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مرحلة مختلفة   
يُســعدني فــي بدايــة كلمتــي أن أرحــب بكــم جميعــاً، وأمتنــى أن تكــون 
فتــرة عملنــا معــاً مليئــة باإلجنــازات التــي اعتدنــا عليهــا مــن شــركة 

ناقــات النفــط الكويتيــة. 
خــال هــذه األيــام نــودع عــام 2022 ونســتقبل عــام جديــد وبهذه املناســبة 
نرفــع أســمى آيــات التهانــي ملقــام حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد، 
وســمو ولــي عهــده األمــن، وســمو رئيــس مجلــس الــوزراء - حفظهــم اهلل 
جميعــاً ورعاهــم - والشــعب الكويتــي الكــرمي، وجميــع إخوانــي وأخواتــي 
العاملــن فــي شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة، ونتمنــى مــن املولــى عــز 
وجــل أن يكــون عــام 2023 عــام خيــر وأمــن واســتقرار، ويحمــل معــه 

اخليــر والتقــدم لوطننــا احلبيــب الكويــت.
لقــد كانــت املرحلــة الســابقة ُمختلفــة وليســت كغيرهــا مــن املراحــل 
ــب  ــا بجان ــق منه ــا يتعل ــى وجــه اخلصــوص فيم ــا، وعل ــرت علين ــي م الت

التحديــات الصحيــة املتمثلــة بجائحــة »كورونــا« التــي ضربــت العالــم أجمــع، ومــا خلفتــه مــن آثــار ومتغيــرات طالــت معظــم 
جوانــب حياتنــا،  ممــا دفــع موظفــي الشــركة ملضاعفــة اجلهــود لتظــل شــركة »ناقــات النفطالكويتيــة« تقــوم مبســؤولياتها 
املُهمــة واحليويــة واألساســية لاقتصــاد الكويتــي واملجتمــع، فحافظــت الشــركة علــى اســتمرارية عملياتهــا فــي نقــل 
النفــط الكويتــي واملنتجــات النفطيــة، وتلبيــة حاجــة الســوق احمللــي مــن أســطوانات الغــاز البترولــي املُســال، وأيضــاً 

ــال. ــي املُس ــاز البترول ــة مــن الغ احتياجــات شــركات القطــاع الصناعــي احمللي
كمــا جنحــت الشــركة فــي حتديــث وتطويــر أســطولها العمــاق مــن خــال آخــر 8 ناقــات مت بناؤهــا علــى أعلــى مســتويات 
التكنولوجيــا لتواكــب املواصفــات الدوليــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار احمُلافظــة علــى البيئــة، وباتــت الشــركة متتلــك 31 

ناقلــة جميعهــا تعمــل بأعلــى كفــاءة تشــغيلية وُمطابقــة للمعاهــدات الدوليــة. 
كمــا تُعــّد الشــركة صرحــاً ومصنعــاً إلمــداد دولــة الكويــت بالكــوادر الوطنيــة ذات الكفــاءة واخلبــرة املتميــزة العاملــة فــي 
ــة«، وشــركة »نفــط  ــن شــركة »ناقــات النفــط الكويتي ــرة تفاهــم ب ــع مذك ــق مّت توقي املجــال البحــري. ومــن هــذا املنطل
الكويــت«، تســتفيد مبوجبهــا شــركة« نفــط الكويــت« مــن خبــرات شــركة » ناقــات النفــط الكويتيــة« فــي االبتعــاث 
ــي إطــار االســتراتيجية  ــن الشــركتن، ف ــة ب ــي تطــّور العاق ــهم ف ــة، ومبــا يُس اخلارجــي لدراســة التخصصــات البحري

ــي. ــي العنصــر البشــري، ومبــا يخــدم الشــباب الكويت املوحــدة للقطــاع النفطــي لاســتثمار ف
كمــا أود اإلشــادة بجميــع املوظفــن لتفانيهــم وعملهــم الــدؤوب للحفــاظ علــى مســتوى الشــركة لتكــون مبصــاف الشــركات 

العامليــة ممــا يعكــس الــروح الوطنيــة العاليــة خلدمــة الكويــت.
وفــي اخلتــام، نتمنــى مــع بدايــة عــام 2023 أن نســتمر فــي حتقيــق إجنازاتنــا والوصــول إلــى العامليــة مــن خــال العمــل 

كفريــق واحــد داعيــن هلل تعالــى أن يوفقنــا خلدمــة الكويــت وأن يحفظهــا مــن كل مكــروه.

                   أخوكم
                     خالد أحمد الصباح

                                                                                 الرئيس التنفيذي بالوكالة     

كلمة  االفتتاحية
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خالل زيارته للشركة

وزرير النفط هنأ الرئيس التنفيذي بالوكالة بمنصبه 
ودعا إلى تعزيز التعاون لتحقيق تطلعات القطاع النفطي

ناقالت النفط الكويتية حصلت على جائزة )التعليم 
والتدريب البحري( لعام 2022 في الصناعة البحرية 

بمنطقة الشرق األوسط وشبة القارة الهندية

ناقــات  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
النفــط الكويتيــة بالوكالــة الشــيخ/خالد أحمــد 
الصبــاح نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 
النفــط - رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة البتــرول 
الكويتيــة الدكتــور/ بــدر حامــد املــا، وذلــك فــي 
إطــار زيارتــه التفقديــة األولــى لشــركة ناقــات 
النفــط الكويتيــة منــذ توليــه مهــام منصبه ضمن 
ــي  ــا ف ــق امل ــد، راف ــي اجلدي التشــكيل احلكوم
ــرول  ــس إدارة مؤسســة البت ــس مجل ــه رئي زيارت
الكويتيــة الشــيخ/ نــواف ســعود الصبــاح. وذلــك 

يــوم الثاثــاء املوافــق 22 نوفمبــر 2022
الرئيــس  نائــب  بحضــور  االســتقبال  كان 

الصقــر  يوســف  الكابــن/  األســطول  لعمليــات  التنفيــذي 
ــر التابعــة للشــركة وعــدد مــن  ومجموعــة مــن مــدراء الدوائ
ــد املــا  ــه عق ــور وصول ــي القطــاع النفطــي، وف املســئولن ف
اجتماعــاً مــع القياديــن النفطيــن، وفــي بدايــة االجتمــاع 

جائــزة  علــى  الكويتيــة  النفــط  ناقــات  شــركة  حصلــت 
الصناعــة  فــي  لعــام 2022  البحــري(  والتدريــب  )التعليــم 
البحريــة مبنطقــة الشــرق األوســط وشــبة القــارة الهنديــة 
ــدت  ــة. وأك ــة العاملي ــس البحري ــا منظمــة املقايي ــي متنحه الت

