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التمثـــل  المنشـــورة  والمســـاهمات  المقـــاالت 
بالضـــرورة رأي المجلـــة وإنمـــا تعبـــر عـــن آراء كّتابهـــا

كــــل عـــــام وأنتـــــم بخــــير



افتتاحـية العـدد
م. خالد بن خليل الجهيران

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

الزمالء والزميالت األعزاء ..

ــًا  ــامرف متمنيـ ــرة سـ ــى أسـ ــام إلـ ــروري لانضمـ ــغ سـ ــن بالـ ــر عـ ــعدني أن أعبـ ــة يسـ بدايـ
للجميـــع النجـــاح والتوفيـــق فـــي جميـــع المجـــاالت. ومـــع مطلـــع 2023 أغتنـــم هـــذه الفرصـــة 
ألهنـــئ الجميـــع بهـــذا العـــام وأتمنـــى أن يكـــون عامـــًا حافـــًا بالنجـــاح والتميـــز متمنيـــًا لكـــم 

ـــامة.  ـــم الس ولعوائلك

 كمـــا يســـرني أن أهـــدي جزيـــل الشـــكر والتقديـــر لكـــم جميًعـــا علـــى اإلنجـــازات البـــارزة 
التـــي حققتهـــا ســـامرف خـــال عـــام 2022 مـــن خـــال عملكـــم الجـــاد والمتميـــز متطلعـــًا 

الســـتمرار جهودكـــم وتفانيكـــم لتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات هـــذا العـــام.

وأود تذكيـــر الجميـــع بـــأن موقـــع الشـــركة الريـــادي يلقـــي علـــى عاتقنـــا مســـؤولية 
مواصلـــة مســـيرة نجـــاح الشـــركة، ممـــا يحتـــم علينـــا جميعـــًا االســـتعداد والمضـــي قدمـــًا 
فـــي ســـبيل اســـتحداث وتطبيـــق المزيـــد مـــن المبـــادرات الفعالـــة مـــع المحافظـــة علـــى 
ـــة. ـــة البيئ ـــة التشـــغيل وحماي مســـتوى عالمـــي فـــي األداء فـــي حقـــل الســـامة واعتمادي

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد،،

إفـــتتاح المـصــــــــــفـاة
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 إنجـــازات مشـــروع صيــانة وتـرميـــم 
مينــــــاء الــزيــــت
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حفــــــــــــــــــــل
ســــامــرف السنـــــوي

40

عدنان الكندي
مهندس تخطيط مشاريع مدنية

25
حملة التوعية بمخاطر اإلجهاد الحـراري 

لعــــــــــــــــــــــــــــام 2022م
تحــت شعار )التغلب على الحر(

رامي جمال - مشرف الصحة المهنية

كلمـــة العـــدد
ـــن عمـــر الصبحـــي ـــه ب عبدالل

ـــة  ـــة والســـالمة والبيئ ـــر عـــام األمـــن الصناعـــي والشـــئون الحكومي مدي
ـــة المشـــرف العـــام علـــى المجل

فـــي البدايـــة أود أن أهنئكـــم بمناســـبة العـــام الجديـــد، متمنيـــًا للجميـــع 
ــون  ــل أن يكـ ــز وجـ ــى عـ ــائًا المولـ ــامة، سـ ــاح والسـ ــعادة والنجـ السـ

عامـــًا زاخـــرًا باإلنجـــازات والنجاحـــات العمليـــة والشـــخصية.

ـــر(  ـــادي عش ـــدد )الح ـــذا الع ـــم ه ـــة ألهديك ـــدد التحي ـــعدني أن أج ويس
مـــن مجلـــة ســـامرف التـــي تمثـــل أداة مهمـــة مـــن أدوات التواصـــل داخـــل 
ــا اســـتعراض أهـــم مـــا خطتـــه أناملكـــم  الشـــركة، يســـتمر مـــن خالهـ
ــة  ــون المجلـ ــار لتكـ ــاالت وأخبـ ــع ومقـ ــن مواضيـ ــم مـ ــه عقولكـ وأبدعتـ

وســـيلة فعالـــة لنقـــل المعرفـــة واالســـتفادة منهـــا داخـــل الشـــركة.

قبـــل  مـــن  والتفاعـــل  التعـــاون  علـــى  أثنـــي  أن  يفوتنـــي  ال  كمـــا 
ـــي  ـــة ف ـــم بصم ـــون له ـــادرة لتك ـــى المب ـــع عل ـــث الجمي ـــاركين، وأح المش

مجلـــة ســـامرف مـــن خـــال األعـــداد القادمـــة.



جائزة رئيس الشركــة للتميز 
فــي األداء فــي حقـل السـالمـة

محمد الشريف – مهندس سالمة

ــوال  ــداف ط ــم األه ــد أه ــل أح ــذي ظ ــز ال ــى التمي ــم إل ــعي الدائ ــتمر والس ــرص المس ــع الح ــاقا م اتس
مســيرة نجــاح الشــركة، تواصــل تكريــم إدارة الشــركة لفــرق قيــادة العمــل التــي تتميــز فــي األداء فــي 

ــر اإلدارييــن التنفيذييــن. ــة الرئيــس وكبي ــك تحــت رعاي حقــل الســالمة، وذل
ويتــم التنافــس علــى هــذه الجائــزة الربعيــة بيــن ســتة فــرق قيــادة عمــل فــي المصفــاة، حيــث يتــم رصــد 
درجــات كل فريــق وتقييمهــا وفــق مؤشــرات أداء محــددة ســلفًا، علــى أن يتــم إعــالن الفريــق الفائــز الــذي 
يحــرز أعلــى نقــاط فــي احتفــال خــاص يشــرفه أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ومديــري فــرق قيــادة العمــل 

األخــرى وقيــادات قســم الصحــة والســالمة والبيئــة.
ال شــك أن هــذه الجوائــز التحفيزيــة تعتبــر األســلوب األمثــل لالحتفــاء بقــدرات الشــركة وإنجازاتهــا 
وتكريــم الموظفيــن علــى االلتــزام والتفانــي والعمــل الــدؤوب فــي حقــل الســالمة. ومــع إكمــال البرنامج 
دورتــه العاشــرة بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري، تصــدر فريــق قيــادة العمــل للمنطقــة )أيــه2( 
المنافســة باعتبــاره الفريــق األكثــر فــوزًا بالجائــزة، يليــه فريــق قيــادة العمــل للمنطقــة )بــي2(. وال شــك 
أيضــًا أن الفائــدة تعــود علــى كافــة فــرق قيــادة العمــل مــن هــذا البرنامــج نظــرًا لــروح التنافــس التــي 

تدفــع الجميــع إلــى تحســين األداء فــي مجــال الســالمة.
شــهد هــذا الربــع ظهــور فائــز جديــد تمكــن مــن إحــراز أعلــى معــدل فــي مؤشــر ثقافــة الســالمة، أال وهــو 
فريــق قيــادة العمــل للمنطقــة )أيــه1(. وحرصــت اإلدارة التنفيذيــة علــى تكريــم الفــرق الفائــزة وقامــت 
بتســليمهم جائــزة الرئيــس للتميــز فــي حقــل الســالمة، كمــا أثنــت عليهــم وشــكرتهم نظيــر تميزهــم فــي 
التغلــب علــى أصعــب تحديــات الســالمة فــي مناطقهــم. كمــا تــم تكريــم فريــق قيــادة العمــل للمنطقــة 

)أيــه2( نظيــر فــوزه بجائــزة الفريــق األكثــر تطــورًا فــي األداء فــي حقــل الســالمة خــالل هــذا الربــع.
جديــٌر بالذكــر أنــه بحلــول شــهر ينايــر 2023م يتوجــب علــى فريــق قيــادة العمــل للمنطقــة )أيــه1( الدفــاع 

عــن مركــزه أمــام منافســيه فــي ظــل احتــدام المنافســة بيــن الفــرق.

سامرف تنجح في زيادة أرباحها بواسطة 
التحسين التدريجي لكفاءة تشغيل وحدة األلكلة 

واإلستعانة بأنظمة التبريد الداعمة
إعداد: أحمد الخطابي - علي األنصاري - محمد الحربي - سيفابراساد - عبد الرحمن بخاري

وفقــًا لدراســة فنيــة مســتفيضة أجريــت فــي عــام 2006م 
ــوى  ــة القص ــإن الطاق ــتقلة، ف ــة مس ــركة مختص ــطة ش بواس
لنظــام أمــان وحــدة األلكلــة تســمح فقــط بمعالجــة كميــة مــن 
لقيــم خليــط األولفينــات أقصاهــا 4200 متــر مكعــب فــي 
اليــوم. غيــر أن تاريــخ الوحــدة ال يشــير بشــكٍل واضــح وصريــح 
إلــى أن كفاءتهــا التشــغيلية القصــوى التــي بلغــت 4000 
متــر مكعــب فــي اليــوم مرتبطــة بمحــددات اعتماديــة الســعة 

ــة للوحــدة. ــة الحالي ــة والفعال التشــغيلية اآلمن
إختبــار  بإجــراء  2021م  نوفمبــر  شــهر  فــي  الشــركة  بــادرت 
الحــد  تجــاوزت  لقيــم  بكميــة  الوحــدة  لتشــغيل  تجريبــي 
حســب  اليــوم  فــي  مكعــب  متــر   4000 البالــغ  األقصــى 

