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200201

تكريم الزميلتين منى الرشيدي ونورية بركات
تكريم الزميلتين منى الرش���يدي ونورية بركات من دائرة التخطيط الش���امل على جهودهم المتميزة في إنجاز أهداف الش���ركة ودوائرها في وقت 

قياسي. 

ابريل 2018  



200201

Honouring the Two Colleagues Mona Al-Rashidi and Nouriya Barakat
Honouring the Two Colleagues Mona Al-Rashidi and Nouriya Barakat from Enterprise Planning Department for their 
distinctive efforts in achieving the objectives of the company and its departments in a record time.

April 2018



تكريم العاملين في دائرة الموارد البشرية 
تكريم العاملين في دائرة الموارد البشرية تقديرا لجهودهم التي ساهمت في تحقيق أهداف الدائرة للسنة المالية 2017 / 2018 .

ابريل 2018  

202203



Honouring the Employees at HR Department
Honouring the employees at HR Department in appreciation of their efforts that helped achieve the department objectives 
for FY 2017/2018.

April 2018

202203



اليوم المفتوح لقطاع األسمدة
يوم مفتوح للعاملين في قطاع األسمدة تضمن تكريم عدد من العاملين باإلضافة إلى فعاليات رياضية وثقافية متنوعة.

ابريل 2018  

204205



Open Day for Fertilizers Sector
Open day for Fertilizers Sector employees. It included honouring a number of employees in addition to various sport and 
cultural events.

April 2018

204205



زيارة معرض جابر األحمد للنفط والغاز
زيارة دائرة الموارد البشرية لمعرض جابر األحمد للنفط والغاز تحقيقًا لهدف التواصل بين العاملين.

ابريل 2018  

206207



A Visit to Jaber Al-Ahmad Oil and Gas Expo 
A visit by HR Department to Jaber Al-Ahmad Oil and Gas Expo in achievement of the objective of communication between 
employees. 

April 2018

206207



زيارة شركة الصناعات الوطنية 
زيارة ميدانية لدائرة تسويق األوليفينات إلى شركة الصناعات الوطنية في إطار تعزيز العالقات مع عمالء الشركة.

ابريل 2018  

208209



A Visit to National Industries Company
A field visit by Olefins Marketing Department to National Industries Company within the framework of promoting relations 
with the company customers.

April 2018

208209



210211

مسابقة التصوير بمناسبة يوم األرض
مسابقة للتصوير الفوتوجرافي بمناسبة يوم األرض والذي يوافق 22 إبريل من كل عام عبر التقاط صور إبداعية ومبتكرة تعكس عالقة اإلنسان 

مع األرض من خالل تسليط الضوء على الطبيعة وما تحتويه من تنوع حيوي وبيئي في البر والبحر. وقد فاز في المسابقة كل من :
المركز األول: عبدالله حمود العازمي. - المركز الثاني: حسين طالل معرفي - عبدالله النمش. 

المركز الثالث: منال أحمد مشهور. - المركز الرابع: إسراء عبدالرسول القالف. - المركز الخامس: رياض البقشي.

ابريل 2018  



210211

Photography Competition on the Occasion of Earth Day
Photography Competition on the occasion of Earth Day that coincides with 22nd April every year. Creative and innovative 
photos reflecting Man’s relation with Earth were shot through highlighting nature and its vital and environmental land and 
sea variety. Winners were each of:
1st Position: Abdulla Hmoud Al-Azmi - 2nd Position: Hussein Talal Ma’arafi – Abdulla Al-Namish
3rd Position: Manal Ahmad Mashour - 4th Position: Isra Abdul Rasoul Al-Qallaf - 5th Position: Riyad Al-Baqshi

April 2018



تكريم الشركة في بطولة تعاونيات محافظة األحمدي
تكريم الشركة لرعايتها الذهبية لبطولة تعاونيات محافظة األحمدي 2018 لكرة قدم الصاالت.

ابريل 2018  

212213



Honouring the Company at Ahmadi Governorate Co-ops Championship
Honouring the company for its golden sponsorship of Ahmadi Governorate Co-ops Closed-Door Football Championship 
2018.

April 2018

212213



بطولة البراعم الثانية لكرة القدم في نادي بوبيان
تنظيم البطولة الثانية لكرة القدم للبراعم تحت 10 سنوات في نادي بوبيان.