هنــأ الشــيخ خالــد األحمــد الصبــاح مبناســبة تعيينــه فــي 
منصبــه اجلديــد متمنيــاً لــه التوفيــق، ودعــا اجلميــع إلــى 
تعزيــز التعــاون مــن أجــل حتقيــق أهــداف وتطلعــات القطــاع 

الكويتــي. النفطــي 

اخبار 

صورة جماعية

صورة جماعية

)الناقــات( علــى أن نيلهــا اجلائــزة فــي احلفــل الــذي أقيــم 
أخيــرا فــي دبــي جــاء تتويجــا جلهودهــا والعاملــن فيهــا 
مشــيرة إلــى أن تأهيــل مهــارات العنصــر البشــري يعتبــر 

أولويــة بالنســبة لهــا.
وأسســت شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة عــام 1957 وتعــد 
نقــل  مجــال  فــي  املتخصصــة  اخلليجيــة  الشــركات  أولــى 
النفــط والغــاز الطبيعــي وهــي شــركة تابعــة ملؤسســة البتــرول 
الكويتيــة. وتعتبــر منظمــة املقاييــس البحريــة العامليــة مــن 
ــي  ــة الت ــم الصناعــة البحري ــة فــي تقيي ــات العاملي أهــم اجله
حتــرص علــى متييــز الشــركات ذات األداء العالــي الســيما 
مــا يتعلــق بــإدارة البواخــر والصناعــات البحريــة وتشــغيل 
ــاز.  ــل النفــط والغ ــة الســفن املرتبطــة فــي مجــال نق وصيان
ومتنــح املنظمــة جوائزهــا بنــاء علــى قــرار التحكيــم الصــادر 
عــن جلنــة حتكيــم مكونــة مــن نخبــة مــن احملكمــن الدوليــن 
املتخصصــن فــي صناعــة النقــل البحــري ووفقــا ملعاييــر 
ومقاييــس عامليــة جعلتهــا مــن اهــم اجلوائــز فــي هــذا املجال.



3

بحضور / الكابتن يوسف الصقر

تكريم العاملين الذين تم اختيارهم لالنضمام في 
برنامج )إدارة الموهبة(

لالطالع على كافة األمور المتعلقة بالمصنع وكل المستجدات

الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة قام بزيارة 
تفقدية لفرع تعبئة الغاز المسال )الشعيبة(

قــام الرئيــس التنفيــذي بالوكالة لشــركة ناقات 
النفــط الكويتيــة بالوكالــة الشــيخ /خالــد أحمــد 
الغــاز  تعبئــة  لفــرع  تفقديــة  بزيــارة  الصبــاح 
املســال )الشــعيبة( وذلــك صبــاح يــوم االثنــن 
املوافــق 28 نوفمبــر 2022، هــي الزيــارة األولــى 
لــه منــذ توليــه منصبــه بشــركة ناقــات النفــط 
الكويتيــة ، رافــق الرئيــس التنفيــذي بالوكالــة 
ــات  ــه نائــب الرئيــس التنفيــذي لعملي فــي زيارت
الكويتيــة  النفــط  ناقــات  بشــركة  األســطول 
ــة  ــرع تعبئ ــر ف ــر ومدي ــن / يوســف الصق الكاب
الغــاز املســال )الشــعيبة( الســيد/ أحمــد البداح 
ومــن مؤسســة البتــرول الكويتيــة الســيد/ أنــور 
عبــد اهلل املعتــوق مديــر مبيعــات البنزيــن والغاز 

اخبار 

صورة جماعية

صورة جماعية

ــب الرئيــس  ــن/ يوســف الصقــر - نائ بحضــور الكاب
مجموعــات  ومــدراء  األســطول  لعمليــات  التنفيــذي 
مت  الذيــن  العاملــن  تكــرمي  مت  املعنيــن،  الشــركة 
املوهبــة(  )إدارة  برنامــج  فــي  اختيارهــم لانضمــام 
ملســتوى كبيــر محللــن للســنوات املاليــة 2024/2022 
وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 2022/10/19، وعلــى 
الصقــر  يوســف  الكابــن/  وجــه  التكــرمي  هامــش 
والشــروط  املعاييــر  الجتيازهــم  للُمكرمــن  التهنئــة 
اخلاصــة لدخــول هــذا البرنامــج الــذي يعتبــر جــزء من 
املبــادرات االســتراتيجية ملؤسســة البتــرول الكويتيــة 
وشــركاتها التابعــة 2024 مؤكــداً علــى حــرص اإلدارة 
العليــا لــدى الشــركة علــى منحهــم أفضــل الفــرص 
معارفهــم  وتطويــر  الوظيفيــة  قدراتهــم  لتنميــة 

وظائفهــم. ألداء  الازمــة  ومهاراتهــم 

املســال باملؤسســة ، والســيد/ محمــد عبــد اهلل الســبيعي رئيــس فريــق املبيعــات ،بــدأت الزيــارة باجتمــاع الشــيخ خالــد 
الصبــاح مــع كل املرافقــن لــه فــي الزيــارة ومديــر املصنــع الســيد/ أحمــد البــداح لاطــاع علــى كافــة األمــور املتعلقــة باملصنــع 
وكل املســتجدات واالطمئنــان علــى ســير العمــل باملصنــع كمــا هــو فــي اخلطــة ، ثــم قــام الرئيــس التنفيــذي والوفــد املرافــق لــه 

بجولــة تفقديــة علــى كافــة أرجــاء املصنــع لاطــاع علــى ســير عمليــة تعبئــة أســطوانات الغــاز املســال بالتفصيــل
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كــرم فــرع تعبئــة الغــاز املســال )الشــعيبة( صبــاح يومــي الثاثــاء واألربعــاء واخلميــس املوافــق 17/16/15مــن 
نوفمبــر 2022 جمعيــات مشــرف التعاونيــة بحضــور الســيد/ ناصــر معرفــي املديــر اإلداري للجمعيــة ونائــب 
املديــر العــام، وجمعيــة الســرة التعاونيــة بحضــور الســيد/حمد رجــا الغضــوري املديــر العــام للجمعيــة و 
جمعيــة ضاحيــة عبــد اهلل الســالم واملنصوريــة بحضــور الســيد/ خالــد الراشــد رئيــس مجلــس اإلدارة، ومت 
تكــرمي جمعيــة الدســمة وبنيــد القــار التعاونيــة بحضــور الســيد/ محمــد الصــراف رئيــس مجلــس اإلدارة، 
والســيد/مجيد عبــد اهلل املديــر العام،وجمعيــة القادســية التعاونيــة بحضــور الســيد/عثمان العتيبــي املديــر 
العــام للجمعيــة والســيد/ابراهيم الشــطي نائــب الرئيــس والســيد/عبد رب النبــي مســؤول فــرع ، ومــن فــرع 
تعبئــة الغــاز املســال بالشــعيبة املهندســة / كوثــر األميــر مهندســة التوزيــع، والســيد/ عبــد اهلل داوود محلــل 