ــوم، مــع  ــر مكعــب فــي الي ــغ 4200 مت ســجالت الوحــدة، لتبل
اآلمنــة  التشــغيلية  الســعة  إعتماديــة  بمحــددات  االلتــزام 
والفعالــة الحاليــة. وقــد أثبتــت مخرجــات اإلختبــار عمليــًا كفــاءة 
وقــدرة الوحــدة علــى معالجــة 4200 متــر مكعــب فــي اليــوم 

مــن لقيــم خليــط األولفينــات. 
بنــاًء عليــه، تمــت فــي شــهر مــارس 2022م زيــادة الطاقــة 
التكريريــة القصــوى اآلمنــة لوحــدة األلكلــة لتبلــغ 4200 متــر 
ــات، ممــا مكــن  مكعــب فــي اليــوم مــن لقيــم خليــط األولفين
الشــركة مــن تحقيــق زيــادة فــي األربــاح بلغــت حوالــي مليونين 
ــن  ــرة م ــالل الفت ــي خ ــف دوالر أمريك ــون أل ــعمائة وثمان وتس

ــر 2022. ــى أكتوب مــارس إل

ــرول المســال مــن وحــدة تكســير الســوائل  ــات )غــاز البت ــم خليــط األولفين ــة بالمصفــاة حاجتهــا مــن لقي تســتمد وحــدة األلكل
بالتحفيــز الكيميائــي( واآليزوبوتــان مــن وحــدة األزمــرة، فضــاًل عــن اآليزوبوتــان الــوارد من وحــدة معالجة ســوائل الغــاز الطبيعي، 
ــة  ــات فني ــان(. إال أن هنالــك عقب ــان )89 أوكت ــات خليــط الجازوليــن عالــي األوكت ــاج األلكيــالت وهــي إحــدى مكون وذلــك إلنت
رئيســية تحــول دون زيــادة تدفــق كميــة لقيــم األولفينــات الــذي تحتاجــه وحــدة األكلــة فــي المصفــاة، وتتمثــل هــذه العقبــات 
الفنيــة فــي ارتفــاع الحــرارة )حــرارة المفاعــل الكيميائــي للوحــدة( باإلضافــة إلــى االســتهالك العالــي لحمــض الهيدروفلوريــك 

)المحفــز الكيميائــي المســتخدم فــي الوحــدة( وســرعة فصلــه.
ــدل  ــارع مع ــا يتس ــال تجاوزه ــي ح ــة، وف ــة مئوي ــا 48 درج ــرارة أقصاه ــة ح ــة درج ــدة األلكل ــي لوح ــل الكيميائ ــل المفاع يتحم
التــآكل والصــدأ فــي األنابيــب والمعــدات المصنعــة مــن الفــوالذ الكربونــي الموجــودة فــي مســار المعالجــة الكيميائيــة. غيــر أن 
الشــركة نجحــت فــي التغلــب علــى مشــكلة إرتفــاع الحــرارة فــي ذروة فصــل الصيــف باالســتعانة بأنظمــة تبريــد داعمــة مؤقتــة 

تــم تركيبهــا فــي نظــام ميــاه التبريــد الخــاص بوحــدة األكلــة لتحســين أداء أنظمــة تبريــد الحمــض )المحفــز الكيميائــي(.
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إنجــازات مشــــروع
صيـانـة وتـرميـم ميـناء الــزيـت

عدنان الكندي – مهندس تخطيط مشاريع مدنية

تـم إنجـاز هـذه األعمـال فـي 45 يومـًا على الرغـم من الصعـاب المتمثلة فـي وجود موقـع العمل قبالة 
البحـر وارتفـاع درجـات الحـرارة فـي شـهر أغسـطس واسـتخدام تقنيـة القطـع البـارد لقطـع األنابيـب 
الناقلـة للميـاه الملوثـة بمخلفـات الزيت لتفادي أي حرق محتمل حال اسـتخدام طريقة القطع الحار، ثم 
لحـام األنابيـب المجـاورة لألنابيـب الناقلة للمشـتقات البتروليـة باإلضافة إلى إدارة العديـد من العاملين 
التابعيـن للعديـد مـن المقاوليـن والمراقبـة والمتابعـة اإلشـرافية لسـير العمـل فـي كافـة المجـاالت. 
بالنسـبة ألنابيـب ميـاه اإلطفـاء، فقـد لجأنـا إلـى طريقـة التوصيـل البـارد بـداًل عن اللحـام العـادي الذي 
يتطلـب إصـدار تصريـح أعمـال حـارة، ممـا سـاعد كثيـرًا فـي توفيـر الوقـت والتكلفـة بدرجـة كبيـرة وأدى 
إلـى زيـادة اعتماديـة اإلصـالح ومهـد الطريـق لتنفيذ أعمـال صيانة مماثلة في المسـتقبل بكل سـهولٍة 
ويسـر، علمـًا بـأن الوقـت المعتـاد الـذي يسـتغرقه تنفيـذ مثـل هـذا العمـل ال يقـل عـن 6 أشـهر، إال أن 

فريـق تخطيـط وتنسـيق المشـاريع نجـح فـي إنجـازه فـي 45 يومـًا فقط.
جديـٌر بالذكـر أن مسـاهمات فريـق الصيانـة فـي عمليـة تقييم األعمـال أدت إلى زيـادة ترشـيد الميزانية 
السـنوية المعتمـدة لمشـروع صيانـة وترميـم مينـاء الزيـت مـن خـالل البحث عـن أفضل التقنيـات وطرق 
التنفيـذ باسـتخدام مـواد عاليـة الجـودة وذات تكلفـة معقولـة بغيـة تحسـين جـودة العمـل واعتماديته 

إلطالـة عمـره االفتراضـي لمـدة ال تقـل عن 20 سـنة.

شهد العام الجاري قفزة نوعية في مشروع صيانة وترميم ميناء الزيت، حيث تم التركيز على الرصيف 
)55( لتخطيط وتنفيذ األعمال التالية:

1. استبدال أنابيب مياه اإلطفاء واألنابيب الناقلة للمياه الملوثة بمخلفات الزيت )مياه مخلوطة ببقايا 
الزيت المتساقط أثناء شحن وتفريغ السفن( الممتدة أسفل بنية الرصيف.

2. ترميم البنية الخرسانية المتضررة في حاجز الرصيف.
3. استبدال خطاف اإلرساء الهيدروليكي بخطاف يعمل بالكهرباء لتفادي مشاكل تسرب الزيت.

عمرها  إلطالة  الخرساني  الرش  تقنية  باستخدام  المتضررة  السفلية  الخرسانية  الطبقة  ترميم   .4
االفتراضي.
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ومــع هبــوط أســعار الجازويــن فــي األســواق العالميــة ظلــت 
أربــاح وحــدة تكســير الســوائل فــي إزديــاد مســتمر بتوجيــه 
علــى  مهيمنــة  أخــرى  منتجــات  اإلنتاجيــة صــوب  العمليــات 
األســواق. غيــر أن األربــاح المحققــة مــن إنتــاج مركبــات غــاز 
ــة  ــة الماس ــرًا للحاج ــدوى نظ ــر ج ــت أكث ــال ظل ــرول المس البت
لمنتجــات وحــدات األلكلــة واإلثيــر البيوتيلــي ثالثــي الميثيــل 
والبروبليــن الســائل. إقتضــت هــذه الظــروف مجتمعــًة الحاجــة 
ــوائل،  ــير الس ــدة تكس ــات وح ــي منتج ــي ف ــل نوع ــى تعدي إل

ــدة. ــي الوح ــغيلية ف ــالت التش ــض التعدي ــراء بع ــك بإج وذل
منــذ تأســيس هــذه الوحــدة وبحكــم طاقتهــا التصميميــة ظــل 
أقصــى إنتــاج يمكــن أن تحققــه مــن غــاز البتــرول المســال فــي 
حــدود 4600 متــر مكعــب فــي اليــوم، وهــو األمــر الــذي تعــذر 
بنظــام  الخــاص  التوربينــي  المحــرك  أداء  بســبب محدوديــة 
ضغــط الغــاز الرطــب نتيجــًة للمشــاكل واألعطــال التــي الزمتــه 

بصفــة مســتمرة.    
ــن  ــدة م ــاج الوح ــادة إنت ــى زي ــت إل ــة هدف ــداد خط ــم إع ــذا ت ل
ــوم.  ــي الي ــب ف ــر مكع ــغ 5000 مت ــال ليبل ــرول المس ــاز البت غ
وتضمنــت الدراســة الفنيــة تقييــم نظــام األمــان بغيــة ضمــان 
عــدم إختــالل الســيناريوهات المفترضــة حــال تشــغيل الوحــدة 
بالطاقــة القصــوى المســتهدفة، كمــا إشــتملت علــى التحقــق 
مــن كفــاءة األنظمــة الهيدروليكيــة وأبــراج المعالجــة المختلفة 
ــن  ــود ع ــذه الجه ــرت ه ــدة. أثم ــي الوح ــم ف ــات التحك وصمام
ــرول  ــاج الوحــدة مــن غــاز البت ــادة إنت ــي لزي ــار تجريب إجــراء إختب
خــالل  مــن  اليــوم  فــي  متــر مكعــب  إلــى 5000  المســال 