ابريل 2018  

214215



2nd Buds Football Championship at Bubyan Club
Organizing 2nd football championship at Bubyan Club for buds below 10 years. 

April 2018

214215



االحتفال باليوم العالمي للعمال
االحتفال السنوي للشركة باليوم العالمي للعمال والذي يوافق األول من مايو في المكتب الرئيسي ومصانع الشعيبة.

مايو 2018 

216217



Celebrating World Labour Day
The company’s annual celebration at the Head Office and Shuaiba Plants of World Labour Day that coincides with 1st May. 

May 2018

216217



تكريم محافظة األحمدي للشركة
تكريم محافظة األحمدي للشركة لدورها في دعم أنشطة المحافظة.

مايو 2018 

218219



Ahmadi Governorate Honours the Company
Ahmadi Governorate honours the company for its role supporting the governorate activities.

May 2018

218219



جائزة الرعاية المسؤولة للعناية بالمنتج
حصول الش���ركة على جائزة الرعاية المس���ؤولة للعناية بالمنتج للس���المة والصحة المهنية واألمن المقدمة من االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 

والكيماويات "جبكا".

مايو 2018 

220221



Responsible Care Award for Product Stewardship
The company obtainment of Responsible Care Award for Product Stewardship on Occupational Health, Safety and Security 
presented by Gulf Petrochemicals and Chemicals Association “GPCA”.

May 2018

220221



حفل "القريش" 2018
حفل "القريش" للعام 2018 في المكتب الرئيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تخلل مسابقة "أفضل طبق قريش". 

مايو 2018 

222223



 “Graish” Ceremony 2018
Qraish ceremony for the year 2018 at the Head Office on the occasion of the advent of the holy month of Ramadan. “Best 
Graish Dish” competition was held.

May 2018

222223



استقبال المهنئين بقدوم شهر رمضان المبارك
استقبال اإلدارة العليا المهنئين بقدوم شهر رمضان المبارك في المكتب الرئيسي.

مايو 2018 

224225



Reception of Well-Wishers on the Advent of the Holy Month of Ramadan
Senior management reception of well-wishers at the Head Office on the advent of the holy month of Ramadan.

May 2018

224225



تهنئة العاملين في المصانع بحلول شهر رمضان المبارك
زيارة نائب الرئيس التنفيذي لألسمدة السيد/ مجبل الشمري لمصانع الشركة بالشعيبة لتهنئة الزمالء العاملين بالورديات المسائية بحلول شهر 

رمضان المبارك.

مايو 2018 

226227



Congratulation of Employees at Plants on the Advent of the Holy Month of Ramadan
A visit by DCEO for Fertilizes Mr. Mejbil Al-Shammari to the company plants in Shuaiba for congratulating evening shift 
employees on the advent of the holy month of Ramadan.

May 2018

226227



حفل القرقيعان في نادي "بوبيان"
حفل القرقيعان السنوي للعاملين وأبنائهم في نادي بوبيان.

يونيو 2018 

228229



Girgean Ceremony at “Bubyan” Club
Girgean annual ceremony for employees and their children at “Bubyan” Club.

June 2018

228229



حفل عيد الفطر في نادي "بوبيان"
احتفال الشركة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين وأبنائهم في نادي بوبيان.

يونيو 2018 

230231



Eid Al-Fitr ceremony at “Bubyan” Club
The company annual celebration on the occasion of the holy Eid Al-Fitr for employees and their children at 
“Bubyan” Club.

June 2018

230231



استقبال اإلدارة العليا المهنئين بعيد الفطر المبارك
استقبال اإلدارة العليا المهنئين بعيد الفطر المبارك في المكتب الرئيسي.

يونيو 2018 

232233



Top Management Reception of Well-Wishers on the Occasion of the Holy Eid Al-Fitr
Top management reception of well-wishers at the Head Office on the occasion of the holy Eid Al-Fitr.

June 2018

232233



احتفال دائرة الموارد البشرية بتولي
السيد/ محمد زيدان العنزي منصب مدير الدائرة

حفل افطار للعاملين في دائرة الموارد البشرية بمناسبة تولي السيد/ محمد زيدان العنزي منصب مدير الدائرة. 