املركــز اخلــاص، والســيد/ عيســى اجلاركــي كبيــر مراقبــي النقــل بفــرع الشــعيبة. 
ــة ملســتهلكي الغازاملســال  ــة املقدم ــاء مبســتوى اخلدم ــي االرتق ــة ف ــرا جلهودهــم املبذول ــرمي تقدي جــاء التك
ــا مــن  ــاز املســال وحمايته ــى اســطوانات الغ ــاظ عل ــا مؤخــراً للحف ــي أطلقته ــة الشــركة الت واســتجابة حلمل

ــف. التل

الكويتيــة  النفــط  ناقــات  نظمــت شــركة 
العامــة  العاقــات  مبجموعــة  ممثلــة 
الصحــة  اإلداريــة ومجموعــة  واخلدمــات 
بنــك  مــع  بالتعــاون  والبيئــة  والســامة 
مــن  بالــدم  للتبــرع  يومــا  الكويتــي  الــدم 
ــل العاملــن فــي الشــركة، وذلــك صبــاح  ِقبَ
ــر2022،  ــوم األحــد املوافــق 30 مــن أكتوب ي
جــاءت هــذه احلملــة إميانــا مــن الشــركة 
بأهميــة الــدور الفعــال ملثــل هــذه احلمــات 
فــي تقــدمي الدعــم واملســاعدة للمرضــى 
واحملتاجــن لهــذا التبــرع، وتكريســا اللتــزام 

الشــركة الدائــم فــي خدمــة املجتمــع.

لجهودهم المبذولة في االرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمستهلكي الغاز المسال

فرع تعبئة الغاز المسال )الشعيبة( كرم جمعيات 
مشرف والسرة وضاحية عبد اهلل السالم والمنصورية 

والدسمة وبنيد القار والقادسية

بالتعاون مع بنك الدم الكويتي

»ناقالت النفط« نظمت يومًا للتبرع بالدم

فعاليات

صورة جماعية صورة جماعية صورة فرع الغاز

الدكتور / عبد الهادي أحمد يتبرع بالدمالسيد / محمد املزيدي يتبرع بالدم

صورة جماعية
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نظــم فــرع تعبئــة الغــاز املســال )أم العيــش( فريــق الصحة والســامة والبيئة والهندســة بالتعاون مع مستشــفى 
شــركة نفــط الكويــت يومــا للصحــة والســامة املهنيــة صبــاح يــوم اخلميــس املوافــق 17نوفمبــر 2022 ، بتنظيم 
وإشــراف املهندسة/عائشــة العدوانــي مهندســة الصحــة والســامة والبيئــة باملصنــع ، تخلــل اليــوم محاضرات 
تســلط الضــوء علــى بيئــة العمــل املهنيــة والصحــة والســامة وأخــرى عــن الئحــة بيانــات الســامة ومســابقات 
ــة تطعيمــات  ــم حمل ــت بتنظي ــة قامــت مستشــفى نفــط الكوي ــوم الصحــة والســامة املهني ــى هامــش ي ، وعل
ــواف  ــدس/ ن ــة والهندســة املهن ــق الصحــة والســامة والبيئ ــس فري ــام رئي ــام ق ــع، وفــي اخلت الشــتاء باملصن

الزعابــي بتكــرمي احملاضريــن.

انطاقــاً مــن حــرص شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة علــى ســامة وأمــن العاملــن وتطبيــق متطلبــات األمــن والســامة وفــق 
أعلــى املعاييــر واالشــتراطات العامليــة املعنيــة، نفــذ فــرع تعبئــة الغــاز املســال )أم العيــش( ممثــًا بفريــق الصحــة والســامة 
والبيئــة والهندســة صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 7 ديســمبر 2022 إخــاًء وهميــاً، ومت التعامــل مــع احلــادث وفــق اإلجــراءات 

واخلطــط املوضوعــة، وقــد جنــح منســقو الطــوارئ فــي مهمتهــم بإخــاء جميــع العاملــن فــي الوقــت احملــدد  

بالتعاون مع مستشفى شركة نفط الكويت

فرع تعبئة الغاز المسال )أم العيش( نظم يومًا للصحة 
والسالمة

فرع تعبئة الغاز المسال )أم العيش( ينفذ إخالًء وهميًا

فعاليات

 املهندسة/عائشة العدواني
والسيدة/فاطمة احلرز

جانب من تكرمي املشاركن

املهندس/نواف الزعابي يكرم أخصائية العاج 
الطبيعي/منال الشامري

صورة جماعية

املهندس/نواف الزعابي يكرم املهندسة/عائشة 
العدواني وتبدو املهندسة/شيخة املشيلح

صورة جماعية

صورة جماعية جانب من اإلخاء
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نظمــت مجموعــة عمليــات األســطول دورة وورشــة 
عمــل لبرنامــج التفتيــش البحــري SIRE 2.0 خــال 
الفتــرة مــن 31 أكتوبــر حتــى 4 نوفمبــر 2022 مبدينــة 
مجموعــه  رعايــة  الهنــد حتــت  دولــة  فــي  مومبــاي 
شــؤون أفــراد األســطول بإشــراف وتدريــب الكابــن/ 
بــدر املطيــري رئيــس فريــق عمــل عمليــات األســطول 

)الغــاز املســال ومشــتقات النفــط(. 

الهدف

والهــدف مــن الــدورة التدريبيــة وورشــة العمــل تأكيــد 
اجلهوزيــة  األســطول الســتمرارية  عمليــات  حــرص 
النفــط واعــداد ضبــاط املاحــة  الكاملــة لناقــات 
نظــام  مــع  للتعامــل  مســتعدين  ليكونــوا  والهندســة 
ــى نســبة  ــد وتغطــي أعل ــه نظــام التفتيــش اجلدي وآلي

مــن موظفــي ناقــات النفــط فــي أســرع وقــت. 