التحســين األمثــل لمختلــف الظــروف التشــغيلية المتعلقــة 
ــة،  ــة عام ــدة بصف ــًا والوح ــي خصوص ــل الكيميائ ــأداء المفاع ب
الحــرارة  ودرجــة   )ZSM-5( الكيميائــي  المحفــز  تركيــز  مثــل 
القصــوى للمفاعــل الكيميائــي، الــخ، فــي ظــل محدوديــة 
أداء المحــرك التوربينــي الخــاص بنظــام ضغــط الغــاز الرطــب. 
بيــن  الموازنــة  فــي  المتمثلــة  الحصيفــة  الفنيــة  الجهــود 
ــي  ــز الكيميائ ــة المحف ــة وإضاف ــغيلية المحتمل ــر التش المخاط
)ZSM-5( ســاعدت فــي التغلــب علــى مشــكلة محدوديــة 
أداء المحــرك التوربينــي الخــاص بنظــام ضغــط الغــاز الرطــب، 

ــج الغــاز الجــاف.  ــك مــن خــالل خفــض نات وذل
وبحمــد اللــه وتوفيقــه قــادت هــذه الزيــادة فــي إنتــاج غــاز 
البتــرول المســال الشــركة إلــى تحقيــق زيــادة فــي األربــاح 
قدرهــا ثالثــة مالييــن وســبعمائة وســتون ألــف دوالر أمريكــي 
خــالل الفتــرة المعنيــة، كمــا ســاعد ذلــك فــي زيــادة كميــة 

ــة. ــدة األلكل ــم وح لقي

التشـــغيل األمثـــل لوحـــدة تكســـير الســـوائل فـــي 
ـــاج  ـــد إنت ـــن عوائ ـــاح الجازوليـــن وتحسُّ ـــي أرب ظـــل تدن

غـــاز البتـــرول المســـال
إعداد: سيفا براساد - عبد الرحمن بخاري - محمد الحربي - علي األنصاري - أحمد الخطابي

تعتبــر وحــدة تكســير الســوائل بالتحفيــز الكيميائــي أهــم وأكبــر الوحــدات اإلنتاجيــة فــي المصفــاة، نظــرًا ألنهــا تمتــاز بتوفيــر 
اللقيــم لوحــدة إنتــاج اإلثيــر البيوتيلــي ثالثــي الميثيــل ووحــدة األلكلــة ووحــدة الغــازات غيــر المشــبعة ووحــدة إنتــاج الجازوليــن 
ووحــدة إنتــاج الديــزل. وتعمــل هــذه الوحــدة الهامــة علــى معالجــة خليــط اللقيــم الــذي يتألــف مــن زيــت الغــاز الثقيــل وزيــت 
ــي  ــى المفاعــل الكيميائ ــم إرســالها مباشــرًة إل ــا ث ــم خلطه ــي يت ــر الفراغــي الت ــل مــن وحــدة التقطي ــاز المتوســط والثقي الغ
فــي وحــدة تكســير الســوائل، حيــث تتــم معالجــة اللقيــم إلنتــاج العديــد مــن المــواد أهمهــا غــاز البتــرول المســال الــذي يمثــل 
اللقيــم الــذي تحتاجــه وحدتــي إنتــاج اإلثيــر البيوتيلــي ثالثــي الميثيــل واأللكلــة، فضــاًل عــن إنتاجهــا للبروبليــن الســائل الــذي 
يمكــن بيعــه لشــركة ينبــت ضمــن الصفقــة التبادليــة معهــا، ذلــك إلــى جانــب إنتاجهــا للجازوليــن عالــي األوكتــان وزيــت التشــحيم 

الخفيــف التــي تدخــل فــي إنتــاج الجازوليــن والديــزل علــى التوالــي بعــد إزالــة الكبريــت منهــا.



تحمــل لجنــة الســامة خــارج العمــل علــى عاتقهــا التوعيــة ونشــر ثقافــة )الســامة أواًل( فــي جميــع 
جوانــب الحيــاة خــارج أوقــات العمــل لكافــة منســوبي الشــركة وعوائلهــم، وهــي إحــدى لجــان ســامرف 
ــة  ــًا بأهمي ــركة إيمان ــي الش ــا ف ــن اإلدارة العلي ــم م ــل والدع ــراف الكام ــى اإلش ــي تلق ــة الت التطوعي

ترســيخ مبــادئ الســامة ســواًء كان ذلــك داخــل أو خــارج العمــل.
بالشــركة بدراســة وتحليــل اإلحصائيــات الســنوية  بالتعــاون مــع اإلدارة الطبيــة  اللجنــة  و تقــوم 
لإلصابــات المعيقــة عــن العمــل خــارج أوقــات العمــل كتلــك الناتجــة عــن الممارســات الرياضيــة الخاطئــة 
أو الحــوادث المروريــة و غيرهــا وتحديــد مكامــن التوعيــة، و بنــاء علــى هــذه المعطيــات يتــم إعــداد 

البرامــج التوعويــة و تنفيذهــا فــي إطــار زمــن محــدد.

السقــــوط
أو اإللتحام القوي

عــدم اإلحمــاء
بشكل صحيح

إستخدام أدوات
غيــــر مناسبة

الضغـــط
و إجهاد الجسم

كمــا تعمــل اللجنــة يــدًا بيــد مــع األقســام األخــرى داخــل الشــركة مثــل قســم العالقــات العامــة 
ــات  ــم الخدم ــق، وقس ــة الحرائ ــم مكافح ــائر، وقس ــع الخس ــام من ــق نظ ــة، وفري ــئولية االجتماعي والمس
اإلداريــة لتنفيــذ برامجهــا ممــا لــه األثــر الكبيــر فــي تحقيــق التكامــل والنجــاح المطلــوب التــي تهــدف 

ــامرف. ــه س إلي
ـــة  ـــة الســـالمة خـــارج العمـــل فـــي تنفيـــذ برامجهـــا بقالـــب تعليمـــي ترفيهـــي، وتتيـــح اللجن وتســـعى لجن
ـــذ  ـــم تنفي ـــة، وت ـــورة تطوعي ـــج بص ـــذه البرام ـــذ ه ـــي تنفي ـــاركة ف ـــم المش ـــركة و عوائله ـــوبي الش لمنس
عـــدة برامـــج خـــالل هـــذا العـــام منهـــا برنامـــج الســـالمة الرياضيـــة فـــي دوري ســـامرف لكـــرة القـــدم، 
والتوعيـــة بالســـالمة أثنـــاء اســـتخدام األجهـــزة الرياضيـــة فـــي نـــادي الشـــركة، واســـتخدمت اللجنـــة 
ـــهرية  ـــابقة ش ـــل مس ـــًا عم ـــة وايض ـــائل التوعوي ـــر الرس ـــركة لنش ـــل الش ـــة داخ ـــل المختلف ـــائل التواص وس

للموظفيـــن بمحتـــوى تثقيفـــي يهـــدف لرفـــع الحصيلـــة المعلوماتيـــة للســـالمة.

أخيـــرًا ترجـــو لجنـــة الســـالمة خـــارج العمـــل دوام الصحـــة و الســـالمة لجميـــع منســـوبي الشـــركة 
وعوائلهـــم.
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لجنة السالمة
خـــــــــارج العــــمـل

مـــن أســـباب اإلصابـــات فـــي ماعـــب كـــرة القـــدم
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عمار باوزير - كبير مشغلين



ـــة  ـــة فعالي ـــة بالتعـــاون مـــع قســـم الخدمـــات اإلداري ـــة الرياضي ـــادي ســـامرف الترفيهـــي أقامـــت اللجن ضمـــن أنشـــطة ن
أولمبيـــاد ســـامرف أللعـــاب الطاولـــة، حيـــث تكـــون األولمبيـــاد مـــن أربعـــة بطـــوالت أللعـــاب مختلفـــة وهـــي ) البلـــوت - 
الكيـــرم - الشـــطرنج - باليستيشـــن(، وحرصـــت اللجنـــة علـــى توســـيع الدائـــرة االجتماعيـــة بيـــن الموظفيـــن وعوائلهـــم 

بعمـــل فعاليـــة متكاملـــة يســـتمتع بهـــا الموظفيـــن وعوائلهـــم.

ــوالت  ــيقية، وأركان للمأك ــروض موس ــة، وع ــة الخارجي ــي المنطق ــال ف ــاب لألطف ــى الع ــة عل ــتملت الفعالي ــث اش حي
والمشــروبات، وســحوبات و جوائــز قيمــة، ودائمــًا مــا كانــت ســامرف تحــرص علــى التنــوع فــي الفعاليــات واألنشــطة 
بهــدف مشــاركة أكبــر عــدد مــن موظفــي الشــركة وتقويــة الروابــط بينهــم و الخــروج عــن أجــواء العمــل واالســتمتاع 

بمرافــق الشــركة التــي خصصــت لتلبيــة احتياجــات الموظــف وعائلتــه.
افتتــح األولمبيــاد األســتاذ/ أيمــن عطــا اللــه نائــب الرئيــس للخدمــات التنفيذيــة ، حيــث ألقــى كلمــة االفتتــاح وأثنــى 
علــى المجهــودات المبذولــة فــي ســبيل توفيــر بيئــة مثاليــة لموظفــي ســامرف وعوائلهــم، مؤكــدًا علــى دعــم اإلدارة 

العليــا لجميــع األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة.
كان عــدد أيــام البطولــة 6 أيــام، شــارك فيهــا 152 العــب وكان عــدد المنظميــن 25 منظــم مــن موظفــي الشــركة، فيمــا 

تجــاوز عــدد الحضــور اليومــي 300 شــخص مــا بيــن موظفيــن وعوائلهم.