يونيو 2018 

234235



HR Department Celebration of
Mr. Mohammad Zeidan Al-Enezi Assuming the Post of Department Manager 
Iftar at HR Department on the occasion of Mr. Mohammad Zeidan Al-Enezi Assuming the Post of Department Manager

June 2018

234235



بدء التشغيل التجريبي لنظام الطاقة الشمسية في المكتب الرئيسي
بدء التشغيل التجريبي لنظام ألواح الطاقة الشمسية في المكتب الرئيسي والذي تم تنفيذه وربطه مع شبكة وزاره الكهرباء والماء وذلك تطبيقًا 
لتوجيهات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح باستخدام 15 % من احتياجات الطاقة الكهربائية في القطاع النفطي 

عن طريق مصادر للطاقة البديلة والمتجددة.

يونيو 2018 

236237



Start of Experimental Commission of Solar Energy System at the Head Office
Start of experimental commission of solar energy panel system at the Head Office implemented and linked to the Ministry 
of Electricity and water network in accordance with the directives of HH the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
for using 15 % of the electric energy needs in the oil sector via alternative and renewable energy sources.

June 2018

236237



انطالق األنشطة الصيفية في نادي "بوبيان" 
انطالق األنشطة الصيفية في نادي "بوبيان" لتوفر للعاملين وأسرهم فرصة لقضاء أوقات ممتعة في مرافق النادي.

يونيو 2018 

238239



Start of Summer Activities at “Bubyan” Club
Start of summer activities at “Bubyan” Club to provide employees and their families with an opportunity to spend interesting 
times at the club facilities.

June 2018

238239



استقبال اإلدارة العليا المهنئين بعيد األضحى المبارك
استقبال اإلدارة العليا المهنئين بعيد األضحى المبارك في المكتب الرئيسي.

أغسطس 2018 

240241



Top Management Reception of Well-Wishers on the Occasion of the Holy Eid Al-Adha
Top management reception of well-wishers at the Head Office on the occasion of the holy Eid Al-Adha.

August 2018

240241



اصدار تقرير االستدامة الخامس
اصدار التقرير الخامس لالستدامة 2017-2018 والذي يركز على مساهمة الشركة في الحفاظ على البيئة وتنمية األعمال التجارية ونموها انطالقًا 

من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية.

أغسطس 2018 

242243



Issuance of 5th Sustainability Report
Issuance of 5th Sustainability Report 2017-2018 that focuses on the company contribution to preserving the environment, 
developing commercial business and its growth out of KPC strategy.

August 2018

242243



جائزة أفضل مبادرة في المسؤولية المجتمعية بالشرق األوسط للعام 2018
حصول الش���ركة على جائزة حول أفضل مبادرة في المس���ؤولية المجتمعية على مس���توى الش���رق األوسط في مس���ابقة النفط والغاز والتكرير 

." GO GREEN “ والبتروكيماويات للعام 2018، وذلك عن مبادرتها الهادفة للتوعية والحفاظ على البيئة

سبتمبر 2018 

244245



Award of Best Initiative in Social Responsibility in the Middle East for the Year 2018
The company obtainment of the award of Best Initiative in Social Responsibility in the Middle East in Oil, Gas, Refining and 
Petrochemicals for the year 2018, for its initiative aimed at awareness and environment “GO GREEN”. 

September 2018

244245



دورة تدريبية حول كيفية إطفاء الحرائق بواسطة طفايات الحريق 
دورة تدريبية لش���عبة تدريب اإلطفاء التابعة لقس���م الس���المة حول كيفية إطفاء الحرائق بواس���طة طفايات الحريق واتخاذ إجراءات الس���المة في 

المكتب والمنزل.

سبتمبر 2018 

246247



Training Course on the Way-How to Extinguish Fires by Fire Extinguishers
Training course for Fire Training Division of Safety Section on the way-how to extinguish fires by fire extinguishers and take 
safety measures at office and house.

September 2018

246247



محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقلب
مح��اض���رة ت��وع�وي�����ة عن صح��ة الق��ل�ب ل�دائرة االت��ص��ال والخ��دم�ات بالت�ع�اون م�ع مس�تش���ف�ى األح��م��دي بمن�اس�����ب���ة الي���وم الع�الم�ي للقلب 

والذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام.

سبتمبر 2018 

248249



Awareness Presentation on the occasion of World Heart Day
Awareness presentation on Cardiac Health by Communication and Services Department in cooperation with Ahmadi Hospital 
on the occasion of World Heart Day that coincides with 29th September every year.

