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Welcome Message

A student pouring over books at dawn, an entrepreneur sketching ideas for a startup,
an NGO working towards sustainability. The hard work these activities demand bring
their own satisfaction. Each is an investment, one of care for the process (planning,
developing) and faith in its outcome (harvesting, advancing). It’s the same journey
when charting the future, and what better way to commit to the future than to be a
part of its incubation? Like parents investing in the education and success of their
children, it takes patience and determination. But all great things usually do.
Here at KIPCO, these thoughts are not simply conceptual ideas. We are a business
located in an oasis primed for growth. We are aware of the challenges but are also
confident of the opportunities. And this is why it gives us such pride to partner,
foster and innovate within our community.
As a successful holding group representing a large number of employees in Kuwait
and throughout the Middle East, we have a powerful incentive to be part of the
future. These pages briefly outline the progress we made in 2017 towards this future.

كلمة تال�حيب

)Mr. Faisal Al-Ayyar, KIPCO Vice Chairman (Executive

“
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الدارة (التنفيذي)
السيد فيصل العيار ،نائب رئيس مجلس إ

“

ح� بزوغ الفجر والمبادر الذي يرســم أ
الطالب الذي ينكب عىل دراســته ت
الفكار لبدء ش
م�وع ما
ت
ت
الذا� .
والمنظمات ي
ال� تســعى لالســتدامة ،كل هؤالء يعملون بجد للوصول إىل الرضا ي
الغ� حكومية ي
إن كافــة هــذه الجهــود هي بمثابة اســتثمارات تركز عىل عدة جوانب منهــا (التخطيط والتطوير) ،والثقة
ت
ال� نقوم بها عند
المطلقــة لتحقيــق النتائــج المرجــوة من (الحصاد والتقدم) .إنها نفــس الرحلة ي
والتخطيط له منذ البدايات،
يوجــد فطريقة أفضل فمن صياغة مســتقبلنا
لمســتقبلنا حيــث ال
التخطيــط
آ
أ
ف
وهو نفس أالمر الذي يقوم به الباء ي� االســتثمار ي� تعليم أأبنائهم والمســاهمة ي� إنجاحهم حيث
والرادة .فكافة المور العظيمة تســلك هذا المنهج.
الص� إ
كب� من ب
أن هــذا المــر يتطلــب قدر ي
هنا ف� كيبكو ،هذه أ
الفكار ليســت منســوجة من وحي الخيال .نحن ش�كة تقع ف ي� واحة تســتعد للنمو
ي
واالزدهــار .ونحــن نــدرك التحديات ولكننا واثقون أيضا من الفرص ،ولهذا الســبب نفخر شب�اكتنا مع
أطـراف مختلفــة مــن المجتمع ن
للبداع واالبتكار للنهوض
الغ� الربحي الذي يســعى إ
المد� – ي
ي
بمجتمعنا.
ن ف
ف
ش
كب� مــن
و� جميع
ي
ك�كــة قابضــة أ تمتلــك مجموعــة ش�كات ناجحة تمثل عدد ي
الموظف� ي� الكويت ي
ش
لدينا حافزًا قوي ًا لنكون جزءا من المســتقبل .وتحدد هذه
أنحاء ال�ق الوســط وشــمال أفريقيا،
ف
الصفحــات بإيجــاز التقدم الــذي أحرزناه ي� عام  2017لتحقيق ذلك.
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The Proteges G7 Graduation 2017

1

KIPCO organized the graduation ceremony of The Proteges Generation
7 at Kuwait National Museum. The Event was attended by high
ranking government officials, KIPCO Group senior management and
representatives of different companies. During this event, the students
presented their project a game called “Kamalah”, a card game
sponsored by GIG that aims to enhance Arab youths’ awareness,
knowledge and appreciation of their culture, history and legacy. and
received their awards by Vice Chairman of KIPCO, Mr. Faisal Al Ayyar.

2

3

4

5
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يز
�الروتوج
حفل تخرج
ش

 حفل التخرج للجيل السابع من-  كيبكو- القابضة
نظمت � فكه مشاريع الكويت
ض
وتوج� � المتحف ن
بال� ي ز
ن
ممثل� من القطاع الحكومي و إالدارة
� ح.�الوط
الحفل ي
ي
ي
 ومن خالل حفل التخرج.العليا من ش�كه مشاريع الكويت القابضة شو�كاتها التابعة
م�وعهم “كمالة” وكان ش
قام الطلبة بتقديم ش
م�وع هذا العام تحت رعاية مجموعه
الخليج ي ن
. وقدم كرم الطلبة السيد فيصل العيار رئيس مجلس إالدارة التنفيذي.�للتام
1 KIPCO Group executives and the
American Ambassador, Mr. Lawrence
Silverman at the Proteges G7 Graduation
Ceremony.
أ
ين
المدراء
مريك
التنفيذي� لكيبكو
ي
والسف� ال ي
 لورانس سيلفرمان ف ي� حفل تخرج/السيد
ال� ي ز
.وتيج� السابع
ب
2 Ms. Abeer Al Omar, Director of CSR at
KIPCO giving an opening statement.
 المدير التنفيذي للمسؤوليه،عب� العمر
 ي/السيدة
.االجتماعية ف ي� كيبكو تلقي كلمتها االفتتاحية

Proteges Mentors, Mohammed Al
Munaikh and Yarub Burhamah presenting
KIPCO with an award received by Mr.
Faisal Al Ayyar KIPCO Vice Chairman.
ال� ي ز
وتيج� يعرب بورحمه ومحمد المنيخ
مرشدين ب
 كيبكو- يكرمون ش�كه مشاريع الكويت القابضة
 نائب رئيس-  فيصل العيار/ ويستلمها السيد.)الدارة (التنفيذي
مجلس إ
3

Proteges Mentors, Mohammed Al
Munaikh and Yarub Burhamah presenting
QPIC with an award received by QPIC Vice
Chairman and CEO Mr. Sadoun Ali.
/يعرب بورحمه ومحمد المنيخ يكرمون السيد
4