 ختامـــًا نبـــارك لجميـــع الفائزيـــن كمـــا نشـــكر جميـــع المشـــاركين والحضـــور، 
ونعدكم بأنشطة وفعاليات متجدده.

وتم التتويج ألبطال األولمبياد كالتالي:

أولمبيـــاد ســـامرف أللعـــاب الطاولـــة 2022م
عبدالله خاشقجي - رئيس اللجنة الرياضة

معــــــاذ الشـــريــف

أحـمــــد الطـــــــيـب

محمد عثمان خان 

وســــــــــــــــــــــيم

عبدالرحمن مساعد
)للمرة الثانية على التوالي(

أكـــــرم جهـــامـــا

ــة البلــــــــــــــوت ــطرنجبطولـــة الكـــــــــــــيرمبطولـ ــة الشــــــ ـــة البايستيشـــنبطولـ بطول
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ـــر 2020م، قـــام فريـــق نظـــام منـــع الخســـائر  ـــة ســـامرف مـــع نظـــام منـــع الخســـائر التـــي بـــدأت فـــي اكتوب ســـعيًا لتطويـــر تجرب
 بتنســـيق ورشـــة عمـــل تهـــدف إلـــى مراجعـــة التجربـــة منـــذ بدايتهـــا مـــرورًا بالوضـــع الراهـــن والتخطيـــط لمســـتقبل هـــذا النظـــام.
حيـــث اســـتضافت ســـامرف فـــي الفتـــرة مـــن 27-23 أكتوبـــر 2022م مؤســـس نظـــام منـــع الخســـائر الدكتـــور )جيـــم بينيـــت( 
ــئلة  ــرح أسـ ــالل طـ ــن خـ ــح مـ ــل واضـ ــامرف وكان التفاعـ ــي سـ ــور قياديـ ــركة بحضـ ــة الشـ ــي قاعـ ــل فـ ــة العمـ ــدت ورشـ وعقـ

واستفســـارات أثـــارت نقـــاش فعـــال. 

بعدهــا قابــل خبــراء النظــام قياديــي وموظفــي الشــركة فــي 
اجتماعــات و مقابــالت ميدانيــة متفرقــة لمتابعــة االســتخدام 
الناجــح والمتقــن للنظــام و مناقشــة التحديــات وتوجيههــم 
إليجــاد الحلــول المناســبة عــن طريــق االســتمرار في اســتخدام 
أدوات النظــام بفعاليــة مــع مواصلــة التوجيــه مــن قيــادي 

ســامرف.
فــي  الملحــوظ  بالتطــور  إعجابهــم  الخبــراء  أبــدى  وقــد 
ــة االســتفادة  ــن للنظــام وكيفي اســتيعاب ومعرفــة الموظفي
منــه، كمــا اثنــوا علــى دعــم إدارة ســامرف الواضــح فــي هــذا 
ــن للتطــور والعمــل المتكامــل  ــة الموظفي ــدور وأيضــًا قابلي ال

ــائر. ــع الخس ــام من ــق نظ ــع فري م
الجديــر بالذكــر بــأن هــذه هــي الزيــارة االولــى للدكتــور جيــم 

لشــركة ســامرف وكانــت زيــارة غنيــة بالتجــارب والمعرفــة.

تطور عمل نظام منع الخسائر في سامرف
وليد العمودي - منسق التشغيل لنظام منع الخسائر

ـــة  ـــة الشـــاملة ، وتشـــمل الصيان ـــة اإلنتاجي ـــز األساســـية للصيان ـــة إحـــدى الركائ ـــة الوقائي ـــر الصيان تعتب
ات  ـــدَّ ـــى المع ـــاظ عل ـــة للحف ـــا إدارة الصيان ـــوم به ـــي تق ـــراءات الت ـــطة واإلج ـــة األنش ـــة مجموع الوقائي
فـــي ظـــروف تشـــغيل جيـــدة ومحاولـــة تجنـــب األعطـــال والخلـــل المفاجـــئ وتمكننـــا مـــن التعـــرف 
علـــى المشـــكالت قبـــل حدوثهـــا، حيـــث تتـــم هـــذه الصيانـــة بصفـــة دوريـــة وحســـب خطـــة زمنيـــة 
موضوعـــة تحـــدد مـــن قبـــل مصنعـــي اآللـــة أو مـــن قبـــل الفنييـــن ذوي الخبـــرة القائميـــن بالصيانـــة.

الصـيانــة الوقــائـية
مهند تنبكتي - قائد مجموعة الصيانة سي 1 

الحفاظ على المعدات واألجهزة.. 1

تقليل نسبة األعطال.. 2

تقليل إهدار الوقت والجهد.. 3

زيادة اإلنتاج.. 4

إطالة العمر االفتراضي للمعدات.. 5

توفير الوقت والجهد والمال.. 6

الصيانــة الوقائيــة عبــارة عــن تتبــع لألجهــزة والمعــدات بشــكل دوري يوميــا أو أســبوعيًا وأحيانــًا شــهريًا 
وســنويًا، وأهميــة الصيانــة الوقائيــة هــي مــن الدرجــة األولــى لحمايــة الجهــاز والمســتخدم وتشــمل 
التنظيــف والتزييــت والتشــحيم واســتبدال األجــزاء التــي أصبحــت معطلــة وتجديــد المعــدات والحفــاظ 

عليهــا.

فوائد الصيانة الوقائية للمعدات:

يجــب عــدم اإلهمــال فــي صيانــة المعــدة، ألن التوفيــر فــي مصاريــف الصيانــة قــد يــؤدي الــى أعطــال 
فيهــا قــد تكلــف اكثــر مــن قيمــة التوفيــر الناجــم عــن التقليــل مــن أعمــال الصيانــة الوقائيــة.
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ــر  حرصــًا مــن إدارة المــوارد البشــرية ممثلــة فــي قســم الخدمــات اإلداريــة واإلســكان علــى تقديــم كل مــا هــو أفضــل لتوفي
ــر  ســبل الرفاهيــة لمنســوبي شــركة ســامرف وعوائلهــم بتنظيــم الفعاليــات واألنشــطة الترفيهيــة، أقيمــت فــي شــهر أكتوب
فعاليــة بعنــوان )حفلــة المســبح( لأطفــال والســيدات فــي نــادي ســامرف الترفيهــي، حيــث تألــق طابــع الحفــل بحلــة هــاواي 
ــات المقامــة فــي  ــن الفعالي ــر حضــور مــن بي ــز هــذا الحفــل بأكب ــة وحــول المســبح، وتمي االســتوائية شــمل المنطقــة الخارجي

نــادي ســامرف الترفيهــي حيــث تــم تســجيل دخــول 640 شــخص.

تضمنـــت الفعاليـــة أركان متنوعـــة )الرســـم علـــى الوجـــه، التلويـــن بالرمـــل، التصويـــر، الضيافـــة، اآليســـكريم( وأيضـــًا عـــدة أنشـــطة 
غيـــر الســـباحة مـــن فعاليـــات حركيـــة ومائيـــة وألعـــاب هوائيـــة مختلفـــة أســـتمتع بهـــا األطفـــال والســـيدات، باإلضافـــة إلـــى 

ـــع. ـــاء للجمي ـــات العش ـــم وجب ـــل بتقدي ـــى الحف ـــيدات وانته ـــة للس ـــحوبات متنوع ـــال وس ـــاب لألطف ـــز وألع ـــع جوائ توزي
ـــن  ـــط بي ـــة التراب ـــز وتقوي ـــي تعزي ـــوة وه ـــداف المرج ـــت األه ـــع وحقق ـــاب الجمي ـــا وإعج ـــة رض ـــت الفعالي ـــه نال ـــه وفضل ـــد الل بحم
ـــى  ـــا تحظ ـــا م ـــي دائم ـــركة و الت ـــق الش ـــن مراف ـــتفادة م ـــة واالس ـــارات االجتماعي ـــز المه ـــًا تعزي ـــامرف وأيض ـــوبي س ـــل منس عوائ

ـــامرف.  ـــل إدارة س ـــن قب ـــم م بالدع

ـــة المســـبح لألطفـــال حفل
مهدية عشري – منسقة العقود والخدمات العامة

تعتبـــر وحـــدة األلكلـــة إحـــدى الوحـــدات اإلنتاجيـــة فـــي المصفـــاة وتعمـــل علـــى خلـــق قيمـــة إضافيـــة 
ـــة خفيفـــة ذات قيمـــة منخفضـــة  ـــات هيدروكربوني ـــه مـــن خـــالل مـــزج مركب للجازوليـــن وتحســـين جودت
إلنتـــاج مـــادة ذات قيمـــة عاليـــة تســـمى "األلكيـــالت". وتتطلـــب عمليـــة المعالجـــة اإلنتاجيـــة فـــي 
ــل الكيميائـــي  ــة التفاعـ ــتكمال عمليـ ــز كيميائـــي السـ ــاز حمضـــي كمحفـ ــود غـ ــة وجـ ــدة األلكلـ وحـ
وتجانـــس المنتـــج، حيـــث يتـــم لهـــذا الغـــرض اســـتخدام حمـــض الهيدروفلوريـــك، وهـــو حمـــض شـــديد 
ـــمح  ـــات )ال س ـــيمة أو وفي ـــات جس ـــي إصاب ـــبب ف ـــا يتس ـــته وربم ـــاقه أو مالمس ـــال استنش ـــورة ح الخط
ــع  ــار بواقـ ــدد واالنتشـ ــه للتمـ ــي قابليتـ ــل فـ ــي تتمثـ ــرى التـ ــره األخـ ــى مخاطـ ــة إلـ ــه(، باإلضافـ اللـ
خمســـة أضعـــاف خـــالل دقيقتيـــن فقـــط حـــال تســـربه. ويلعـــب عامـــل الوقـــت دورًا هامـــًا وحاســـمًا 
ـــاث أن  ـــات واألبح ـــت الدراس ـــد أثبت ـــا. وق ـــدة اضطراري ـــغيل الوح ـــاف تش ـــرب أو إيق ـــواء التس ـــي احت ف

أداء األفـــراد ينخفـــض حـــال تعرضهـــم لإلحبـــاط.