September 2018

248249



االحتفال باليوم العالمي للمعلم 
احتفال الشركة السنوي باليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام بتكريم عدد من المعلمين والمعلمات من مختلف 

مدارس الكويت وتقديم الشكر والتقدير لهم لدورهم الفعال في إنجاح العملية التعليمية والتربوية في البالد.

أكتوبر 2018 

250251



Celebration of World Teacher Day
The company celebration of World Teacher Day that coincides with 5th October every year by honouring a number of 
teachers of both sexes from different schools in Kuwait, thanking and appreciating  their effective role in making the 
educational process in the country successful.

October 2018

250251



لقاء توعوي بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي
لق���اء توع���وي لدائ���رة االتصال والخدمات بمناس���بة الش���هر العالمي للتوعية بمرض س���رطان الثدي وأهمية الكش���ف المبكر له وس���بل الفحص 

الدوري.

أكتوبر 2018 

252253



Awareness Meeting on the Occasion of World Breast Cancer Awareness Month 
Awareness meeting of Communication and Services Department on the occasion of World Breast Cancer Awareness Month, 
the importance of early check-up and means of regular examination.

October 2018

252253



ورشة عمل "أسرار التحفيز" 
ورش���ة عمل لدائرة االتصال والخدمات بعنوان "أس���رار في التحفيز .. قصة تحدي" قدمها الرئيس التنفيذي لمركز الفيصل يونيفرس���ال الس���يد/ 

فيصل جواد الموسوي مدرب التنمية المختص بالتحفيز والقيادة.

أكتوبر 2018 

254255



“Motivation Secrets” Workshop
Communication and Services Department workshop titled “Secrets in Motivation…Challenge Story” delivered by Universal 
Faisal Center CEO Mr. Faisal Jawad Al-Musawi, Development Trainer specialized in motivation and leadership.

October 2018

254255



توعية حول كيفية استخدام طفايات الحريق في ذكرى إطفاء آخر بئر نفطي 
محاضرة توعوية لدائرة الصحة والس���المة والبيئة في مدرس���ة محمود شوقي االبتدائية للبنين حول كيفية استخدام طفايات الحريق في حاالت 

الطوارئ بمناسبة الذكرى السابعة والعشرون إلطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة، والذي يصادف السادس من نوفمبر.

نوفمبر 2018 

256257



Awareness on the way-How to Use Fire extinguishers on the Anniversary of Capping the 
last Oil Well
Awareness presentation by HSE Department at Mahmoud Shawqi Elementary School for Boys on the way-how to use fire 
extinguishers in emergency cases on the occasion of 27th anniversary of capping the last oil well set ablaze, that coincides 
with 6th November every year. 

November 2018

256257



انطالق أكاديمية نادي "بوبيان" الرياضية للبراعم
اطالق الش���ركة ألكاديمية نادي "بوبيان" الرياضية للبراعم، لتدريب المش���اركين على مهارات كرة القدم التكتيكية والرياضية وتوعيتهم بقوانين 

اللعبة واستراتيجيات تطويرها.

نوفمبر 2018 

258259



“Bubyan” Club Sport Academy for Buds Launched 
The company launched “Bubyan” Club Sport Academy for Buds to train participants in tactical and sport football skills and 
keeping them aware of the game regulations and its development strategies.

November 2018

258259



حفل تكريم ووداع الزميل طالل السلطان 
حفل تكريم ووداع مدير دائرة المالية السابق السيد/ طالل السلطان بمناسبة انتهاء خدماته.

نوفمبر 2018 

260261



Honouring and Farewell of Colleague Talal Al-Sultan
Honouring and farewell of former Finance Department Manager Mr. Talal Al-Sultan on the occasion of his retirement.

November 2018

260261



يوم ترفيهي لمدرسة الوفاء بنات 
يوم ترفيهي لمدرسة الوفاء بنات لذوي االحتياجات الخاصة في نادي بوبيان شهد فعاليات ترفيهية عديدة ومسابقات متنوعة وجوائز قيمة.

نوفمبر 2018 

262263



Entertainment Day for Wafaa School for Girls
Entertainment day for Wafaa School for Girls with Special Needs at “Bubyan” Club that witnessed numerous entertainment 
events, various quizzes and valuable prizes.