املتطلبات

مــن اجلديــر بالذكــر أن ورشــة عمــل SIRE 2.0 مت 
تصميمهــا مــع مراعــاة جميــع املتطلبــات املتعلقــة بهــا 
ــى  حيــث بــدأت ورشــة العمــل بإلقــاء نظــرة عامــة عل
ــة  ــى عملي ــم إلقــاء الضــوء عل برنامــج )SIRE 2.0(، ث
التفتيــش بالتفصيــل ، وانتهــت بنصائــح عمليــة حــول 
النــدوة  تطويــر  التدقيــق. مت  مفتشــي  مــع  التعامــل 
مبســاعدة مفتــش SIRE وموظفــي املكاتــب مــن ذوي 

ــرة. اخلب

وجــاء تنظيــم هــذه الورشــة نظــراً للحاجــة إليهــا مــن 
بعــد االطــاع علــى تقريــر التفتيــش البحــري للمنظمــة 
الدوليــة OCIMF حيــث خضــع أكثــر مــن 180000 
تقريــر فحــص للســفن مجتمعــة منــذ 1993 للدراســة 
والتدقيق حيث مت من خالها حتســن مســتوى األداء 
بالعمــل والســامة البحريــة وســاهم برنامــج التفتيــش 
بالتقليــل بشــكل فعــال مــن نســبة احلــوادث البحريــة 
علــى  وبنــاء  اخلطــرة.  او  البســيطة  الطبيعــة  ذات 
نتائــج برنامــج التفتيــش الســابق SIRE مت التوصــل 
الــى نقــاط جديــدة تســتوجب التفعيــل لرفــع املســتوى 
املرتبطــة  والســامة  األمــن  ومســتوى  التشــغيلي 
ــى  ــز عل ــة وذلــك مــن خــال التركي ــات البحري بالعملي
ــات  ــع التحدي ــب م ــره ليتواك العنصــر البشــري وتطوي
القادمــة والتــي تتضمــن تفعيــل قوانــن البيئــة والطاقة 
ــي  ــى التشــغيل الفن ــر عل ــن تأثي ــا م ــب عليه ــا يترت وم

للســفن. 

فعاليات

صورة جماعية

الكابن/بدر املطيري

خالل الفترة من 13 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2202 بمدينة مومباي

مجموعة عمليات األسطول نظمت دورة وورشة عمل 
SIRE 2.0 لبرنامج التفتيش البحري
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وركــز الكابــن بــدر املطيــري علــى أربعــة مجــاالت 
رئيســية لتعزيــز التنميــة البشــرية التــي تســعى لهــا 
شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة: )الدقــة - القــدرة - 

التوثيــق - التكيــف(

الشكر

وتقــدم الكابــن / بــدر املطيــري بالشــكر والتقديــر 
إلدارة شــؤون موظفــي األســطول فــي شــركة ناقــات 
النفــط الكويتيــة علــى املهمــة الرائعــة التــي قامــوا بهــا 
لتنظيــم مثــل هــذه النــدوة املتميــزة فــي مومبــاي. حيــث 
لوحــظ مســتوى عــاٍل مــن املشــاركة والتحفيــز مــن قبــل 
قســم تصميــم البرامــج فــي إشــراك طاقــم العمــل 
البحــري فــي برنامــج SIRE 2.0. وكان اختيــار املــكان، 
وترتيبــات املــكان كلهــا مطابقــة ملعاييــر شــركة ناقــات 
ــة، وســاهم  ــام الثاث ــى مــدار األي ــة. عل النقــل الكويتي
الكابــن جابــر الغــواص والكابــن آالن كزافييــه جميًعــا 
بشــكل كبيــر فــي جنــاح النــدوة مــن خــال ســاعات ال 

حصــر لهــا مــن التحضيــر. 

تعزيز

ســيتم  أنــه  علــى  املطيــري  بــدر   / الكابــن  وأكــد 
تعزيــز البرنامــج اجلديــد مــن خــال نظــام تفتيــش 
أكثــر شــموالً مــع أدوات محّســنة وعمليــات حوكمــة 
ــم  ــج قائ ــاع نه ــاً، باتب ــر عمق ــاغ أكث ــج إب ــززة ونتائ مع
علــى املخاطــر. لذلــك أجــرت شــركة ناقــات النفــط 
 KOTC و SIRE 2.0 بــن  SWOT الكويتيــة حتليــل
مرحلــة  فــي  النفــط  ناقــات  شــركة  واآلن   IMS
تنفيــذ إدارة التغييــر. ، تعزيــز معاييــر التفتيــش علــى 
لزيــادة  البشــرية  والعوامــل  واإلجــراءات  املعــدات 
ســامة  وعمليــات  أنظمــة  فــي  التحكــم  حتســن 
الســفن وســيتم تضمــن عمليــات الفحــص املســبق 

احملســنة وبروتوكــوالت مراقبــة أكثــر قــوة فــي عمليــة 
التفتيــش وســتقوم شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة 
النفــط  ناقــات  لشــركة  الذاتــي  الفحــص  بتعزيــز 
ــة مــن خــال حتليــل SWOT لــكل فصــل مــن  الكويتي
SIRE2.0.، عمليــة حوكمــة معــززة لتوفيــر قــدر أكبــر 
ــع األطــراف املشــاركة  ــة جلمي ــن الشــفافية والرقاب م
فــي البرنامــج، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
ــل  ــق مــن قب ــذ والتحق ــة التنفي ــاد قواعــد واجب واعتم
شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة. ، حتســينات كبيــرة 
ــى  ــن عل ــع املوظف ــر املســتمر جلمي ــب والتطوي للتدري
مســتوى اإلدارة والتشــغيل الذيــن يخدمــون علــى مــن 
احلفــاظ  لضمــان  الغــاز  وناقــات  النفــط  ناقــات 

علــى أعلــى مســتوى مــن التســليم وحتســينه.

معرفة

وأضــاف أن ورشــة العمــل الهــدف حققــت األهــداف 
موظفــي  معرفــة  فــي  تتمثــل  والتــي  منهــا  املرجــوة 
الناقات ببرنامج SIRE 2.0 ومعايير TMSA ملشغلي 
الناقــات، اســتيعاب وفهــم فريــق العمــل البحري لفهم 
االختــاف فــي منهجيــة فحــص عمليــات التفتيــش 
مبوجــب SIRE 2. البحــري وفهــم عمليــة الفحــص 
وعوامــل النجــاح الرئيســية خلضــوع عمليــات الفحص 
ــوا  ــق بنجــاح، ســاعدت موظفــي البحــر ليكون والتدقي
قادريــن علــى التفاعــل بشــكل مناســب مــع مفتشــي 
التدقيــق ومتابعــة املاحظــات بشــكل مرضــي وكانــت 
املناقشــات صحيــة عميقــة خــال مــن ورشــة العمــل. 