لــذا حرصــت الشــركة علــى إيجــاد التدابيــر االحترازيــة الالزمــة لمواجهــة هــذه المخاطــر، حيــث نجــح فريــق 
مراقبــة العمليــات مدعومــًا بخبيــر مختــص مــن شــركة إكســون موبيــل فــي اســتحداث آليــة مبتكــرة 
بغيــة تســريع اتخــاذ القــرار وتوجيــه عمليــات الســيطرة علــى حــوادث تســرب هــذا الحمــض حــال 
وقوعهــا، وهــي عبــارة عــن تطبيــق يتــم تنفيــذه علــى أنظمــة ولوحــات التحكــم بإعطــاء التوجيهــات 
ــة إحــدى  ــر هــذه اآللي ــى التســرب. وتعتب ــة جهــود الســيطرة عل واإلرشــادات لضمــان ســرعة وفعالي
ــامرف  ــركة س ــتراتيجية لش ــداف اإلس ــن األه ــدرج ضم ــامرف وتن ــركة س ــدى ش ــات ل ــل الممارس أفض

ــة األخيــرة تمهيــدًا لالنطــالق.     التــي تحــرص علــى اســتكمالها وتطبيقهــا، وهــي اآلن فــي المرحل

تأتــي هــذه المبــادرة ضمــن الجهــود المســتمرة لفريــق مراقبــة العمليــات المتقدمــة لالســتفادة 
ــاح وتحســين  ــادة األرب مــن التقنيــات واألنظمــة الرقميــة واآلليــة المتوفــرة لــدى الشــركة، وذلــك لزي
مســتويات الســالمة واعتماديــة المعــدات ورفــع كفاءتهــا التشــغيلية بغيــة تحقيــق الغايــة المنشــودة 

ــز فــي األداء التشــغيلي.    ــة فــي التمي المتمثل

محددات التشغيل اآلمن لوحدة األلكلة
المهند بسيوني – مهندس أنظمة مراقبة عمليات متقدمة – اإلدارة الفنية
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احرص على تفعيل خاصية اإلغالق التلقائي للشاشة.	 
حمل تطبيقات األجهزة المحمولة من المصادر والمواقع الموثوقة فقط.	 
تأكد دومًا من إنك تستخدم أحدث اإلصدارات لجميع التطبيقات التي في جهازك.	 
احـــرص دائمـــًا علـــى اســـتخدام أحـــدث اإلصـــدارات مـــن نظـــام التشـــغيل الخـــاص بجهـــازك والمحافظـــة 	 

علـــى تحديثـــه بصفـــة مســـتمرة.
امتنع عن العبث بجهازك المحمول )ما يعرف بكسر الحماية(.	 
تعطيل خاصيتي )واي فاي( و)بلوتوث( حال عدم الحاجة إليها.	 
ــال كانـــت مريبـــة أو مفرطـــة فـــي 	  ــازك حـ ــالة بريديـــة أو نصيـــة مـــن جهـ ــورًا بحـــذف أي رسـ قـــم فـ

ــا. ــب تصديقهـ ــاء ويصعـ اإلدعـ
ال تقم بتخزين بطاقة ائتمانية ذات قيمة عالية في جهازك.	 

ـــات  ـــن المعلوم ـــل م ـــدر هائ ـــي ق ـــر اللوح ـــي والكمبيوت ـــف الذك ـــل الهات ـــة مث ـــزة المحمول ـــزن األجه تخت
الشـــخصية والحساســـة، بمـــا فيهـــا جهـــات االتصـــال والصـــور والرســـائل النصيـــة واألنشـــطة 
والمعامـــالت الشـــخصية عبـــر اإلنترنـــت، وربمـــا البطاقـــات االئتمانيـــة والمصرفيـــة بكافـــة أنواعهـــا، ممـــا 
يســـتوجب منـــا التأكـــد مـــن حمايـــة هـــذه األجهـــزة مـــن المخاطـــر الســـيبرانية المحدقـــة. مـــع ذلـــك، ربمـــا 
تصيبـــك الدهشـــة عندمـــا تعلـــم أن الخطـــر األكبـــر الـــذي يهـــدد أجهزتـــك المحمولـــة هـــو أنـــت فـــي 
الغالـــب وليـــس الُمختِرقيـــن الســـيبرانيين المفترضيـــن، إذ مـــن المرجـــح أن تفقـــد جهـــازك المحمـــول 
ـــه.  ـــا باختراق ـــخص م ـــام ش ـــال قي ـــن احتم ـــر م ـــك، أكث ـــرقته من ـــم س ـــا تت ـــا وربم ـــكان م ـــي م ـــاه ف أو تنس
أدنـــاه بعـــض التدابيـــر االحترازيـــة البســـيطة التـــي تســـاعد علـــى حمايـــة األجهـــزة المحمولـــة مـــن 

خطـــر االختـــراق:

ختامــًا، امتنــع عــن اســتخدام جهــازك الخــاص لفتــح أو تخزيــن أي رســالة أو بيانــات أخــرى تتعلــق بعمــل 
الشــركة مــا لــم يكــن مصــرح لــك القيــام بذلــك، مــع ضمــان توفــر الحمايــة األمنيــة الالزمــة، وأعلــم أن 
جهــازك المحمــول عبــارة عــن أداة قويــة وفعالــة نأمــل أن تنعــم باســتخدامها بصــورة آمنــة، وال يتطلــب 
األمــر ســوي إتبــاع هــذه التدابيــر االحترازيــة البســيطة التــي تمكنــك مــن تأميــن الحمايــة الدائمــة لــك 
ولجهــازك المحمــول مــن المخاطــر الســيبرانية.  علمــًا بــأن جميــع األجهزة المحمولــة المصرح باســتخدامها 

ألغــراض عمــل الشــركة مــزودة بتطبيــق حمايــة فعــال )MDM( بغــرض حمايــة بيانــات الشــركة.

األجــهــــزة المحـمـــولــة
وجدان الشهري - مهندسة أمن سيبراني

ـــيبراني ـــن الس ـــة باألم ـــهر التوعي ش
وجدان الشهري – مهندسة أمن سيبراني

تزامنــًا مــع الحملــة العالميــة لالحتفــاء بشــهر التوعيــة باألمــن الســيبراني فــي أكتوبــر مــن كل عــام واتســاقا مــع رؤيــة ســامرف 
لألمــن الســيبراني الراميــة إلــى رفــع مســتوى الوعــي لــدى جميــع منســوبي الشــركة، أطلــق قســم األمــن الســيبراني حملــة 

ــف نفســك فــي الفضــاء الســيبراني" خــالل الفتــرة مــن 18 إلــى 31 أكتوبــر 2022م. توعويــة تحــت شــعار "َثقِّ
ــيبراني  ــن الس ــول األم ــة ح ــام والمعرف ــم واإللم ــى التعل ــم عل ــركة وحثه ــوبي الش ــع منس ــجيع جمي ــى تش ــة عل ــزت الحمل رك
ومخاطــره، حيــث اشــتملت علــى مســابقتين شــارك فيهمــا 184 موظفــًا، وفــاز بالجائزتيــن إثنــان مــن الموظفيــن تــم اختيارهمــا 
عــت علــى جميــع منســوبي الشــركة.  عشــوائيًا مــن جملــة أصحــاب اإلجابــات الصحيحــة، فضــاًل عــن الجوائــز التشــجيعية التــي ُوزِّ

علمــًا بــأن المســابقتين شــارك فيهمــا موظفــون مــن مختلــف إدارات الشــركة.