November 2018

262263



المشاركة في فعاليات معرض الكويت الدولي الـ 43 للكتاب
المشاركة ضمن جناح مؤسسة البترول الكويتية في فعاليات معرض الكويت الدولي ال� 43 للكتاب.

نوفمبر 2018 

264265



Participation in  Kuwait International 43rd Book Fair Events
Participation within KPC pavilion in the events of 43rd Kuwait International Book Fair.

November 2018

264265



االحتفال باليوم العالمي للبصر 
االحتف���ال بالي���وم العالمي للبصر بالتعاون مع المركز الطبي ودائرة المالي���ة تضمنت محاضرة توعوية، وفحوصات طبية عامة، إضافة إلى فحص 

النظر وعروض خاصة مقدمة على النظارات الطبية.

نوفمبر 2018 

266267



Celebration of the World Sight Day
Celebration of the World Sight Day in cooperation with the Medical Center and Finance Department included awareness 
presentation and general medical check-ups in addition to vision check-up and special offers on Medical Glasses.

November 2018

266267



إزالة أضرار السيول في المنطقة المحيطة بالشركة 
قيام دائرة الصحة والسالمة والبيئة بإزالة األضرار التي تسببت بها السيول التي تعرضت لها البالد باإلضافة إلى فتح الطرق في محيط المكتب 

الرئيسي للشركة.

نوفمبر 2018 

268269



Removal of Flood Damage in the Area around the Company
HSE Department removed the damage of floods that hit the country and opened the roads in the vicinity of the Head Office 
of the company.

November 2018

268269



محاضرة توعية حول مرض السكري
محاضرة توعية بعنوان "نمط حياة صحي مع مرض السكري" لدائرة االتصال والخدمات بمناسبة اليوم العالمي للسكر ولالرتقاء بصحة العاملين 

ورفع الوعي بمخاطر مرض السكري.

نوفمبر 2018 

270271



Awareness Presentation on Diabetes
Awareness presentation titled “Healthy Lifestyle with Diabetes” for Communication and Services Department on the 
occasion of World Diabetes Day, for improving the health of employees and raising awareness of diabetes risks.

November 2018

270271



تدريب حول اإلسعافات األولية 
تدري���ب ح���ول اإلس���عافات األولية لفريق تطوير أس���اليب العم���ل بالتعاون م���ع المركز الطبي بهدف نش���ر الوعي والحفاظ على صحة وس���المة 

العاملين.

نوفمبر 2018 

272273



Training in First Aid
Training in First Aid for Business Process Development Team in cooperation with the Medical Center to spread awareness 
and keep the health and safety of employees.

November 2018

272273



االحتفال باليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة
االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ومدرسة الرجاء االبتدائية 

بنات لذوي االحتياجات الخاصة شهد العديد من الفعاليات والورش التدريبية التي أدخلت البهجة في نفوس الطالبات.

ديسمبر 2018 

274275



Celebration of World Day of People with Special Needs
Celebration of the World Day of Disability that coincides with 3rd December every year in cooperation with the Ministry of 
Education and Higher Education and Al-Raja Elementary School for Girls with Special Needs. It witnessed many events and 
training workshops that brought joy to the girl students.

December 2018

274275



محاضرة توعوية حول مكافحة التدخين والوزن الزائد
محاضرة توعوية لدائرة االتصال والخدمات بالتعاون مع مستش���فى األحمدي وش���ركة دايت كير حول كيفية مكافحة التدخين والتغلب على الوزن 

الزائد.

ديسمبر 2018 

276277



Awareness Presentation on Fighting Smoking and Overweight
Awareness presentation by Communication and Services Department in cooperation with Ahmadi Hospital and Diet Care 
Company on the way-how to fight smoking and overcome overweight.

December 2018

276277



حفل تكريم ووداع السيد/ سامي حمادة 
حفل تكريم ووداع مدير دائرة الموارد البشرية السابق السيد/ سامي حمادة بمناسبة انتهاء خدماته.

ديسمبر 2018 

278279



Honouring and Farewell Ceremony for Mr. Sami Hamada
Honouring and farewell ceremony for former Manager of HR Department Mr. Sami Hamada on the occasion of his 
retirement. 