4

 رئيس مجلس إدارة ش�كه القرين- عل
سعدون ي
ت
.للب�وكيماويات
5 Proteges Mentors, Mohammed Al
Munaikh and Yarub Burhamah presenting
GIG with an award received by GIG Group
Senior Manager Mr. Khaled Al Sanousi.
يعرب بورحمه ومحمد المنيخ يكرمون ش�كه الخليج
ين
 مدير- السنعوس
 خالد/للتأم� ويمثلها السيد
ي
المؤسس وعالقات
واالتصال
للمجموعه
أول
ي
.المستثمرين
6 Proteges Mentors, Mohammed Al
Munaikh and Yarub Burhamah presenting
United Networks with an award received
by Hussein Al Mossawi former COO of
Marina FM.
يعرب بورحمه ومحمد المنيخ يكرمون يونايتد
 ي ن/نتوركس ويمثلها السيد
 الرئيس- حس� الموسوي
.FM  لمارينا- العالم
التنفيذي لقطاع إ
7 Proteges Mentors, Mohammed Al
Munaikh and Yarub Burhamah presenting
KAMCO with an award received by
KAMCO CEO Mr. Faisal Sarkhou.
يعرب بورحمه ومحمد المنيخ يكرمون كامكو لالستثمار
. الرئيس التنفيذي-  فيصل رصخوه/ويمثلها السيد

8 Proteges Mentors, Mohammed Al
Munaikh and Yarub Burhamah presenting
Burgan Bank with an award received by
Burgan Bank Chairman Mr. Majed Al Ajeel.
يعرب بورحمه ومحمد المنيخ يكرمون بنك برقان
 رئيس مجلس-  ماجد العجيل/ويستلمها السيد
.الدارة
إ
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9 Proteges Mentors, Mohammed Al
Munaikh and Yarub Burhamah presenting
URC with an award received by Ahmed Al
Kanedri Vice Chairman and CEO of UFM.
يعرب بورحمه ومحمد المنيخ يكرمون ش�كه
-  أحمد الكندري/العقارات المتحدة ويمثلها السيد
.UFM الرئيس التنفيذي شل�كه
10 Shamlan Al Bahar Director of The
Proteges and KIPCO Vice Chairman, Mr.
Faisal Al Ayyar presenting Basma Al Saeed
with an award. أ
 ال ي ن- السيد شمالن البحر
م� العام لمنظمه
ال� ي ز
 نائب رئيس مجلس- وتيج� والسيد فيصل العيار
ب
إالدارة (التنفيذي) يكرمون بال� ي ز
.وتيج� بسمه السعيد

11

11 G7 Graduation Day group picture.
ال� ي ز
وتيج� الجيل
صوره جماعيه ليوم تخرج طلبه ب
.السابع
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The Proteges Ramadan Ghabga 2018

1

The Proteges hosted their annual Ghabga at Mentor Yarub Bourahmah’s home.
The intimate setting was an excellent opportunity for Mr. Samer Kanachet, KIPCO
COO, and the KIPCO CSR team to meet the new generation and reconnect with
mentors and previous generation students.

بال� ي ز
2018  عبقة رمضان- �وتيج

 كانت أ.م�ل المرشد يعرب بورحمه
الجواء الرمضانية ي ز
وتيج� السنوية ف ي� نز
أقيمت عبقة بال� ي ز
المم�ة فرصه
للقاء السيد سامر خنشت الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة وفريق عمل أ المسؤولية االجتماعية مع
الجيل الجديد من بال� ي ز
وتيج� والتواصل مع المرشدين ومجموعه من طلبه الجيال السابقة من
بال� ي ز
.�وتيج
2

3

The Proteges Charisma 2018

Mr. Samer Kanachet, KIPCO COO and the KIPCO CSR team enjoyed the Charisma
event which was held at the Chairmen’s Club this year. Lectures about the
importance of Charisma were given by Mr. Shamlan Al Bahar Director of The
Proteges, Basam Al Jazzaf, and Faisal Al Amiri. The lectures were both interesting
and entertaining.

بال� ي ز
2018  كاريزما- �وتيج

4

استمتع كل فمن السيد سامر خنشت الر فئيس التنفيذي لعمليات المجموعة وفريق عمل المسؤولية
ت
.)الش�مان كلوب باسم (كاريزما
ال� أقيمت ي� هذه السنه ي
االجتماعية ي� ورشه العمل ي
ز
وتيج� والسيد بسام الجزاف والسيد فيصل
وضح كل من السيد شمالن البحر رئيس منظمه بال� ي
.العم�ي عن أهمية الكاريزما وتعريفها بطريقه ممتعه أستفادة منها الطلبة والحضور
ي

1 Mr. Samer Khanachat KIPCO
COO attending The Proteges
Annual Ramadan Ghabga.
 الرئيس التنفيذي-  سامر خنشت/حضور السيد
ال� ي ز
.وتيج� السنوية
لعمليات المجموعة لغبقة ب
2 Proteges group photo
at Ramadan Ghabga.
لل� ي ز
.وتيج� ف ي� الغبقة السنوية
صوره جماعيه ب

6

3 Mr. Samer Khanachat meeting
Basam Al Jazzaf, one of the
speakers at the Charisma event.
 الرئيس التنفيذي-  سامر خنشت/السيد
 بسام الجزاف/لعمليات المجموعه مع السيد
ين
احد
.المتحدث� ف ي� ورشه عمل كاريزما

4 Bassam Al Jazzaf giving his lecture
on the importance of Charisma
to the Generation 8 students.
. بسام الجزاف ف ي� ورشه عمل كاريزما/السيد

7
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The Proteges Kick-Off 2018

1

The Proteges Kick-Off was held at the Chairmen’s Club; an opening speech was
given by a member of the KIPCO CSR team, Mariam Abdelkhalek Senior Officer
of Corporate Social Responsibility. The Generation 8 students then proceeded to
get in place for their annual Kick-Off day photo.