ــاء. مت تقاســم اخلبــرة بشــكل مفتــوح وبن

جانب من الورشة

صورة جماعية
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نظــم فــرع تعبئــة الغــاز املســال) الشــعيبة( دائــرة قســم الصحة 
والســامة والبيئــة والهندســة بالتعــاون مــع مستشــفى شــركة 
نفــط الكويــت يومــا للصحــة والســامة املهنيــة صبــاح يــوم 
األربعــاء املوافــق 9نوفمبــر 2022 باملبنــى اإلداري للمصنــع 
البــداح  أحمــد  املهنــدس/  بحضــور  ذلــك  كان  بالشــعيبة، 
مديــر املصنــع، تخلــل اليــوم محاضــرات تســلط الضــوء علــى 
خاصــة  وأخــرى  والســامة  والصحــة  املهنيــة  االرغنوميــة 
بالتغذيــة ومســابقات، وعلــى هامــش يــوم الصحــة والســامة 
حملــة  بتنظيــم  الكويــت  نفــط  مستشــفى  قامــت  املهنيــة 
التنشــيطية   19  - كوفيــد  تطعيمــات  و  الشــتاء  تطعيمــات 

التأمــن(  )إدارة  املاليــة  احلســابات  مجموعــة  نظمــت 
بالتنســيق مــع وســطاء ومعيــدي التأمــن نــدوة تشــرح التأمــن 
البحــري وبعــض املواضيــع املتعلقــة فــي ذات املوضــوع وذلــك 
فــي 18 أكتوبــر 2022 فــي مســرح الشــركة. كانــت النــدوة 
بحضــور العديــد مــن العاملــن املعنيــن مــن مجموعــة هندســة 
األســطول، مجموعــة عمليــات األســطول، مجموعــة أفــراد 
احلســابات  ومجموعــة  التخطيــط،  مجموعــة  األســطول، 

املاليــة فــي شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة. 
إدارة  عمــل  فريــق  رئيــس  العمــر،  رمي  الســيدة/  افتتحــت 
وســطاء  علــى  احلضــور  بتعريــف  وذلــك  النــدوة  التأمــن، 

ــام قــام رئيــس فريــق الصحــة والســامة والبيئــة والهندســة عيســى املطــر بتكــرمي احملاضريــن: كبيــر  باملصنــع، وفــي اخلت
ــة  ــت و اخصائي ــة العجمــي مــن مستشــفى شــركة نفــط الكوي ــورة ضبي ــال الشــامري و الدكت ــي من ــي عــاج الطبيع أخصائ

ــة ســماره ــة اي التغذي

وفــي نفــس اإلطــار نظــم فــرع تعبئــة الغــاز املســال )الشــعيبة( ممثــًا بدائــرة قســم الصحــة والســامة والبيئــة والهندســة 
ــق  ــاء املواف ــوم األربع ــاح ي ــك صب ــت )األحمــدي( وذل ــاون مــع مستشــفى نفــط الكوي ــرأة، بالتع ــاً مفتوحــاً عــن صحــة امل يوم
2022/10/19، كان ذلــك بحضــور املهنــدس/ أحمــد البــداح مديــر الفــرع ورؤســاء الفــرق، اشــتمل اليــوم علــى العديــد مــن 
الفعاليــات املختلفــة منهــا محاضــرات توعويــة عــن صحــة املــرأة وســرطان الثــدي وكيفيــة الوقايــة مــن اإلصابــة بــه مــن خــال 

الفحــص الــدوري.

التأمــن وشــركة التأمــن القائــدة احملليــة والدوليــة وشــرح املواضيــع التــي ســيتم التطــرق إليهــا مــن خــال النــدوة وأهدافهــا.
مت خــال النــدوة مناقشــة كافــة التطــورات فــي ســوق التأمــن وقيــم البواخــر والتطــورات فــي تغطيــات جســم الســفينة 
ومعداتهــا واحلــروب باإلضافــة إلــى فقــدان االيجــار.    كمــا مت مناقشــة واســتعراض املطالبــات البحريــة. وكذلــك اســتعرض 

احملاضــرون فــي النــدوة تغطيــة احلمايــة والتعويــض مــن وجهــة نظــر وســطاء التأمــن.  

بالتعاون مع مستشفى شركة نفط الكويت

فرع تعبئة الغاز المسال)الشعيبة( نظم يومًا للصحة 
العامة والسالمة المهنية

مجموعة الحسابات المالية )إدارة التأمين( نظمت 
ندوة عن التأمين البحري

فعاليات

جانب من الفعالية

صورة جماعية

ويومًا مفتوحًا عن صحة المرأة
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العامــة  العاقــات  مجموعــة  نظمــت 
عمــل  بفريــق  ممثلــة  اإلداريــة  واخلدمــات 
العاقــات العامــة ودعــم اخلدمــات مســاء يوم 
الثاثــاء املوافــق 22 نوفمبــر 2022 كرنفــال 
يــوم الطفــل للعاملــن بالشــركة وأبنائهــم، كان 
ذلــك بنــادي بوبيــان، تخلــل الكرنفــال برنامــج 
حافــل شــمل العديــد مــن الفقــرات الترفيهيــة 
نالــت  التــي  وللكبــار  لألطفــال  واملســابقات 
إعجــاب احلضــور وحققــت البهجــة واملتعــة 

للجميــع.