December 2018

278279



  K-IT Day 2018 تكريم فريق عمل
تكريم فريق عمل الملتقى الثالث لدوائر تقنية المعلومات في مؤسس���ة البترول الكويتية وش���ركاتها التابعة " K –IT Day 2018 "  من ش���ركة 
صناع���ة الكيماوي���ات البترولي�����ة  تقدي��را لج��هوده������م المبذولة ف�ي إع�داد وتنفي��ذ ه��ذا التج�مع الس���نوي لموظف���ي تكنولوجيا المعلومات في 

القطاع النفطي.

ديسمبر 2018 

280281



Honouring K-IT Day 2018 Team
Honouring 3rd Forum Team of IT Departments at KPC and subsidiaries “ K – IT Day 2018 ” by PIC in appreciation of their 
efforts in preparing and implementing this annual gathering of IT employees in the oil sector.

December 2018

280281



يوم مفتوح لقطاع الشؤون اإلدارية والمالية
يوم مفتوح لقطاع الشؤون اإلدارية والمالية شهد العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية بعيدًا عن ضغوط العمل.

ديسمبر 2018 

282283



Open Day for Administration & Finance Sector
Open day for Administration & Finance Sector. It witnessed many sport and cultural events far from work pressures.

December 2018

282283



زيارة معرض أحمد الجابر للنفط والغاز
زيارة "الدائرة التجارية" ودائرة "الصحة والسالمة والبيئة" لمعرض أحمد الجابر للنفط والغاز تحقيقًا لهدف االرتباط الوظيفي وأهداف الدائرة.

يناير 2019

284285



Visit of Ahmad Al-Jaber Oil and Gas Expo
A visit by the Commercial Department and HSE Department to  Ahmad Al-Jaber Oil and Gas Expo in order to achieve career 
linkage and department objectives.

January 2019

284285



المشاركة في فعاليات المعرض الدولي الحادي عشر لالختراعات في الشرق األوسط 
المش���اركة ضمن جناح مؤسس���ة البترول الكويتية في فعاليات المعرض الدولي الحادي عش���ر لالختراعات في الشرق األوسط تحت شعار »لقاء 
المستثمرين بالمخترعين« والذي أطلقه النادي العلمي الكويتي وترعاه مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة انطالقًا من حرصها وإسهاماتها 

الكبيرة في دعم األنشطة العلمية العالمية ورفع راية الكويت عاليًا.

يناير 2019

286287



Participation in 11th International Fair of Inventions in the Middle East
Participation within KPC pavilion in the events of 11th International Fair of Inventions in the Middle East under the slogan 
“Investors Meeting with Inventors” launched by Kuwait Scientific Club and sponsored by KPC and subsidiaries out of their 
keenness and great contributions to supporting international scientific activities and raising high the banner of Kuwait.

January 2019

286287



المشاركة في مراسم رفع العلم بمحافظة األحمدي
المشاركة في مراسم احتفال محافظة األحمدي برفع العلم بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لتولى صاحب السمو أمير البالد مقاليد الحكم والذكرى 

الثامنة والخمسين لالستقالل والثامنة والعشرين للتحرير.  

يناير 2019

288289



Participation in Flag Hoisting Ceremony in Ahmadi Governorate
Participation in Ahmadi Governorate ceremony celebrating flag hoisting on the occasion of 13th anniversary of HH the Amir 
assuming the reins of rule, 58th anniversary of independence and 28th anniversary of liberation.

January 2019

288289



زيارة مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي
زيارة دائرة العمليات لمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ضمن أهدافها المتعلقة باالرتباط الوظيفي.

يناير 2019

290291



A Visit to Sheikh Abdulla Al-Salem Cultural Center
A visit to Sheikh Abdulla Al-Salem Cultural Center by Operations Department within its objectives connected with career 
linkage.

January 2019

290291



حفل استقبال الرئيس التنفيذي السيد / مطلق راشد العازمي
استقبال الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ مطلق راشد العازمي المهنئين بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وحصوله على الثقة لقيادة مسيرة 

الشركة.

فبراير 2019

292293



Reception by CEO Mr. Mutlaq Rashid Al-Azmi
Reception by CEO Mr. Mutlaq Rashid Al-Azmi of well-wishers on the occasion of his assumption of his new post and gaining 
the trust for leading the company.