بال� ي ز
2018  يوم االنطالق- �وتيج

تم انطالق اليوم أ
الول ل�نامج ال� ز ف
تش�مانز كلوب آحيث تم إلقاء الكلمة االفتتاحية من قبل
ي
ب
ب
وتيج�ف ي� ي
 بعد ذلك استعد،ضابط أول ف ي� إدارة المسؤولية االجتماعية ي� ش�كة المشاريع النسة مريم عبد الخالق
.الجيل الثامن اللتقاط الصورة السنوية النطالق بال�نامج
2

1 Proteges mentors, Yarub Burhama,
Eman Al Rashied, and Rana Al Khaled.
بورحمه وايمان
المرشدين يعرب ف
ال� ي ز
.�وتيج
الرشيد ورنا الخالد ي� ب

2 Shamlan Al Bahar, Director of
The Proteges and The Proteges
Mentors with KIPCO
CSR team.
 أ- البحر
ال ي ن
شمالن
م� العام لمنظمه
ال� ي ز
ال� ي ز
وتيج� مع فريق
ب
وتيج� ومرشدي ب
. كيبكو- عمل المسؤولية االجتماعية

3 The Proteges, Generation 8 Students.
ال� ي ز
.وتيج� الجيل الثامن
طلبه ب

3
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1

United Real Estate Company hosts The
Proteges for a Workshop
KIPCO Subsidiary, United Real Estate Company (URC) hosted The Proteges
Generation 8 students for URC Day. The students learned about the Hessah Al
Mubarak project and Marina World from URC senior representative, Mr. Hamad
AlMulaifi Director of Sales and Marketing and his team. The group also visited
Marina World to learn about the operations of both developments. The
Generation 8 students were tasked to come up with sales and marketing
solutions for both projects through a learning workshop led by the URC team to
which the students were given constructive feedback on their ideas.

 العقارات المتحدة تستضيف بال� ي ز- �وتيج
بال� ي ز
�وتيج
ف ي� ورشه عمل

استضافت ش�كه العقارات المتحدة إحدى ش
 الجيل- ال�كات التابعة شل�كه مشاريع الكويت القابضة
الثامن من طلبه بال� ي ز
ش
وتيج� ف ي� ورشه عمل نعرف الطلبة من خاللها عىل م�وع حصه المبارك ومشاريع
.عالم المارينا
 رئيس إدارة المبيعات والتسويق- حمد المليفي/ قدم الورشة ممثل ش�كه العقارات المتحدة السيد
. تابع الطلبة زيارتهم لفندق المارينا وتعرفوا عىل تطورات مشاريع المجموعة،وفريقه
تم تكليف الطلبة بتقديم حلول تسويقيه و ت
اق�احات لزيادة المبيعات لكل من المشاريع ش
ال�كة وذلك
تحت توجيهات فريق عمل ش�كه العقارات المتحدة اللذين تفاعلوا مع أفكار الطلبة و ت
.اق�احاتهم

1 URC Day group photo with Mr. Hamad AlMulaifi Director of Sales and Marketing at URC alongside the URC and Marina World Teams.
ال� ي ز
.وتيج� وفريق عمل مارينا
 مدير إدارة التسويق المبيعات وطلبه ب-  حمد المليفي/صوره جماعيه شل�كه العقارات المتحدة يمثلها السيد

10
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KAMCO Investment Company hosts The
Proteges for a Lecture

1

KIPCO Subsidiary, KAMCO Investment Company hosted The Proteges Generation
8 students for a brainstorming workshop at the American University of Kuwait.
The workshop began with a speech about KAMCO’s operations, products, and
services by Mr. Faisal Hasan Chief Business Development Officer of KAMCO. This
opening speech was followed by a Q&A where the students were given the
opportunity to clarify questions they had about the investment sector.

بال� ي ز
2018  كامكو- �وتيج

 طلبه بال� ي ز- ال�كات التابعة شل�كه مشاريع الكويت القابضة
 إحدى ش- استضافت ش�كه كامكو
�وتيج� ف ي
أ
الذه� ف
ف
ن
�)
ورشه عمل (العصف
 فيصل/  بداية الورشة تحدث السيد،الجامعة المريكية ي� الكويت
ي
ي
أ
ت
ش
ال� تقدمها ال�كة وبعد ذلك
حسن الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير العمال عن العمليات والخدمات ي
.تم إتاحة الفرصة للطلبه بتقديم أسألتهم واستفساراتهم ف ي� كل ما يخص مجال االستثمار

1 KAMCO Day group photo with Mr. Faisal Hasan, Chief Business Development Officer.
أ
ال� ي ز
.�وتيج
 الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير العمال مع طلبه ب-  فيصل حسن/صوره جماعيه للسيد
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The Proteges Swansea Trip 2018

2

1

KIPCO has joined The Protégés as a strategic partner on their annual trip this year
taking place in Swansea, Wales represented by Ms. Abeer Al Omar Director of
Corporate Social Responsibility. The trip included a day titled ‘URC Day’ during
which Ola AlFares, TV Presenter and Journalist and Shamlan Al Bahar, Director of
The Proteges gave a session to the G8 students titled “Small Moments & Big
Moments”.

انس 2018
رحلة السو ي

شاركت مشاريع الكويت القابضة  -كيبكو  -ال� ز ف
ت
ال� كانت ف ي� سوانزي  -ويلز
ي
ب
وتيج� ي� رحلتهم السنوية ي
عب� العمر  /المدير التنفيذي للمسؤوليه االجتماعية ،وشملت الرحلة أيضاَ يوماَ خاصاَ
ومثلتها السيدة ي
ت
ال� قدمت مع البحر
شل�كة العقارات المتحدة .كما ألتقى أعضاء الجيل الجديد إ
بالعالمية عال الفارس ي
الفارس عن صعودها فإىل الشهرة
كب�ة .وقد تحدثت
صغ�ة ولحظات ي
ورشة عمل تحت عنوان لحظات ي
أ
وكيف بدأت حياتها المهنية كصحافية .من جانبه أكد البحر أهمية التمتع بالشياء
الصغ�ة ي� الحياة.
ي

5 Abeer Al Omar KIPCO Director
of CSR with the G8 Students.
عب� العمر  -المدير التنفيذي
السيدة /ي
ال� ي ز
وتيج� .G8
للمسؤوليه االجتماعية مع طلبه ب

15

3 G8 Students visiting Liberty
Stadium in Swansea, Wales.
ال� ي ز
وتيج� لملعب
زياره طلبه ب
الحرية ف ي� سوانزي  -ويلز.

1 Mentor, Yarub Burhama giving
a lecture on the Swansea trip.
يقدم المرشد يعرب بورحمه
محا�ض ه ف ي� رحله سوانزي.

4 A lecture given to the G8
Students on the Swansea Trip.
ال� ي ز
وتيج�.
محا�ض ه لطلبه ب

2 G8 Students photo in Swansea, Wales.
طلبه الجيل الثامن ف ي� سوانزي  -ويلز.

4

3
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The Proteges CEO Visits

1

The CEO’s of KIPCO group met with the Proteges Mentors to express their
appreciation to KIPCO Group CEO’s support for their support in the past year.
They also explain their project this year, Moshayad. The Moshayad project is
based on the ‘Upcycling’ of plastic water bottles into artwork.