ــر مختلــف  ــة باألمــن الســيبراني تــم تعميمهــا علــى الموظفيــن عب ــة اشــتملت أيضــًا علــى مــادة توعوي ــٌر بالذكــر أن الحمل جدي
الوســائل والوســائط فــي الشــركة )شاشــات التوقــف فــي أجهــزة الكمبيوتــر ونظــام البريــد اإللكترونــي والشــبكة اإللكترونيــة 

الداخليــة ومنصــات التواصــل االجتماعــي التابعــة لســامرف(، كمــا تــم توزيــع هدايــا توعويــة علــى جميــع موظفــي الشــركة.
وممــا ال شــك فيــه أن هــذه الجهــود ســتتواصل بــإذن اللــه بغيــة تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات علــى صعيــد توعيــة منســوبي 

الشــركة بأهميــة األمــن الســيبراني ومخاطــره. 
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توظيف واستغالل التقنية
عبدالله خالف – فني مختبر

أحـــد أهـــم المـــوارد التـــي يمكـــن توظيفهـــا واســـتغاللها علـــى نطـــاق واســـع هـــي أجهـــزة الحاســـب 
ـــد  ـــا، وق ـــن خالله ـــم إال م ـــي ال تت ـــة الت ـــام الروتيني ـــاز المه ـــًا  إلنج ـــر ضروري ـــا يعتب ـــث أن توفره ـــي. حي اآلل

ـــة. ـــذه التقني ـــع ه ـــن مناف ـــدر م ـــذا الق ـــتخدمين به ـــن المس ـــرة م ـــريحة كبي ـــي ش تكتف

ـــرى،  ـــور أخ ـــدة أم ـــي ع ـــا ف ـــن توظيفه ـــدرة يمك ـــة مه ـــزة طاق ـــذه األجه ـــتعتبر ه ـــة س ـــذه الحال ـــي ه وف
ــات  ــات والتطبيقـ ــن البرمجيـ ــًا مـ ــاع أيضـ ــن االنتفـ ــل ويمكـ ــا. بـ ــن منهـ ــدر ممكـ ــى قـ ــاع بأقصـ واالنتفـ
المثبتـــة ســـلفًا علـــى هـــذه األجهـــزة، أو المثبتـــة والمدعومـــة عـــن طريـــق الشـــركة وربطهـــا بالمهـــام 

اليوميـــة لحفـــظ الوقـــت والجهـــد.

أحـــد أهـــم وأبســـط األعمـــال التـــي يمكـــن توظيـــف التقنيـــة بهـــا بشـــكل فعـــال هـــي تحويـــل األعمـــال 
ـــورق والطباعـــة، وأيضـــًا تســـهياًل  ـــرًا للوقـــت والجهـــد وخفضـــًا لتكاليـــف ال الورقيـــة إلـــى إلكترونيـــة توفي

لألرشـــفة والبحـــث.

حرصنـــا عنـــد بنـــاء منظومـــة المختبـــر اإللكترونيـــة "E-Logbook System" علـــى تعطيـــل أوامـــر 
الطباعـــة بقـــدر اإلمـــكان، وتـــم االكتفـــاء بتفعيـــل أوامـــر الطباعـــة علـــى النمـــاذج أو التقاريـــر التـــي 
ـــر  ـــم اســـتبدال أوام ـــر. وقـــد ت ـــا فـــي المختب ـــًا لألنظمـــة واإلجـــراءات المعمـــول به ـــب طباعتهـــا وفق يتطل
ــر  ــم أوامـ ــم دعـ ــًا تـ ــر، أيضـ ــد اإللكترونـــي بشـــكل تلقائـــي ومباشـ ــاركة بالبريـ ــر المشـ ــة بأوامـ الطباعـ
ـــب  ـــي يتطل ـــر الت ـــض التقاري ـــي لبع ـــكل تلقائ ـــظ بش ـــار الحف ـــد مس ـــم تحدي ـــة وت ـــغ مختلف ـــظ بصي الحف

تخزينهـــا فـــي مســـارات محـــددة.

أيضـــًا حرصنـــا علـــى االســـتفادة القصـــوى مـــن البيانـــات المتاحـــة، بحيـــث ال يتطلـــب مـــن المســـتخدم 
إعـــادة كتابـــة أو إدخـــال أي بيانـــات متوفـــرة مســـبقًا، وذلـــك عـــن طريـــق تعريـــف اإلكمـــال التلقائـــي 
اســـتنادًا للجـــداول المعـــدة مســـبقًا أو الجـــداول التـــي تقـــوم بجمـــع جميـــع البيانـــات المدخلـــة فـــي 

النظـــام وتعالجهـــا وتربطهـــا بالمفاتيـــح المتعلقـــة بهـــا.

وهـــذه المنظومـــة قـــد تـــم بناؤهـــا مـــن خـــالل اســـتغالل التطبيقـــات األساســـية المتوفـــرة بشـــكل 
اعتيـــادي علـــى أجهـــزة الحاســـب فـــي ســـامرف، وتـــم توظيـــف أجهـــزة الحاســـب فـــي المختبـــر لتشـــغيلها 

ـــبوع. ـــام األس ـــة أي ـــاعة طيل ـــدار الس ـــى م ـــة عل ـــون متاح لتك

وفـــي عـــام 2022م عملـــت إدارة المـــوارد البشـــرية  علـــى تحقيـــق هـــذا الهـــدف بمـــا يتناســـب مـــع احتياجـــات العمـــل وبالتعـــاون 
مـــع اإلدارات المعنيـــة، حيـــث قامـــت بعمـــل مســـابقات وظيفيـــة لعـــدة إدارات منهـــا التشـــغيل والصيانـــة وإدارة األمـــن الصناعـــي 

والمـــوارد البشـــرية وغيرهـــا مـــن اإلدارات وبلـــغ عـــدد الحضـــور فـــي كل مســـابقة مـــا يزيـــد عـــن 50 متقـــدم.
وبفضل الله، تكللت هذه المسابقات بالنجاح وتم تعيين اكثر من 35 موظف وموظفة في مختلف اقسام المصفاة. 

إن هذه الكفاءات الوطنية المتميزة سيكون لها الدور في استمرارية النجاح والتميز للشركة.
وفـــي الختـــام نحـــن فـــي إدارة المـــوارد البشـــرية ملتزمـــون باســـتقطاب أفضـــل الكفـــاءات وذلـــك لتكـــون ســـامرف المصفـــاة 

ـــًا. ـــدة دوم الرائ

تســـعى إدارة االمـــن الصناعـــي لتطويـــر منســـوبيها والرتقـــاء بهـــم لمواكبـــة اإلجـــراءات األمنيـــة الدوليـــة الحديثـــة وفهـــم ســـياق 
األمـــن البحـــري وتقييـــم أمـــن وخطـــط مرفـــق المينـــاء وضمـــان فاعليتهـــم لتنفيـــذ مهامهـــم الوظيفيـــة، وعليـــه نفـــذت اإلدارة 
ـــرة  ـــالل الفت ـــك خ ـــي "، وذل ـــن الصناع ـــراد لألم ـــة ألف ـــئ البحري ـــي الموان ـــن ف ـــالمة واألم ـــراءات الس ـــوان " إج ـــي بعن ـــج تدريب برنام

ـــلماوي. ـــد الس ـــد فري ـــي العميد/محم ـــر األمن ـــدرب والخبي ـــادة الم ـــت بقي ـــد وكان ـــن بع ـــر  2022م ع ـــى 30 يناي ـــن 26 ال م
والجديـــر بالذكـــر أن إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة حرصـــت علـــى مشـــاركة الجهـــات الحكوميـــة ذات الصلـــة حيـــث 

ضـــم البرنامـــج التدريبـــي موظفيـــن مـــن حـــرس الحـــدود.

حــدث ســنوي ضخــم لتوظيــف مجموعــة مــن األشــخاص مــن نفــس التخصــص بعــد اجتيــاز مراحــل المفاضلــة المختلفــة، مثــل 
تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة والمقابلــة الشــخصية والفحــص الطبــي وغيرهــا. والهــدف األساســي لهــذه المســابقة هــو 

اســتقطاب أفضــل الكفــاءات مــن الجنســين بمختلــف التخصصــات وزيــادة الفــرص الوظيفيــة للمواطنيــن حديثــي التخــرج.

ـــة بســـامرف المســـابقات الوظيفي

دورة إجـــراءات السالمة واألمــن
فــي الموانـئ البحـــرية

مروه الثبيتي - منسقة القوى العاملة والتوظيف

محمود عسول – منسق إدارة األسلحة
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المعـرض األول فــي ســامــــرف
للحـمايــة مـن الحـــريـق

خالد الغامدي - منسق تدريب اطفاء

 أقامــت ســامرف ممثلــة فــي قســم الحمايــة مــن الحريــق معــرض توعــوي للحمايــة مــن الحريــق داخــل 
الشــركة وهــو األول مــن نوعــه مــن حيــث المحتــوى والتصميــم ووســائل العــرض، ويهــدف المعــرض 
الــذي اســتهدف جميــع منســوبي ســامرف والعامليــن بهــا إلــى التوعيــة بإجــراءات وأنظمــة الطــوارئ 

المتبعــة فــي ســامرف والتدريــب علــى أساســيات االســتجابة لحــاالت الطــوارئ.
ــد الجبيــران بحضــور مــن مــداراء العمــوم  افتتــح المعــرض الرئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن م/ خال
ــق  ــال فري ــم أعم ــف بأه ــا التعري ــم فيه ــام ت ــة أي ــدة أربع ــرض لم ــتمر المع ــن واس ــن الموظفي ــدد م وع
ســامرف للحمايــة مــن الحريــق فــي حــاالت الطــوارئ وكيفيــة االســتجابة لهــا مــع عــرض لجميــع األنظمــة 
والمعــدات الخاصــة باإلطفــاء باإلضافــة إلــى عــرض فيديوهــات توعويــة مــن إنتــاج ســامرف، وشــارك 