February 2019

292293



حفل تكريم ووداع الرئيس التنفيذي السابق
حفل تكريم ووداع للرئيس التنفيذي السابق السيد/ محمد عبداللطيف الفرهود بمناسبة انتهاء خدماته.

فبراير 2019

294295



Honouring and Farewell of Former CEO
Honouring and farewell of former CEO Mr. Mohammed Abdul Latif Al-Farhoud on the occasion of his retirement.

February 2019

294295



االحتفال باألعياد الوطنية
حفل الشركة السنوي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير في المقر الرئيسي للشركة.

فبراير 2019

296297



Celebration of National Days
The company annual celebration on the occasion of the National Day and Liberation Day at the company headquarters.

February 2019

296297



يوم رياضي للعاملين في المكتب الرئيسي
يوم رياضي للعاملين في المكتب الرئيس���ي لتعزيز قيم المش���اركة والتواصل المجتمعي بين العاملين وكسر الروتين اليومي للعمل، وتقديم 

جرعة من النشاط وتجديد الطاقة.

فبراير 2019

298299



Sport Day for Employees at the Head Office
Sport day for employees at the Head Office to enhance the values of participation and social communication between 
employees, break the daily work routine and provide a dose of activity and renewal of energy.

February 2019

298299



استقبال نوائب الرئيس التنفيذي 
ح��ف�����ل اس����تقبال ن�ائ��ب الرئي�س التنفي�����ذي لألوليفين��ات والع�ط��ري��ات المه�ندس�����ة/ ن��ادي��ة الح�ج����ي ون�ائ�ب الرئ�ي�س التن��في��ذي لألس������م���دة 

المهندس/ حمد دخيل السبيعي بمناسبة نيلهما الثقة وتوليهما المنصب الجديد.

مارس 2019

300301



Reception of DCEOs
Reception of DCEO of Olefins and Aromatics Eng. Nadia Al-Hajji and DCEO of Fertilizers Eng. Hamad Dakheel Al-Subaie on 
the occasion of their gaining the trust and assuming the new post.

March 2019

300301



حفل تكريم ووداع السيد/ مجبل الشمري
حفل تكريم ووداع نائب الرئيس التنفيذي السابق لألسمدة السيد/ مجبل الشمري بمناسبة انتهاء خدماته.

مارس 2019

302303



Honouring and Farewell of Mr. Mejbil Al-Shammari
Honouring and farewell of former DCEO of Fertilizers Mr. Mejbil Al-Shammari on the occasion of his retirement.

March 2019

302303



االحتفال بيوم األسرة
فعالية لدائرة االتصال والخدمات بمناسبة يوم األسرة والذي يوافق يوم 21 مارس تم خاللها توزيع الهدايا والحلوى على العاملين. 

مارس 2019

304305



Celebration of Family Day
An event by Communication and Services Department on the occasion of Family Day that coincides with 21st March every 
year. Gifts and sweets were distributed to employees.

March 2019

304305



يوم مفتوح لدائرة الموارد البشرية 
يوم مفتوح للعاملين في دائرة الموارد البشرية في منتجع صحاري بهدف تعزيز روح الفريق الواحد والعمل الجماعي.

مارس 2019

306307



Open Day for HR Department
Open day for HR Department employees at Sahara Resort for enhancing one team spirit and collective work.

March 2019

306307



زيارة معرض أحمد الجابر للنفط والغاز 
زيارة دائرة تسويق العطريات ودائرة المشاريع الكبرى لمعرض أحمد الجابر للنفط والغاز تحقيقًا لهدف االرتباط الوظيفي.

مارس 2019

308309



A Visit to Ahmad Al-Jaber Oil and Gas Expo
A visit to Ahmad Al-Jaber Oil and Gas Expo by Aromatics Marketing Department and Major Projects Department for achieving 
the objective of career linkage.

March 2019

308309



تكريم ووداع السيد/ إبراهيم المصيطير 
حفل تكريم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية والمالية السيد/ إبراهيم المصيطير بمناسبة انتهاء خدماته. 

مارس 2019

310311



Honouring and Farewell of Mr. Ibrahim Al-Musaiteer
Honouring of DCEO for Administration and Finance Mr. Ibrahim Al-Musaiteer on the occasion of his retirement.

March 2019

310311



مع تحيات
فريق االتصال

With Compliments of
Communication Team

312313
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