاف �إىل ر�صيد
ال�شركة احلافل.

�أحمد البلو�شي
م�شغل تعبئة

تاريخ عريق وم�شرف
تاريخ ال�شركة عريق وم�شرف
ويحكي ق�صة جن��اح متكاملة
ب��ن��ي��ت ع��ل��ى �أي������دي جمتهدة
وخم��ل�����ص��ة وخ���ب��رات علمية
�أو�صلتها لهذه املكانة وبالن�سبة
يل ان�ضممت لل�شركة يف 3
�إبريل  2014يف م�صنع تعبئة
الغاز امل�سال «ال�شعيبة» كنت
حينها �أع��م��ل يف ق�سم �إمداد
الغاز امل�سال و�شاهدت مدى الإحرتافية يف العمل وحر�ص اجلميع
على االلتزام ب�ضوابط ال�سالمة واجلودة وبعد ذلك ان�ضممت �إىل
ق�سم الت�شغيل يف م�صنع الغاز اجلديد «�أم العي�ش» وبد�أت مرحلة
�أخرى من العمل يف من�ش�أة جديدة و�إزداد �شعوري مبدى �أهمية
وح�سا�سية هذا العمل ملا له من ات�صال مبا�شر بجميع بيوت
الكويت و�أ�صبح دافعاً يل للمزيد من التعلم واال�ستفادة ومنذ ذلك
الوقت و�إىل الآن و�أنا �أ�شعر بالفخر لهذا التاريخ الزاهر الذي
حتظى به ال�شركة منذ بداية ت�أ�سي�سها �إىل الآن من �إجنازات
وجوائز عاملية وخ�برات كبرية ميتلكها زمالئي الأع��زاء الذين
ا�ستفدت منهم كثرياً ومازلت �أ�ستفيد.
ورغ���م ف�ترة عملي الق�صرية �إال �أن��ن��ي �شاهدت العديد من
الإجن��ازات منها ح�صول املن�ش�أة على جائزة ال�سالمة العاملية
والكفاءة الإنتاجية العالية للم�صنع وتغطية  %75من احتياجات
مناطق الكويت وجماراة املن�ش�أة ملوا�صفات التكنولوجيا العاملية
واحلديثة و�أمتنى املزيد من التقدم واالزدهار لل�شركة و�أت�شرف
بخدمة بلدي الكويت عن طريق العمل واالجتهاد.
�سامل املطريي
مهند�س ت�أهيل �أ�سطوانات الغاز امل�سال

العمل وخدمة الوطن
ي�سعدين �أن �أت��ق��دم بخال�ص
التهاين جلميع العاملني ب�شركة
ناقالت النفط الكويتية مبنا�سبة
مرور  60عاماً على ت�أ�سي�سها
و�أ�شعر بالفخر واالعتزاز بهذا
التاريخ الطويل احلافل بالعمل
والعطاء وخدمة الوطن و�أوجه
ال��ت��ح��ي��ة ل��ك��ل م���ن ����ش���ارك يف
و�صول ال�شركة �إىل هذه املكانة
املرموقة.

حميد اخلالدي
�ضابط �أمن
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روح الفريق الواحد

ال�صورة اجلميلة ل�شركتنا

على مدار ال�سنوات الطويلة املا�ضية
�أ�ستطاعت ال�شركة �أن تتجاوز الكثري
من ال�صعاب التي واجهتها بف�ضل
التكاتف وروح الفريق الواحد التي
يعمل بها املوظفون والتي كانت لها
ب��ال��غ الأث���ر يف حتقيق الإجن���ازات
وح�صد الكثري من اجلوائز العاملية
و�إىل املزيد من التقدم.
يو�سف ال�شايجي  -م�شرف خدمة العمالء

�أتوجه ب�أحر و�أ�صدق التهاين �إىل
جميع العاملني يف �شركة ناقالت
النفط الكويتية و�أمتنى �أن يرتك
اجليل احلايل ب�صمات مميزة يف
�سجل ال�شركة احلافل بالإجنازات
مثلما فعل ال���رواد وم��ن تبعهم
بعد ذلك لنحافظ على ال�صورة
اجلميلة التي تكونت عن ال�شركة
داخل وخارج الكويت.
فهد داود علي  -م�شغل �صيانة �أ�سطوانات

بداية لإنطالقة جديدة

كوكبة من الكوادر

�أود �أن �أت��وج��ه ب�أ�صدق التهاين
جل��م��ي��ع ال��ع��ام��ل�ين يف ال�شركة
مبنا�سبة م���رور  60ع��ام �اً على
ت�أ�سي�سها و�أمتنى �أن تكون هذه
االحتفالية بداية لإنطالقة جديدة
حتقق فيها ال�شركة �أهدافها التي
ر�سمتها وت�����س��اه��م يف النهو�ض
بوطننا احلبيب الكويت.
عثمان الظفريي � -أمني خمزن

يطيب يل �أن �أهنئكم جميعاً
بهذه املنا�سبة ال�سعيدة والتي
حتتفل فيها ال�شركة مبرور 60
ع��ام �اً على ت�أ�سي�سها يف ظل
وجود كوكبة من الكوادر الكويتية
ال�شابة التي �أتاحت لها ال�شركة
الفر�صة لإثبات وجودها وخدمة
وطنها ونتمنى �أن ن��ك��ون عند
ح�سن الظن بنا و�أن ن�ساهم يف
النهو�ض بال�شركة.
يا�سر احلمد  -مهند�س كفاءة معدات

أعضاء التأسيس الذين وضعوا اللبنات األولى للشركة

ت�ضمنت قائمة �أع�ضاء الت�أ�سي�س الذين تركوا ب�صمة وا�ضحة يف تاريخ الكويت «خالد عبداللطيف احلمد  -عبدالعزيز احلمد ال�صقر
 يو�سف العبدالعزيز الفليج  -م�شعان اخل�ضري اخلالد  -بدر ال�سامل العبدالوهاب  -حممد عبداملح�سن اخلرايف  -يو�سف �أحمدالغامن  -خليفة اخلالد الغنيم  -عبدالعزيز حممد احلمود ال�شايع  -فهد ال�سلطان العي�سى  -عبدالرزاق اخلالد الزيد  -ن�صف
اليو�سف الن�صف  -عزت حممد جعفر».

�صورة تذكارية لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة واملدير العام بعد التوقيع على عقد بناء الناقلة كاظمة ويظهر برفقتهم رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
«�سا�سيبو» بانية الناقلة ومعاونوه
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من �أر�شيف ال�شركة
لقطات تاريخية مل�ؤ�س�سي «ناقالت النفط الكويتية» يف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�ضي
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من �أر�شيف ال�شركة
لقطات تاريخية مل�ؤ�س�سي «ناقالت النفط الكويتية» يف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�ضي
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من �أر�شيف ال�شركة

احتفالية اليوبيل الذهبي لل�شركة عام 2007
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من �أر�شيف ال�شركة

احتفالية اليوبيل الذهبي لل�شركة عام 2007