4

لقاء الرؤساء التنفيذين مع بال� ي ز
وتيج�

التقى الرؤساء التنفيذيون ش
لل�كات التابعة لمجموعه ش�كه مشاريع الكويت القابضة  -كيبكو أ -مع
ز
“ال� ي ز
ش
وتيج� خالل العوام
وتيج�” وذلك لتقديم الشكر لكل ال�كات التابعة لدعمهم بال� ي
مرشدي ب
آ
ش
السابقة إىل الن .وذلك لتوضيح م�وعهم لهذا العام ٌ“مشيد“
ئ
ش
البي� من خالل تحويل المخلفات البيئية إىل مجسمات
ٌ“مشيد“ هو م�وع يعتمد عىل ترسيخ الوعي ي
فنيه إ بداعيه.

3

5

6

4 The Proteges Mentor meeting
7 The Proteges Mentor meeting with
with QPIC Vice Chairman
URC Chairman Mr. Tariq Abdulsalam.
ال� ي ز
and CEO Mr. Sadoun Ali.
وتيج� مع السيد/
لقاء مرشدين ب
ال� ي ز
وتيج�
مرشدين
لقاء
عل
سعدون
السيد/
مع
مجلس
رئيس
طارق عبدالسالم -
ب
ي
ت
إدارة ش�كه العقارات المتحدة - .رئيس مجلس إدارة ش�كه القرين للب�وكيماويات.
8 The Proteges Mentor meeting with
UN Chairman Mr. Mahmoud Al Sanea.
ال� ي ز
وتيج� مع السيد/
لقاء مرشدين ب
الدارة
محمود الصانع  -رئيس مجلس إ
والعضو المنتدب ليونايتد نتوركس.

8

17

1 Proteges Mentor, Eman Al Rashied
giving a token of appreciation to
KAMCO CEO Mr. Faisal Sarkhou.
ال� ي ز
وتيج�
السيدة /إيمان الرشيد  -مرشده ب
تقدم تذكار للسيد /فيصل رصخوه -
الرئيس التنفيذي شل�كه كامكو.

????? ????? ????? ????? ????? ????? 5
The Proteges Mentor meeting with
????? ????? ????? ????? ????? ?????
Burgan Bank Chairman Mr. Majed Al Ajeel.
ال� ي ز
وتيج� مع السيد /ماجد
لقاء مرشدين ب
العجيل  -رئيس مجلس إدارة بنك برقان.
6 The Proteges Mentor meeting with
3 The Proteges Mentor meeting
AUK University Provost Dr. Rawda Awwad
with GIG CEO Mr. Khaled Al Hasan.
and Ms. Amal Al Binali, Vice President
ال� ي ز
وتيج� مع السيد /خالد
of Admissions and Public Affairs.
لقاء مرشدين ب
ال� ي ز
لقاء
السنعوس  -مدير أول للمجموعه واالتصال
وتيج� مع د .روضه عواد  -وكيل
مرشدين ب
ي
الشؤون أ
المؤسس وعالقات المستثمرين.
البنعل  -نائب
الكاديمية والسيدة /أمل
في
ي
رئيس شؤون القبول والعالقات العامه ي� .AUK
2

7

16

v0.5 - Dec 2

KIPCO
Sharakah
Forum
March
th th
11 -14 , 2018

1

The KIPCO Sharakah 2018 Forum was organized alongside our strategic
partner, the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences
(KFAS). The forum intended to gather the largest number of non-profit
companies and non-profit organizations within Kuwait, aimed at
working as a unified unit towards the greater good.
2

4

The Sharakah forum was under the patronage of Hind Al-Sabeeh,
Minister of Social Affairs and Labor who also participated in the first
panel discussion with KIPCO’s Vice Chairman Mr. Faisal Al Ayyar and
Lamya Al-Humaidhi Co-Founder and Vice Chairman of Markaz 21. The
second panel discussion included Mr. Sadoon Al Ali, Vice Chairman and
CEO of Qurain Petrochemical Industries Company, Dr. Salem Al Hajraf,
Deputy Director General - Strategic Thrusts Programs at KFAS, and
Adawiya Al-Failakawi, from the Ministry of Commerce and Industry.
The workshops extended over a three-day period, the aim was to
connect with a host of non-profit companies and non-profit
organizations, exchange experiences, and oversee the relationship
between the two sectors.

3

5

1 Sharakah Fourm 2018.
.2018 ملتقى ش�اكه
2 Ms. Abeer Al Omar, Director of
CSR at KIPCO giving the opening
remarks at the Sharakah Forum.
 المدير التنفيذي- عب� العمر
 ي/السيده
جتماعيه تلقي كلمتها
ال
للمسؤوليه
إ
.الفتتاحيه ف ي� ملتقى ش�اكه
إ

18

3 Mr. Faisal Al Ayyar KIPCO Vice
Chairman, Ms. Lamya Al Humaidhi
Co-Founder and Vice Chairman of
Markaz 21, and Ms. Hind Al Sabeeh
Minister of Social Affairs and Labour.
 نائب رئيس- مشاركه السيد فيصل العيار
/الداره (التنفيذي) لكيبكو والسيده
مجلس إ
ض
لمياء
 مؤسس ورئيس مجلس- �الحمي
ي
 هند الصبيح/ومعال الوزير
21 إداره مركز
ي
.الجتماعيه والعمل
 وزير الشؤون إ-

4 ‘Design Thinking for
Community’ Worskshop.
 دوره التصميم- ورش عمل ش�اكه
.الفكري للمشاركه
5 ‘Understanding Each Other
Trough Data’ Workshop.
 دوره فهم بعضنا- ورش عمل ش�اكه
.البعض من خالل البيانات
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7