شــارك فريــق عمــل العاقــات العامــة ودعــم اخلدمــات 
بالشــركة فــي ملتقــى االتصــال الثالــث للقطــاع النفطــي، 
والــذي أشــرفت شــركة البتــرول الكويتيــة العامليــة علــى 
ــة حتــت  ــة الشــركات النفطي ــاون مــع بقي تنظيمــه بالتع
أحمــد  معــرض  فــي  اقامتــه  ومت  »لنتواصــل«  شــعار 
اجلابــر للنفــط والغــاز وذلــك يــوم اخلميــس املوافــق 8 

ديســمبر.
حضــر امللتقــى عــدد مــن قياديــي القطــاع النفطــي وكبار 
اإلدارات  ومديــري  العمــل  فــرق  ورؤســاء  املســؤولن 
واملوظفــن فــي مختلــف مجــاالت االتصــال ويهــدف 
هــذا امللتقــى إلــى تبــادل اخلبــرات وأفضــل املمارســات 

للعاملين بالشركة وأبنائهم

مجموعة العالقات العامة والخدمات اإلدارية نظمت 
كرنفال يوم الطفل

فعاليات

فريق عمل العالقات العامة ودعم الخدمات شارك في 
ملتقى االتصاالت الثالث للقطاع النفطي

فــي مجــاالت االتصــال واإلعــام والعاقــات العامــة وإدارة األزمــات ومواكبــة آخــر التطــورات والتكنولوجيــا املعتمــدة ، 
ــف شــركات القطــاع.. ــن فــي هــذه املجــاالت مبختل ــن العامل ــات ب ــز شــبكة العاق ــة وتعزي ــى تقوي ــة إل باإلضاف

صورة جماعية

صورة جماعيةجانب من الفعاليةصورة جماعية

لقطة لألطفال املشاركن في احدى فعاليات الكرنفال
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وفــي نفــس اإلطــار وحرصــاً علــى ســامة العاملــن بالشــركة 
نظمــت مجموعــة العاقــات العامــة واخلدمــات اإلداريــة 
يــوم  والبيئــة  مــع مجموعــة الصحــة والســامة  بالتعــاون 
الســكر صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 14 مــن نوفمبــر 2022، 
مبشــاركة كبــرى الشــركات املتخصصــة فــي املســتلزمات 
حيــث  الصحيــة،  األغذيــة  وشــركات  الطبيــة  والرعايــة 
واألجهــزة  اخلدمــات  كافــة  الشــركات  تلــك  اســتعرضت 
املتوفــرة لديهــا، هــذا إلــى جانــب قيــام طاقــم طبــي بفحــص 

الســكر وقيــاس ضغــط الــدم للعاملــن الراغبــن.

نظمــت مجموعــة الصحــة والســامة والبيئــة بالتعــاون مــع مجموعــة العاقــات العامــة واخلدمــات اإلدارية ومستشــفى شــركة 
نفــط الكويــت )األحمــدي( حملــة التطعيمــات الشــتوية للعاملــن بالشــركة، وذلــك صبــاح يــوم اخلميــس املوافــق 10 نوفمبــر 
2022 بالبهــو الرئيســي فــي مبنــى اإلدارة العامــة، وتأتــي هــذه احلملــة تأكيــداً حلــرص الشــركة علــى صحــة وســامة العاملــن 

لديهــا وتعزيــز مفهــوم الوعــي الصحــي لديهــم بأهميــة التطعيمــات الشــتوية وغيرهــا للوقايــة مــن األمــراض املوســمية.

صحة وسامة

السيد/ حمد املشاري والسيد / يوسف الرشيدي

صورة جماعية

السيد / يوسف الرشيدي يتلقى التطعيم

السيد / يوسف الرشيدي والدكتور/عبد الهادي أحمد

صورة جماعية

السيد / يوسف الرشيدي يكرم الدكتورة/ضبية العجمي

صورة جماعية املهندس / جهاد البناي جانب من الفعالية

السيدة/دالل العصفور والسيدة/نورة الفارس

بالتعاون مع مجموعة العالقات العامة والخدمات اإلدارية ومستشفى نفط الكويت

مجموعة الصحة والسالمة والبيئة نظمت حملة 
تطعيمات الشتاء

ونظمت يوم السكر للعاملين في الشركة
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ا�قراص
والكبسوالت

في العبوة األصلية
تاريخ الصالحية
املذكورة بالعبوة

ا�قراص
والكبسوالت

في علب تنظيم األدوية
شهرين

سائل / شراب

قطرات / بخاخ
ا�ذن وا�نف

في العبوة األصلية
تاريخ الصالحية
املذكورة بالعبوة

قطرات العيون

بعد شهر من الفتح

6 شهور من الفتح
إال إذا كان موصى بأقل

من ذلك

التحاميل
والملصقات

تاريخ الصالحية
املذكورة بالعبوة

ا	نسولينا�بـــــــر

مرهم / كريم

3-6 شهور من الفتح
إال إذا كان موصى بأقل

من ذلك

أجهزة االستنشاق

تاريخ الصالحية
املذكورة بالعبوة

يحفظ دون فتحه في
الثالجة حتى تاريخ

اإلنتهــــــــاء صـــــالحيــــة. أما
عند الفتح فيخفظ

ملدة 28 يوم فقط

تاريخ الصالحية
املذكورة بالعبوة

املســال وذلــك فــي إطــار اجلهــود املبذولــة لتوثيــق وتطويــر 
إجــراءات الشــركة واعتمــاد توافقهــا مــع متطلبــات معاييــر 
االيزو 9001، 45001، 14001 ومتطلبات معايير مؤسســة 

ــة. ــة للجــودة والصحــة والســامة والبيئ ــرول الكويتي البت

قامــت مجموعــة الصحــة والســامة والبيئــة خــال الفتــرة 
 )DNV( مــن 13 حتــى 17 نوفمبــر 2022 بالتعــاون مــع شــركة
بالنظــام  املشــمولة  للمجاميــع  الداخلــي  التدقيــق  بعمليــات 
ــاز  ــة الغ ــى اإلدارة وفرعــي تعبئ اإلداري املتكامــل )IMS( ملبن

صحة وسامة

تاريخ صالحية األدوية بعد الفتح

صادر عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي

)DNV( بالتعاون مع شركة

مجموعة الصحة والسالمة والبيئة قامت بعمليات 
التدقيق الداخلي للمجاميع المشمولة بالنظام 

)IMS( اإلداري المتكامل
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بالوكالــة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
الكويتيــة  النفــط  ناقــات  لشــركة 
بالوكالــة الشــيخ/ خالــد أحمــد الصبــاح 
الكويتــي  الوطنــي  احلــرس  مــن  وفــدا 
صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 12 ديســمبر 
2022، وذلــك لتوقيــع بروتوكــول التعــاون 
ذلــك  كان  اجلانبــن،  بــن  املشــترك 
املجموعــات  مــدراء  بعــض  بحضــور 
ورؤســاء الفــرق بشــركة ناقــات النفــط 
الكويتيــة ومــن احلــرس الوطنــي العقيــد 
 / ركــن  والعقيــد  الناجــم  عمــر  ركــن/ 
ــد  ــواف عب ــد / ن أحمــد الشــكري والرائ
عمــر   / والنقيــب  الظفيــري  اللطيــف 

العقــود.
مــن  عــدد  بحــث  االجتمــاع  خــال  مت 
املواضيــع ذات االهتمــام املشــترك بــن 