فــي الحملــة 26 مــن فريــق ســامرف للحمايــة مــن الحريــق وبلــغ عــدد الــزوار مــا يقــارب 411.
تضمــن المعــرض ثالثــة أقســام رئيســية القســم األول المنطقــة البــاردة ويشــمل هــذا القســم التوعيــة 
النظريــة بجميــع أنظمــة اإلطفــاء الثابتــة وطــرق تشــغيلها، امــا القســم الثانــي المنطقــة الدافئــة 
وتنقســم إلــى ثالثــة أجــزاء األول التعامــل مــع حــوادث المــواد الخطــرة، والثانــي التعامــل مــع حــاالت 
اإلنقــاذ والتدخــل الســريع والثالــث التعامــل مــع الحرائــق بجميــع انواعهــا، امــا القســم الثالــث المنطقــة 
الســاخنة وتحتــوي علــى التدريــب العملــي لطريقــة اســتخدام طفايــة الحريــق وبطانيــة الحريــق بأحــدث 
التقنيــات ألنظمــة اإلطفــاء وهــي تقنيــة الواقــع االفتراضــي )VR( وأيضــًا التدريــب العملــي علــى 

ــة. اإلســعافات االولي
كمــا شــاركت ســيارات اإلطفــاء بالموقــع للتعــرف علــى مهامهــا األساســية وأهــم المعــدات فيهــا وجميع 

مــا يميزهــا فــي عمليــات الحمايــة مــن الحرائــق.
ــت،  ــة وعــدد مــن شــركات منهــا ياســرف، ينب ــد مــن القطاعــات الحكومي ــارات العدي وشــهد المعــرض زي
ناتبــت، ينســاب ويامــا. والذيــن أشــادوا بإعجابهــم بمــا تقدمــه ســامرف لرفــع مســتوى التوعية والســالمة 

لمــدى موظفيهــا. 

حملة التوعية بمخاطر اإلجهاد الحراري لعام 2022م
تحــت شعـار ) التغلب على الحــــر (

رامي جمال - مشرف الصحة المهنية

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 242022 ديســـمبر   )11( 25العـــدد 

نظمــت الشــركة حملــة التوعيــة بمخاطــر اإلجهــاد الحــراري فــي مطلــع أغســطس 2022م الماضــي، وذلــك بالتركيــز علــى زيــادة 
الوعــي بهــذه المخاطــر ومراعاتهــا عنــد تخطيــط وتنفيــذ أعمــال خــارج المبانــي خــالل موســم الحــر.

تــم تدشــين الحملــة فــي قاعــة إجتماعــات المنطقــة )ســي2( عقــب جولــة اإلدارة التفقديــة األســبوعية للســالمة، حيــث أطلــع 
فريــق الصحــة المهنيــة إدارة الشــركة علــى أهــداف وخطــة الحملــة وتــم عــرض فلــم توعــوي قصيــر عنهــا مــع تقديــم مشــروبات 

بــاردة وتوزيــع جوائــز ونشــرات توعويــة.
ــن  ــد م ــى العدي ــوى عل ــة، وإحت ــات العام ــم العالق ــن قس ــم م ــركة بدع ــي الش ــه ف ــم إنتاج ــوي ت ــم التوع ــر أن الفل ــٌر بالذك جدي

ــي: ــو التال ــى النح ــع عل المواضي

التوعوي وتمت اإلجابة على إستفسارات  الفلم  التدريب، حيث تم عرض  الحملة على 16 محاضرة في مبنى قسم  إشتملت 
أبدوا  الذين  الحاضرين  على  التوعوية  والنشرات  والهدايا  الباردة  المشروبات  توزيع  ثم  اإلقتراحات،  مناقشة  وتمت  الحاضرين 

إعجابهم وتفاعلهم اإليجابي مع الحملة. وبلغ العدد اإلجمالي للحاضرين من موظفين ومقاولين حوالي 150 فردًا.
الحملة،  الغداء في مطعم الشركة طوال فترة  أثناء وجبة  التوعوية والهدايا  النشرات  الباردة مع  المشروبات  كما تم تقديم 
باإلضافة إلى توزيعها على المقاولين في مناطق المستودعات المؤقتة. كذلك تمت مناقشة مخاطر اإلجهاد الحراري خالل 
لقاءات السالمة األسبوعية، وأختتمت الحملة بعرض الفلم التوعوي لجميع الموظفين والمقاولين عبر الشاشات اإللكترونية 

في كافة اإلدارات.     

- وسائل الشركة لمراقبة اإلجهاد الحراري، أي مركز سامرف لرصد األحوال الجوية.
- وسائل إبالغ الموظفين والمقاولين ببيانات ومستجدات اإلجهاد الحراري عبر الصفحة الرئيسية في شبكة سامرف اإللكترونية 

الداخلية )SharePoint( أو عبر أجهزة الراديو.
- التدابير اإلحترازية التي يجب إتخاذها عند تخطيط وتنفيذ أعمال خارج المباني خالل موسم الحر.

- رسالة توعوية من إدارة الشركة إلى جميع الموظفين والمقاولين لحثهم على إتباع التدابير اإلحترازية ورفع الوعي بمخاطر 
اإلجهاد الحراري.



هــذه مفــردات تصلــح أن تكــون ركيــزًة وإنطالقــًا للبنــاء والريــادة، وأن تكــون المفــردُة اْلَواِحــَدُة ِمْحــَورًا 
ــِر، قــد نقــرأ عــن هــذه المفــردة أو تلــك  مــن مركــز الــذات إلــى محيــط المجتمــع لرْســِم األثــر وأخــِذ اْلِعَب
فــي بطــون الكتــب، وقــد نجدهــا ســلوكا يمشــي علــى األرض، ألشــخاص نحتــوا أســماءهم فــي ذاكــرة 

الزمــن...

إن مفردة اْلِحَياِد؛ 
هــي إكســير نجــاح المجتمعــات ، ومــا شــرعت أنظمــة منــع تعــارض المصالــح إال ليكــون الفــرد والجمــع 

والمثنــى متجرديــن فــي األقــوال واألفعــال. 
والتجــرد هــو التجســيد لمعنــى اإلخــالص ... وهــو بصمــة الخالديــن فــي صفحــات التاريــخ... والمعنــى 

ــر. َمــَة اأُلَمــِم؛  وكان ِســرُّ نهضتهــا اْلِحَيــاُد اْلُمَؤثِّ يســتفاد مــن مجتمعــات أصبحــت ُمَقدِّ

ــاُد لونيــن – إيجابــي وســلبي – واإليجابــي مــا أثمــر بنــاء وعطــاء للجميــع، كمهمــة األب ومهنــة  واْلِحَي
المعلــم فــي المســاواة والعطــاء المنهمــر. 

أما ُمْفَردُة اْلِجَياِد؛
اِفَنــاُت  ــِد منهــا – ويســتغرق فــي تســميتها اْلِجَيــاْد - ومنهــا "الصَّ فهــي رمزيــة الخيــل، وإســم ِلْلَجيِّ
اْلِجَيــاُد" وهــي اْلَخْيــُل التــي تقــف علــى ثــالث وترفــع الرابعــة فــي حركــة إيقاعيــة جميلــة َتــُدلُّ علــى 

ــد. ــي آن واح ــداع ف ــل واإلب ــى التحم معن
ْمِزيُة وهذه الخصائص َمطُلوبٌة فيمن َيْسُلك َسِبيَل اْلِحَياِد؛  هذه الرَّ

ظر للْوِن َجَماِل ُمنتجاِته وُمخرجاِته وَعطاِئه. ل في َطِريِق اْلِحَياِد، بأن ُيلِفَت النَّ أن يبدع وأن يتحمَّ

أما اْلِعَناُد؛ 
ل َوْهَلــٍة ولكــن؛ مــا أحالهــا مــن مفــردة ، تشــق الطريــق الوعــرة ،  َهــا َكِلَمــٌة ال ُتعجُبــَك فــي أوَّ فَلعلَّ
ــه  ــد وعمــر، ألن ــَة عنتــر وخال ــَع بطول ــاُد صن ــر ... فهــذا اْلِعَن والتحديــات والصعــاب ، نحــو التجديــد والتنوي

ــدأ، ــى ومب ــى عمــق ومعن ــي عل مبن
َر مجد - أبي جهٍل وغيِره – وقد كان يسمى – أبا الحكم،  َدْع َعْنَك اْلِعَناَد األْجوْف؛ الذي َكسَّ

ْجَوْف لم يصنع الفرق ولم يذكره التاريخ بخير...  َوِلِعَناِدِه اأْلَ

ــى:  ــِر واْلَمْعَن َث ــِة اأْلَ ــِة لَصناَع ــِر والُمماَرَس ــْهَل الَتَذكَّ ــًا َس ــون َمنَهج ــا ، لتك ــرت معانيه ــردات نث ــذه مف ه
ــاِد. ــاِد واْلِعَن ــاِد واْلِجَي باْلِحَي

ُمْفــــــَرداٌت َثـــــــالْث
الِحَياُد ، والِجَياُد ، والِعَناُد ...

منصور القثامي - مستشار عالقات العمل

رانيا سفر – أخصائي العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية

تحت رعاية سعادة الرئيس التنفيذي  للهيئة الملكية بينبع 
أقيمت  الجهني  الرحمن  عبد  بن  الهادي  عبد  المهندس/ 
اإلتحاد  بطولة  نوفمبر 2022م  الموافق 27  السبت  يوم 
السعودي للفروسية اإللحاقية الثانية لقفز الحواجز لهذا 
سعادة  بتشريف  الصناعية  بينبع  الفروسية  بمركز  العام 
الرئيس  السحيمي  مرزوق  بن  سعد  ينبع/   محافظ 

الفخري لمركز الفروسية بمدينة ينبع الصناعية .       