6

9

8

10

ملتقى كيبكو ش�اكة 2018

أك� عدد من
أقيم ملتقي ش�اكة الذي تنظمه كيبكو للسنة الرابعة والذي يجمع
ب
ت
جمعيات النفع العام الكويتية و ش
ال� تعمل عىل المساهمة ف ي�
ال�كات ي
الغ� ربحية ي
تنمية المجتمع ف ي� مختلف القضايا.
أخذت ش�كة المشاريع القيادة والريادة للعمل ف ي� تعزيز مفهوم المسئولية االجتماعية
ت
ت
ش
ال� تعمل مع
من خالل �اكتها االس�اتيجية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ي
معظم جمعيات النفع العام المحلية .يقام عىل هامش الملتقي عدة حلقات نقاشية
أ
معال الوزير هند الصبيح والسيد فيصل العيار والسيدة
من
كل
ضيوفها
وكان
وىل
ال
ي
ض
الحمي� ،مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز  .21وكذلك الحلقة النقاشية الثانية
لمياء
ي
ف
وضيوفها كل من د .سالم الحجرف ،نائب المدير العام للشؤون العلمية ي� مؤسسة
عل ،نائب رئيس مجلس إالدارة والرئيس
الكويت
للتقدم العلمي والسيد /سعدون تي
التنفيذي شل�كة القرين لصناعة الكيماويات الب�ولية .والسيدة رنا الخالد ،مرشد
وعضو مؤسس لمنظمة بال� ي ز
وتيج� والسيدة عدويه الفيلكاوي من وزاره التجارة
والصناعة.

Strategic Thrusts Program At KFAS.
الحجرف  -نائب المدير
تكريم الدكتور /سالم
العام للشؤون العلمية ف ي� مؤسسه الكويت
للتقدم العلمي من ش�كه مشاريع الكويت.
10 Sharakah Forum 2018 group picture.
صوره جماعيه لملتقى ش�اكه .2018

8 Mr. Faisal Al Ayyar KIPCO Vice
Chairman, and Ms. Lamya Al Humaidhi
Co-Founder and Vice Chairman of
Markaz 21 presenting Ms. Hind Al
Sabeeh Minister of Social Affairs
and Labour with an award.
السيد فيصل العيار  -نائب رئيس مجلس
معال الوزير /هند
إ
الدارة (التنفيذي) يكرم ي
الصبيح  -وزير الشؤون االجتماعية والعمل.

6 Ms. Abeer Al Omar presenting an
award to QPIC received by QPIC Vice
Chairman and CEO Mr. Sadoun Ali.
عل  -رئيس
تكريم شالسيد /سعدون ت ي
للب�وكيماويات
مجلس إدارة �كه القرين
من ش�كه مشاريع الكويت.
????? ????? ????? ????? ????? ????? 7
????? ????? ????? ????? ????? ?????

9 Ms. Abeer Al Omar presenting an
award to KFAS received by Dr. Salem
Al Hajraf, Deputy Director General-
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KIPCO Adasa Opening

1

The Adasa 3 Festival, was attended by KIPCO’s Chief Operations Officer, Mr. Samr
Khanachet and Ms. Abeer Al Omar, Director of Corporate Social Responsibility at
KIPCO. The festival took place as part of the activities of the Kuwait Capital of
Youth campaign led by the Ministry of Youth. KIPCO received an award on the
10th of March for its strategic partnership which was received by a representative
of KIPCO, Ms. Salma Al Sanea, Assistant Manager of Corporate Social Responsibility.

مهرجان عدسة
2

3

 سامر خانشت الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة/  كان بحضور السيد3 حفل افتتاح مهرجان عدسه
 أقيم مهرجان عدسه من قبل وزاره.عب� العمر المدير التنفيذي للمسؤوليه االجتماعية/
والسيدة ي
.�العر
الشباب
عاصمه
الكويت
فعاليات
ضمن
وذلك
فالشباب
بي
ت
ش
ش
الكويت القابضة بصفتها �يك االس�اتيجي وتم استالمها
المهرجان تم تكريم �كه مشاريع
ي� نهاية
قبل أ
سلمى الصانع المدير المساعد ف ي� المسؤولية االجتماعية ش/ النسة
من
.لل�كات

Abeer Al Omar Joins The Public Youth
Authority as a Board Member
KIPCO joins the Public Youth Authority represented by Ms. Abeer Al Omar,
Director of Corporate Social Responsibility as a member of the highest youth
council committee.

�الشبا
ي
عب� العمر عضو اللجنه العليا للمجلس ب ي

4

 المدير التنفيذي للمسؤوليه االجتماعية ش- عب� العمر
 للهيئة العامه للشباب- لل�كات
انضمام فالسيدة ي
.الشبا� التابع للهيئة العامه للشباب
 كعضو ي� اللحنة العليا للمجلس ب ي-

1 KIPCO Adasa Opening, Mr. Samer
Khanachat KIPCO COO in attendance.
 الرئيس التنفيذي-  سامر خنشت/حضور السيد
.لعمليات المجموعة الفتتاح مهرجان عدسه

KIMr. Samer Khanachet, KIPCO COO
and Rahma Hussain Al Zaabi, Ambassador
of UAE to Kuwait interacting with the
participants at the Adasa exhibition.
2
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الرئيس- تفاعل السيد سامر خنشت
التنفيذي لعمليات المجموعة وسعادة
السف� رحمه ي ن
سف� دولة
ي
 ي- �الزعا
حس� ب ي
المارات العربية المتحدة فلدى دولة الكويت
إ
ين
مع
.المشارك� ي� مهرجان عدسه
3 Ms. Salma Al Sanea Assistant Manager
of CSR receiving an award on behalf of
KIPCO from Mr. Shafeeq Al Sayed Omar.

 وكيل وزاره-  شفيق السيد عمر/السيد
الدولة لشؤون الشباب يكرم ش�كه مشاريع
. سلمى الصانع/الكويت ويمثلها السيدة
4 Ms. Abeer Al Omar at a Public Youth
Authority highest youth council meeting.
 المدير التنفيذي- عب� العمر ف
 ي/السيدة
االجتماعية ي� اجتماع المجلس
للمسؤوليه أ
.العىل للهيئة العامه للشباب
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LOYAC/Babson
Program at Marina Hotel
th
April 30 , 2018

LOYAC’S “Kon” entrepreneurship workshop held in partnership with Babson
College and sponsored by the American University of Kuwait. The workshop was
hosted by the Kuwait Hotels Company - a member of the KIPCO group. An
opening speech was made by Mrs. Fareah Al-Saqqaf, Founder, Chairperson &
Managing Director at LOYAC. Mr. Fawzi Al-Musallam, Vice Chairperson and CEO of
KHC, also made a speech about the visibility in the community. In addition, Ms.
Abeer Al Omar from KIPCO was invited to speak about the group’s CSR initiatives
and sustainability.