التعــاون. ومنهــا  اجلهتــن 

فــي إطــار تبــادل اخلبــرات والزيارات للمشــاريع الكبرى 
فــي القطــاع النفطــي قــام وفــد مــن شــركة كيبــك بزيــارة 
ــة الغــاز املســال )ام العيــش( ،حيــث اســتقبل  فــرع تعبئ
املهنــدس / نــواف الزعابــي مديــر فــرع املصنــع باإلنابــة 
الوفــد الــذي كان فــي مقدمتــه املهندس/عبــد اهلل فهــاد 
للبتروكيماويــات  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  العجمــي 
ذلــك صبــاح  كان   ، املســال  الغــاز  اســتيراد  ومرافــق 
ــاء املوافــق 13 مــن ديســمبر 2022، ،خــال  ــوم الثاث ي
كبيــر  العدوانــي  املهندسة/عائشــة  قامــت  الزيــارة 
مهندســي الصحــة والســامة والبيئــة باملصنــع بتقــدمي 
عــرض مرئــي عــن كافــة أنشــطة املصنــع ،ومــن ثــم قــام 

لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين

الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة استقبل وفدا من 
الحرس الوطني الكويتي

املهنــدس /عبــد اهلل فهــاد العجمــي بعمــل جولــة ميدانيــة ملرافــق املصنــع واالطــاع علــى كافــة مراحــل تعبئــة اســطوانات الغــاز 
املســال وقــام بتقــدمي توجيهــات وارشــادات لكافــة العاملــن املتواجديــن باملوقــع مــن واقــع خبراتــه الســابقة ، وفــي اخلتــام 

ــارة. توجــه املهنــدس/ نــواف الزعابــي بالشــكر للحضــور واملشــاركن فــي تنســيق وإعــداد الزي

صورة جماعية

الرئيس التنفيذي للشركة يوقع البروتوكولجانب  من اجتماع الرئيس التنفيذي للشركة مع ممثلي احلرس الوطني

صورة جماعية

في إطار تبادل الخبرات والزيارات للمشاريع الكبرى في القطاع النفطي

وفد من شركة كيبك قام بزيارة فرع تعبئة الغاز 
المسال )أم العيش(

اخبار 
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مشــاركًة مــن شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة لشــركة البتــرول الوطنيــة 
الكويتيــة احتفالهــا بإجنــاز مشــروع خــط الغــاز املســال اخلامــس مبصفاة 
األحمــدي والــذي يعــد مــن أهــم مشــاريع شــركة البتــرول الوطنيــة أهميــة 
بعــد مشــروع الوقــود البيئــي، قامــت شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة 
ــى إجنــاز مشــروع  ــدل عل ــز ي ــا باإلضــاءة اخلضــراء كرم ــارة مرافقه بإن
خــط الغــاز املســال اخلامــس والــذي احتفلــت بــه شــركة البتــرول الوطنيــة 
الرئيــس  الصبــاح  الناصــر  ســعود  نــواف  الشــيخ/  وحضــور  برعايــة 

التنفيــذي ملؤسســة البتــرول. 

بــإدارة املخاطــر الشــاملة  اســتضافت شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة ممثلــة 
اجتماعــاً عــن املبــادرات اخلاصــة باســتراتيجية 2040 إلدارة املخاطــر الشــاملة 
للقطــاع النفطــي، كان ذلــك يــوم الثاثــاء املوافــق 13 ديســمبر 2022، تــرأس 
االجتمــاع الســيد/ صالــح الرشــيدي رئيــس فريــق عمل املخاطر الشــاملة مبؤسســة 
البتــرول الكويتيــة، حيــث مت تقــدمي عــرض مرئــي توضيحــي ومناقشــة املواضيــع 
والبيانــات املتعلقــة بــإدارة املخاطــر الشــاملة للقطــاع النفطــي باإلضافــة إلــى كيفيــة 

ــات اخلاصــة باســتراتيجية املخاطــر الشــاملة 2040. إجنــاح وتخطــي العقب

ناقالت النفط الكويتية أنارت مرافقها باإلضاءة الخضراء

مشاركًة لشركة البترول الوطنية الكويتية احتفالها بإنجاز 
مشروع خط الغاز المسال الخامس بمصفاة األحمدي    

استضافته إدارة المخاطر الشاملة بشركة ناقالت النفط الكويتية

اجتماعًا لمناقشة كيفية إنجاح وتخطي العقبات الخاصة 
باستراتيجية المخاطر الشاملة للقطاع النفطي 2040

بحضور مدير مجموعة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي

فريق عمل عالقات العاملين نظم ندوة توعوية عن قانون 
إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة(

مبنى الشركة مضاء باللون األخضر

جانب من االجتماع

اخبار 

بحضــور الســيد/ عبــد اهلل العنــزي - مديــر مجموعــة املــوارد البشــرية 
والتطويــر الوظيفــي نظــم فريــق عمــل عاقــات العاملــن نــدوة توعويــة 
عن قانون إنشــاء الهيئة العامة ملكافحة الفســاد رقم )2( لســنة 2016، 
وذلــك صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 21 ديســمبر 2022 مبســرح الشــركة 
باملبنــى الرئيســي ، حتــدث فــي النــدوة مــن الهيئــة العامــة ملكافحــة 
الفســاد )نزاهــة( كًا مــن الســيدة/ دانــة املطــر مدقــق قانونــي أول 
والســيدة/ ياســمن الشــرهان اختصاصــي أول تثقيــف بالهيئــة العامــة 
ملكافحــة الفســاد ، حيــث اســتعرضت املتحدثتــان بالتفصيــل إنشــاء 
الهيئــة والبدايــة الفعليــة للعمــل بهــا ، وتناولتــا القطاعــات املوجــودة 
بالهيئــة ومهــام كل قطــاع ، وتناولتــا كذلــك األشــخاص الذيــن يتــم 
رقابتهــم والتدقيــق عليهــم مــن قبــل الهيئــة مؤكدتــان أن تقــدمي شــكوى 
فســاد ضــد أي شــخص ال ينطبــق علــى كل العاملــن بالدولــة ولكــن مــن 
يشــغلون مناصــب محــددة ، وتناولتــا كذلــك إقــرار الذمــة املاليــة وكيــف يتــم ذلــك ، وكيفيــة التدقيــق علــى الباغــات التــي تقــدم للهيئــة 
واآلليــة التــي يتــم مــن خالهــا تقــدمي الباغــات ، وتطرقــت املتحدثتــان جلرائــم االعتــداء علــى املــال العــام وعــدد الباغــات التــي 
قدمــت منــذ إنشــاء الهيئــة وعــدد حــاالت الرصــد وعــدد الوقائــع التــي مت البحــث والتحقيــق فيهــا ، وفــي ختــام النــدوة قــام الســيد/ 