1

2

3

4

لوياك وبرنامج بابسون

قامت كل من الجامعة أ
المريكية ف ي� الكويت شو�كة الفنادق الكويتية برعاية ورشة عمل ضمن برنامج
ريادة أ
 وألقت الكلمة االفتتاحية.Babson العمال االجتماعية (كن) الذي تنظمه لوياك بالتعاون مع كلية
.السيدة فارعه السقاف رئيس مجلس إدارة لوياك
 فوزي المسلم كلمة شجع فيها الشباب/وكذلك ألقي الرئيس التنفيذي شل�كة الفنادق الكويتية السيد
.للنجاح
عىل السعي لتحقيق أحالمهم والبحث عن طريقتهم الخاصة
ف
من جانبها قدمت المدير التنفيذي للمسئولية االجتماعية ش
ش
عب� العمر
لل�كات ي� �كة مشاريع الكويت ي
ش
ئيس من القطاع
لمحة
عامة عن جهود المسئولية االجتماعية للمجموعة ودور �كة المشاريع كمساهم ر ي
ف
.الخاص ي� المجتمع

1 Mr. Fawzi Almusalam KHC
Vice Chairman and CEO giving
a statement at the event.
 نائب رئيس-  فوزي المسلم/السيد
الدارة والرئيس التنفيذي شل�كه
مجلس إ
.الفنادق الكويتية يقدم كلمته

3 Mr. Fawzi Almusalam KHC Vice
Chairman and CEO and Ms. Abeer
Al Omar Director of CSR interacting
with the program attendees.
 فوزي/مشاركه الحضور مع السيد
.عب� العمر
 ي/المسلم والسيدة

2 LOYAC Babson Program Group photo.
صوره جماعيه بل�نامج لوياك
.”Babson College“

4 Mrs. Fareah Al Saqqaf Founder,
Chairperson and Managing Director at
LOYAC giving a statement at the event.

24

5

 رئيس-  فارعه السقاف/السيده
.مجلس إدارة لوياك تلقي كلمتها
5 LOYAC Babson Program Group photo.
صوره جماعيه بل�نامج لوياك
.”Babson College“
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1

NASA Space Apps Challenge 2018

2

The Center for Research in Informatics, Sciences, and Engineering (RISE) at the
American University of Kuwait (AUK) concluded Kuwait’s first local edition of the
NASA Space Apps Challenge in collaboration with it’s strategic partner, KIPCO.
The closing ceremony was attended by Mr. Lawrence Silverman, US Ambassador
to Kuwait, Dr. Adnan Shehab-Eldin Director General of the Kuwait Foundation for
the Advancement of Science and Dr. Basam Al Feeli.
3

4

2018 NASA Space Apps تحدي

5

6

7

9

26

 ف� الجامعة أRISE اختتم مركز البحوث المعلوماتية والعلوم والهندسة
 أولAUK المريكية ف ي� الكويت
شي
�يكه ت
االس�اتيجي ش
كه مشاريع الكويت
�
 بالتعاون معSPACE APP مسابقه محليه من تحدي ناسا
أ
ف
 وقد ض-  كيبكو- القابضة
 عدنان.مريك ي� ف الكويت ود
 ي- لورانس سيلفرمان/ ح� كل من السيد
السف� ال ي
.الفيل وذلك ي� الحفل الختامي
 بسام ي. مدير عام مؤسسه الكويت للتقدم العلمي ود- شهاب الدين

8

10

1 Mr. Samer Khanachat KIPCO COO,
and Mr. Mazen Hawwa KIPCO Group
Senior VP of Finance and Operations,
with Ms. Abeer Al Omar Director
of CSR at KIPCO and Dr. Rawda
Awad AUK University Provost.
 الرئيس التنفيذي-  سامر خنشت/السيد
 نائب-  مازن حوا/ لعمليات المجموعة والسيد
رئيس أول المجموعة المالية والعمليات
 المدير التنفيذي- عب� العمر
 ي/والسيدة
. روضه عواد.للمسؤوليه االجتماعية ود

Mazen Hawwa KIPCO Group Senior
VP of Finance and Operations.
 بسام/أعضاء لجنه التحكيم الدكتور
. يعقوب الباش ود/الفيل والسيد
يي ن
. مازن حوا/حس� مفتاح والسيد
4 One of the competing teams at the
NASA Space Apps Challenge
2018.
.NASA SPACE APP �أحد الفرق المتنافسة ف ي

5 Dr. Adnan Shehab- Eldin, Director
General of KFAS, and Mr. Basam
2 NASA Space Apps Challenge
Al Feeli Director of Innovation
2018 Closing Ceremony.
and Enterprise at KFAS.
.2018 NASA SPACE APP  مدير عام مؤسسه الحفل الختامي لتحدي-  عدنان شهاب الدين.د
.الفيل
 بسام.الكويت للتقدم العلمي ود
ي
3 The judging panel, Mr. Bassam
6 Mr. Lawrence Silverman, American
Al Feeli Director of Innovation and
Enterprise at KFAS, Mr. Yacoub Yousef
Ambassador to Kuwait encouraging
Al Bash, Team Leader of Information
one of the participating teams.
أ
Technology Services at KOC, Dr.
 لورانس/مريك ف ي� الكويت السيد
ي
السف� ال ي
Hussein Mouftah, Canada Research
.سيلفرمان يشجع الفريق المشارك
Chair at University of Ottawa, and Mr.