عبــد اهلل العنــزي بتكــرمي املتحدثتــان فــي النــدوة.                                                                                                             

صورة جماعية
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بورترية

* االسم: يوسف بدر اخلراز 
* العمر: 27 سنة 

* التخصص العلمي واجلامعة؟
نورثــردج  مــن جامعــة  بكالوريــوس هندســة كمبيوتــر 

كالفورنيــا. فــي 
* ما هي طبيعة عملك بالشركة؟

مهندس خوادم وندوز
تخصصــك  مــع  عملــك  طبيعــة  تتناســب  هــل   *

؟ لعلمــي ا
نعــم فكانــت لــدي االمكانيــة بربــط مــا تعلمتــه فــي 
هندســة الكمبيوتــر خصوصــا البرمجــة مــع طبيعــة 
عملــي. فعلــى ســبيل املثــال قمــت ببنــاء أدوات برمجية 

ــي. ــل مهامــي تعمــل بشــكل تلقائ جلع
* هــل يعتبــر العمــل بالشــركة يتناســب مــع ميولــك 

املهنيــة؟  وطموحاتــك 
نعم يتناسب بكل تأكيد مع طموحاتي.  

* كبف مت تعيينك بالشركة؟
مت التقدمي على اإلعان الصادر من القطاع النفطي وبناء عليه مت قبولي بعد اجتياز جميع املتطلبات.  

* ما هوايتك املفضلة؟
البرمجة - حل األلغاز - القراءة خصوصا في مجالي - تصميم ثاثي االبعاد 

* هل تستطيع التنسيق بني عملك وممارسة هوايتك؟
 نعم. 

* ما هي طموحاتك في العمل؟ 
واحــده مــن طموحاتــي فــي العمــل هــو تعليــم البرمجــة الــى زمائــي فــي العمــل ألنــه باعتقــادي ســتكون هــي 

الســائدة فــي املســتقبل القريب.  
* هل لديك رؤية لتطوير قدراتك من أجل حتقيق أهدافك؟ 

بــكل تأكيــد فبحســب اعتقــادي أن اإلصــرار واالنضبــاط همــا مفتاحــان مــن مفاتيــح النجــاح لتطويــر 
قدراتــك. وكمــا نعــرف أن العمــل القليــل القائــم علــى اإلصــرار واالنضبــاط فــي وقــت طويــل أفضــل مــن العمــل 

الكثيــر فــي وقــت قصيــر. فــي النهايــة أمتنــى التوفيــق للجميــع.

املهندس/يوسف اخلراز

بورتريه
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مسابقة

أين يوجد البيت املعمور؟  )1
من هو النبي الذي توقفت له الشمس؟  )2

من هو الصحابي الذي ٌرِفع بني السماء واألرض بعد استشهاده؟  )3
من هي الصحابية التي أمر اهلل سبحانه وتعالى رسوله بالزواج منها؟  )4

من هو أول شيء يقاضى عليه الناس يوم القيامة؟  )5
ما هي أول صالة صالها الرسول صلى اهلل عليه وسلم؟  )6

كم عدد األعوام بني آدم ونوح عليهما السالم؟  )7
متى قامت دولة الكويت بتأميم صناعة النفط؟  )8

كم برميل نفط تنتج دولة الكويت في اليوم حاليًا؟  )9
كــم تبلــغ أعلــى تكلفــه الســتخراج برميــل النفــط فــي دولــة الكويــت حاليــًا   )10

وفــي أي حقــل؟ 

يتــم إرســال اإلجابــات علــى امييــل فريــق عمــل العاقــات العامــة علــى   
التالــي:  االلكترونــي  البريــد 

publicrelations@kotc.com.kw

وسيتم تسليم جائزتن ألول متسابقن أرسا اإلجابات الصحيحة.
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مقالة

***

الســؤال البرملانــي هــو أداه مــن أدوات الرقابــة البرملانيــة وســبيًا لتتبــع نشــاط احلكومــة ووســيلة 
مــن وســائل ممارســة رقابــة مجلــس االمــة علــى أعمــال احلكومــة وتصرفاتهــا، ويعتبــر حــق مــن احلقــوق 
الثابتــة لعضــو مجلــس االمــة، ولكــن ليــس حقــاً مطلقــا بــل حتوطــه بعــض الضوابــط الدســتورية 
والقانونيــة    والتــي تتمثــل فــي ضــرورة أن يتضمــن  الســؤال علــى طلــب بيانــات أو اســتفهام عــن 
امــر محــدد أو استفســار عــن موضــوع معــن أو اســتيضاح عــن أمــر مجهــول، أو توجيــه النظــر إلــى 
ــه ويجــب أن يكــون  ــر مــن تصــرف مــا، أو لــدرء خطــر قــد يتوقــع حصول أمــر مــن األمــور، أو التحذي
توجيــه الســؤال إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر فــي املســائل واألمــور الداخلــة فــي نطــاق أعمــال 
وزارتــه و أن يكــون مكتوبــاً وواضحــاً وموجــزاً وموقعــاً مــن مقدمــه، خاليــاً مــن التعليــق واجلــدل واآلراء 

اخلاصــة. و يكــون مختصــاً بشــأن عــام أو مســألة عامــة.
حــددت املــادة 99 مــن الدســتور طرفــي الســؤال البرملانــي، وهــو مــا يفيــد لزومــاً أنــه ليــس ألحــد 
غيــر طرفــي الســؤال التدخــل أو الــكام فيــه، وحصرتــه علــى الســائل ... وهــو عضــو مجلــس األمــة، 

واملســئول ... وهــو رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر.

يســقط الســؤال البرملانــي عنــد انتهــاء عضويــة العضــو الــذي قــدم الســؤال وعنــد انتهــاء الفصــل 
التشــريعي

املصادر: -
الدستور الكويتي.  *

كتــاب األمــن العــام ملجلــس الــوزراء رقــم 110/1 - 6508 املــؤرخ 2005/7/20 واملتضمــن قــرار   *
مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم 733/ رابعــاً بشــأن الضوابــط التــي يجــب االلتــزام بهــا عنــد اإلجابــة علــى 

الســؤال البرملانــي..

السؤال البرلماني