7 Group Picture of the NASA Space
Apps Challenge
winning teams.
.صوره جماعيه للفرق الفائزة ف ي� تحدي ناسا
8 Ms. Abeer Al Omar Director of
CSR at KIPCO receiving an award
on behalf of KIPCO from Dr. Rawda
Awwad AUK University Provost.
 المدير- عب� العمر
 ي/ روضه عواد تكرم السيدة.د
.التنفيذي للمسؤوليه االجتماعية لكيبكو
9 Dr. Amir Zeid Director of RISE Center
giving his opening remarks at the event.
العلوم
 مدير مركز- أم� زيد
 ي.أ د
�والبحاث المعلوماتية والهندسية ف ي
. يلقي كلمته االفتتاحيةAUK
10 Mr. Samer Khanachat KIPCO COO and
Dr. Rawda Awad AUK University Provost,
with Mr. Lawrence Silverman Ambassador
of the United States to Kuwait.
أ
 لورانس سيلفرمان مع/مريك
ي
السف� ال ي
. روضه عواد. سامر خنشت ود/السيد
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Diabetes Day

1

KIPCO and the United Real Estate Company were strategic partners
for Diabetes Day at Marina Crescent. This event was led by the
Head of the Diabetic Unit at Al-Amiri Hospital, Dr. Abdulnabi Alattar.
This initiative encompassed the Healthy Food and Sports Exhibition
in which His Excellency Mr. Lawrence Silverman, the Ambassador of
the United States of America to Kuwait and Dr. Fatima Alassomi
Director of the Capital Health District attended.

2

3

4

يوم السكر

قامت ش�كة مشاريع الكويت ش
يوم
برعاية
المتحدة
ات
ر
العقا
كة
�و
السكر ف ي� مارينا
اس�اتيجية مع وحدة السكر ف� مستشفى أ
كريسنت وذلك بع� ش�اكة ت
.الأ يم�ي
ي
أ
مريك لدى
وكان الحدث الذي نظمه مستشفى ال يم�ي قد شهد حضور ي
السف� ال ي
دولة الكويت السيد لورانس سيلفرمان والدكتورة فاطمة العسومي من وزارة الصحة
كب� من الزائرين الذي خضعوا لفحص السكر والضغط والدم
إىل جانب حشد ي
. كما تم عىل هامش هذا اليوم تنظيم معرض الغذاء والرياضة.ًمجانا

1 Mr. Lawrence Silverman Ambassador
of the United States to Kuwait
giving a statement
at the event.
أ
مريك ف ي� الكويت
مشاركه
ي
السف� ال ي
. لورانس سيلفرمان/السيد

Press Conference with Ms. Abeer
Al Omar Director of CSR at KIPCO,
Mr. Hamad Almulaifi Director of
Sales and Marketing at URC, and
Dr. Abdulnabi Al Attar Head of the
Diabetic Unit at Al-Amiri Hospital.
/ المؤتمر الصحفي يضم كال” من السيدة
 المدير التنفيذي للمسؤوليه- عب� العمر
ي
حمد المليفي – مدير
/ االجتماعية والسيد
ف
إدارة التسويق والمبيعات ي� ش�كه العقارات
 أرئيس- عبدالن� العطار
.المتحدة ود
بي
ال يم�ي
وحده السكر ف ي� المستشفى
.
2

28

3 Ms. Salma Al Sanea Assistant
Manager, CSR receiving an
Award on behalf of KIPCO.
تكريم ش�كه مشاريع الكويت ويمثلها
 مساعد مدير-  سلمى الصانع/السيدة
للمسؤوليه االجتماعية ش
.لل�كات
4 Mr. Lawrence Silverman Ambassador
of the United States to Kuwait visiting
the booths at the event with Fatima
Al Assoumi Director of Capital Health
District and Dr. Abdulnabi Al Attar Head
of the Diabetic Unit at
Hospital.
 أAl-Amiriجوله
مريك لورانس سيلفرمان
ي
السف� ال ي
 فلطمه العسومي من.ف ي� المعرض ود
عبدالن� العطار
.وزاره الصحة ود
بي
.رئيس وحده السكر ف ي� المستشفى

5 Salma Al Sanea, Assistant Manager
CSR at KIPCO, Hamad Almulaifi
Director of Sales and Marketing
at URC, and Dr. Abdulnabi Al Attar
Head of the Diabetic Unit at Al-Amiri
Hospital at award ceremony.
 مساعد مدير للمسؤوليه- تكريم سلمى الصانع
االجتماعية ش
 حمد فالمليفي/لل�كات والسيد
 مدير إدارة التسويق والمبيعات ي� ش�كه- العطار
�عبدالن
.العقارات المتحدة فود
بي
المستشفى أ
.ال يم�ي
�رئيس وحده السكر ي

5

6

7

6 Getting blood pressure
measured at أone فof the booths.
ين
قياس ضغط الدم ي� لحد
.�المشارك
7 Group photo at the
Diabetes Day event.
.صوره جماعيه ليوم السكر
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Athar

The KIPCO CSR department has launched a new campaign targeting Kuwaiti
youth this October 2018. Athar is an initiative aimed at supporting Kuwaiti small
and medium enterprises. While this initiative is not a new concept, it is of the first
of its kind to be solely online. It is an online strategy aimed at empowering
up-and-coming businesses developed by Kuwaiti youth by giving them exposure
within the corporate world. We accomplish this solely by providing them a
platform to talk about their business’s through our social media channels
(Instagram and the CSR blog).

أثر

 حمله هدفها دعم-  كيبكو- أطلق قسم المسؤوليه ف إالجتماعيه ف ي� ش�كه مشاريع الكويت القابضه
ت
ت
�الكوي
الشباب
.2018 الكوي� ي� اكتوبر
ي
ي
ف
ن
اثر هي مبادره تهدف اىل دعمأ المشاريع الكويتيه
ح� أن مفهوم هذه
الصغ�ه والمتوسطه الحجم ي� ي
ي
ت
.)ONLINE( المبادره ليس جديدا ولكنها أالوىل من نوعها بع� إالن�نت
وهي عباره عن حمله بع� ال تن�نت (أون الين)تهدف إىل تعزيز ي ن
االصغ�ه
وتمك� المشاريع الشبابيه
ي
توف� منصه لهم شل�ح مشاريعهم من خالل وسائل التواصل
والمتوسطه ويتم ذلك من خالل ي
.)Instagram & CSR blog( إالجتماعي التابعه لنا
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KIPCO Gala Dinner

KIPCO’s Annual Gala Dinner was held in May for its group
companies and employees, recognizing the ‘Employee of the Year’
from each operational company. Renowned musicians Yasmeen Ali
and Abdullah Al Ahmadi entertained the audience with passionate
performances in their respected talents.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

احتفال كيبكو السنوي

-  كيبكو- وموظفي ش�كه مشاريع الكويت القابضة
أقيم الحفل السنوي شل�كات
أ
وذلك ف ي� مايو لتكريم “الموظف المثل للسنه” ف ي� ش
 وأحيا الحفل.المجموعة
كات
�
الكوي� الموهوب عبدهللا أ
ت
ين
.الحمدي
عل” والقيثارة
المطربة الشابة
“ياسم� ي
ي

١ Employees from KIPCO Group
Companies enjoying the event.
صوره لموظفي ش�كه مشاريع
الكويت ش
.و�كاتها التابعة
2 Mr. Faisal Al Ayyar KIPCO Vice
Chairman and his wife Mrs. Amal Al Sayer.
الدارة
 نائب رئيس مجلس إ-  فيصل العيار/السيد
. أمال الساير/(التنفيذي) وحرمه السيدة

Ms. Abeer Al Omar, Director
of CSR at KIPCO giving an
opening remark at the event.
 المدير التنفيذي- عب� العمر
 ي/السيدة
.للمسؤوليه االجتماعية تلقي كلمه ترحيبيه
3

Eman Al Awadi, Group
Communication Director at KIPCO
with KIPCO group employees.
4
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ض
 إيمان/السيدة
 المدير- �العو
ي
التنفيذي التصاالت المجموعة مع
.مجموعه من موظفي كيبكو
Mr. Samer Khanachet KIPCO COO,
Ms. Abeer Al Omar Director of CSR
at KIPCO, and Mrs. Amal Al Sayer.
�عب
 ي/ سامر خنشت والسيدة/السيد
. أمال الساير/العمر والسيدة
5

Mr. Faisal Sarkhou,
KAMCO CEO and Mr.
 الرئيس-  فيصل رصخوه/السيد
.التنفيذي شل�كه كامكو
6

7 Group Picture of KIPCO
Group Employees.
.صوره جماعيه لموظفي كيبكو

8 Abdullah Ahmadi, Musician.
العازف عبدهللا أ
.الحمدي
9 Yasmeen Al Ali, Musician.
ين
مشاركه المغنية
.عل
ياسم� ي
10 QPIC and GIG Employees group photo.
.صوره جماعيه لموظفي المجموعة
11 KIPCO Group executives group photo.
المدراء التنفيذيون لمجموعه
.ش�كه مشاريع الكويت
12 Mr. Matthijs, CEO of Sadafco and his
wife with KIPCO Group employees.
 ماثيو ث/السيد
 رئيس مجلس إدارة- وال�نز
.سدافكو وحرمه وموظفي كيبكو

11

12
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Halo Program

1

The Proteges offered KIPCO group subsidiary employees in the HR and CSR field
the exclusive opportunity to take part in a two-day program titled, ‘Halo’. This
program focused on a myriad of topics aimed at helping the candidates identify,
utilize and master their inner strength and passion by channeling it towards
developing their careers.

Halo برنامج

2

3

ين
ين
قدم بال� ي ز
التابع� لمجموعة كيبكو ف ي� مجال الموارد ش
�للموظف
�وتيج
الب�ية والمسؤولية االجتماعية
ف
فرصة حرصية للمشاركة ي� برنامج مدته ي ن
 ركز هذا بال�نامج عىل عدد ال يحىص من.‘Halo’ يوم� بعنوان
ت
ين
المرشح� عىل تحديد مكامن القوه الداخليه لديهم االستفادة منها
ال� تهدف إىل مساعدة
المواضيع ي
.من خالل توجيهها نحو تطوير حياتهم المهنية

1 Actor, Khaled AlBuraiki giving a
lecture to KIPCO Group employees
as a part of the Halo program.
.Halo يك ف ي� برنامج
 خالد ب/مشاركه الممثل
ال� ي
2 Proteges Mentor, Rana Al
Khaled giving a lecture on ethics

as part of the Halo Program.
.Halo  رنا الخالد ف ي� برنامج/مشاركه المرشد
3 KIPCO Group employees
at the Halo program.
- موظفي ش�كه مشاريع الكويت
.Halo  ف ي� برنامج- كيبكو

4 Halo program group photo.
لموظفي المجموعة
صوره جماعيه
.Halo ف ي� برنامج

4
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As one of the region’s most successful companies, KIPCO is committed to making
a social contribution in the countries where we operate. The company has
identified three particular areas for development: education, youth welfare and
healthcare. KIPCO has developed a series of initiatives in these areas to enhance
the quality of community life.
As part of its commitment to protecting and promoting Kuwait’s heritage, KIPCO
also maintains a close working relationship with the Dar al-Athar al-Islamiyyah
museum, which houses the Al-Sabah Collection, one of the world’s finest
treasures of Islamic art. The collection, which comprises thousands of priceless
artifacts from both the pre-Islamic and Islamic periods, is drawn from countries
across the Islamic world.

Thank you!
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تلعب ش�كة مشاريع الكويت باعتبارها إحدى ش
ال�كات الرائدة ف ي� الكويت دوراً رئيسياً ف ي� فعملية التنمية
 وقد حددت ش.لل�كات
وتؤمن بأهمية المسؤولية االجتماعية ش
ال�كة ثالث قضايا رئيسية ي� مجال التنمية
ش
 وقد قامت ال�كة بتنظيم مجموعة من المبادرات لدعم. تطوير كوادر الشباب والصحة،التعليم
هي
ف
.المجتمع ي� هذه المجاالت
الكوي� فإنها تعمل بشكل وثيق مع دار آ
ف
ت
و� إطار ت ز
ال�ام ش
،الثار إالسالمية
ال�كة بحماية وتعزيز تال�اث
ي
ي
ت
ت
�تعت
ال� ب
وهي مؤسسة ثقافية كويتية قامت عىل ف أساس ال�ويج لمجموعة الصباح للفنون إالسالمية ي
 وتضم مجموعة الصباح وهي العمود الفقري لدار.إحدى أروع مجموعات الفن إالسالمي ي� العالم
آ
الثار إالسالمية ث
 ألف تحفة صنعت ابتداء من القرن السابع ميالدي من مختلف أرجاء العالم30 أك� من
.إالسالمي

Tel:
Email:
P.O. Box

+965 1805885, Fax: +965 2294 3479
csr@kipco.com
23982, Safat, 13100, Kuwait.

kipco.com
Join us at:
kipcocsr

38

kipcocsr

www.csr.kipco.com