رياضة  لمحبي  غفير  جماهيري  بحضور  البطولة  وتميزت 
من  الفرسان  من  العديد  فيها  شارك  حيث  الفروسية 
الرئيس   كرم  الختام  وفي   ، بالمملكة  مناطق  مختلف 
كراعي  سامرف  شركة  بينبع  الملكية  التنفيذي  للهيئة 
ماسي لهذه البطولة، استمرارا لدعم الشركة المتواصل 

 لهذه الرياضة الهامة.           

ســامرف الراعي الماســي لبطولة اإلتحاد الســعودي 
للفروســية اإللحاقية الثانيــة لقفز الحواجز

ترحـــب أســـرة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة بمنســـوبيها الجـــدد أفـــراد األمـــن الصناعـــي ونســـأل اللـــه العلـــي 
ـــوا خيـــر إضافـــة لفريـــق العمـــل األمنـــي وأن ُيكتـــب لهـــم التوفيـــق والســـداد فـــي مســـيرتهم. القديـــر أن يكون

ـــة  ـــات األمني ـــق المتطلب ـــاءة اإلدارة وتحقي ـــع كف ـــى رف ـــة عل ـــؤون الحكومي ـــي والش ـــن الصناع ـــرص إدارة األم ـــد ح ونؤك
ـــكات فـــي هـــذا الصـــرح الشـــامخ. ـــة األرواح والممتل ـــق أمـــن وحماي لتحقي

سامـرف تضـم كوكـبة جديدة من رجـال األمـن
محمود عسول - منسق إدارة األسلحة

عمر محمد الصبحيفيصل حسن اللقمانيعلي مريزق العازمي عبدالعزيز خالد الجهنيمحمد فوزي الحبيشينهار موفق النزاويعبد العزيز احمد الحازمي

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 262022 ديســـمبر   )11( 27العـــدد 



مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 282022 ديســـمبر   )11( 29العـــدد 

فريـــق هندســـة العمليـــات للمنطقـــة )بي2( 
ينجـــح فـــي إســـتحداث طريقـــة فنيـــة بديلـــة 
لصيانـــة فـــرن الحـــرق بوحـــدة إســـتعادة 

ـــغيل ـــاء التش ـــم )3( أثن ـــت رق الكبري

ألول مـــرة في سامـــرف...

خالد غزال – مهندس عمليات وأخصائي إنتاج الكبريت واألمينات

تتمثـــل مهمـــة فـــرن الحـــرق رقـــم )B-03-923( بوحـــدة إســـتعادة الكبريـــت رقـــم )3( فـــي القيـــام بعمليـــة 
ــات  ــت والمركبـ ــازات الكبريـ ــت وغـ ــيد الكبريـ ــن وأكاسـ ــد الهيدروجيـ ــازات كبريتيـ ــة لغـ ــدة الحراريـ األكسـ
ـــالث  ـــت الث ـــتعادة الكبري ـــدات إس ـــن وح ـــواردة م ـــد ال ـــازات الكبريتي ـــن غ ـــة ضم ـــرى المتبقي ـــة األخ العضوي
وتحويلـــه إلـــى ثانـــي أكســـيد الكبريـــت بعـــد معالجتـــه فـــي وحـــدة إســـتخالص الكبريـــت مـــن الغـــازات 
فـــي وســـط حـــراري يصـــل إلـــى 650 درجـــة مئويـــة، وذلـــك لتفـــادي إنبعـــاث الغـــازات منخفضـــة الكبريـــت 
عبـــر المدخنـــة العموميـــة رقـــم )M-04-150(. كمـــا يعمـــل هـــذا الفـــرن إندماجيـــًا مـــع غاليـــة حـــرارة مهـــدرة 
ـــاعة. ـــي الس ـــط ف ـــي الضغ ـــار عال ـــن البخ ـــن م ـــي 20 ط ـــاج حوال ـــدرة( إلنت ـــرارة المه ـــتعادة الح ـــام إس )نظ

ـــط  ـــس الضغ ـــل تنفي ـــة مث ـــاالت الطارئ ـــي الح ـــتخدم ف ـــات يس ـــره 6 بوص ـــوب قط ـــزود بأنب ـــرن م ـــذا الف ه
الزائـــد الناتـــج عـــن أي إرتفـــاع طـــارئ للحـــرارة فيـــه، حيـــث تـــم رصـــد تســـريب متكـــرر عبـــر العديـــد مـــن 
التصدعـــات فـــي بنيـــة هـــذا األنبـــوب نتيجـــًة للتـــآكل الكبريتـــي. وكان مـــن المفتـــرض حســـب الخطـــة 
األوليـــة أن يتـــم إســـتبدال األنبـــوب المتضـــرر ضمـــن أعمـــال الصيانـــة اإلضطراريـــة فـــي شـــهر ســـبتمبر 
ــه  ــر أنـ ــة، غيـ ــال إدارة الصيانـ ــدول أعمـ ــي جـ ــاس فـ ــذا األسـ ــى هـ ــل علـ ــا بالفعـ ــم إدراجهـ 2022م، وتـ
ـــل  ـــذا العم ـــاء ه ـــي2( بإلغ ـــة )ب ـــغيل للمنطق ـــة التش ـــق مراقب ـــد فري ـــاد قائ ـــبتمبر 2022م إف ـــي 07 س ف

ــرًا  ــور نظـ ــرق المذكـ ــرن الحـ ــغيل فـ ــاف تشـ ــذر إيقـ ــبب تعـ بسـ
ــد إلـــى  ــازات الكبريتيـ ألن صمامـــي أنبـــوب تحويـــل تدفـــق غـ
ـــتعادة  ـــي إس ـــرق )B-03/922-B-03-921( بوحدت ـــي الح فرن
الكبريـــت رقـــم 1 و2 علـــى التوالـــي كانـــا مفتوحيـــن، ممـــا 
أدى إلـــى إســـتحالة إعـــادة المتبقـــي مـــن غـــازات الكبريتيـــد 
بوحدتـــي إســـتعادة الكبريـــت رقـــم 1 و2 إلـــى أفـــران الحـــرق 
المعنيـــة بمعالجتهـــا، الشـــيء الـــذي إقتضـــى إســـتمرار تدفـــق 
غـــازات الكبريتيـــد إلـــى فـــرن الحـــرق بوحـــدة إســـتعادة الكبريـــت 

رقـــم )3(. 

ـــات للمنطقـــة )بـــي2( بتقييـــم  ـــادر فريـــق هندســـة العملي ـــذا ب ل
هـــذه المشـــكلة مـــع مراعـــاة أن فـــرن اإلحتـــراق المعنـــي يعمـــل 
ـــذا  ـــص ه ـــًا(، وخل ـــط تقريب ـــن الضغ ـــاٍل م ـــض )خ ـــط منخف بضغ
التقييـــم إلـــى إصـــالح المشـــكلة بطريقـــة بديلـــة مســـتحدثة 

مكنـــت مـــن إجـــراء الصيانـــة أثنـــاء التشـــغيل )طريقـــة تـــم 
ـــدادات  ـــب س ـــك بتركي ـــركة(، وذل ـــي الش ـــرة ف ـــا ألول م تنفيذه
معدنيـــة وإســـتخدام أجهـــزة تنفـــس مـــع إتخـــاذ بعـــض التدابيـــر 
التشـــغيلية الالزمـــة، كمـــا تـــم تعديـــل الســـدادات المعدنيـــة 
بتزويدهـــا بشـــدادات تثبيـــت عمـــاًل بتوصيـــات المهنـــدس/ خالـــد 
ـــد  ـــدس/ أحم ـــي2( والمهن ـــة )ب ـــة المنطق ـــرف وردي ـــيد، مش س
محمـــود مشـــرف شـــركة روابـــي، وذلـــك لضمـــان إحـــكام تثبيـــت 
الســـدادات أثنـــاء عمليـــة اإلصـــالح. وبحمـــد اللـــه وفضلـــه ثـــم 
بجهـــود الفريـــق واإلعـــداد المتميـــز تـــم تنفيـــذ العمـــل بواســـطة 
شـــركة روابـــي بنجـــاح وبصـــورة آمنـــة وسلســـة، وذلـــك خـــالل 

ـــبتمبر 2022م.    ـــى 14 س ـــن 10 إل ـــرة م الفت



مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 302022 ديســـمبر   )11( 31العـــدد 

اإلجتماعيـــة  المســـؤولية  عمـــل  ورشـــة 
2022م بمركـــز الملـــك فهـــد الحضـــاري 

بمدينـــة ينبـــع الصناعيـــة
رانيا سفر - أخصائي العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية

عقدت مؤخرًا الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ورشة عمل 
المسؤولية االجتماعية 2022م بمركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية، والتي تهدف إلى 
تحقيق التكامل في مجال المسؤولية اإلجتماعية مع القطاعات الحكومية والصناعية والمستثمرين 

على السواء.

وتضمنت محاور الورشة التي قدمها الدكتور/ مبارك بن محمد البقمي التعريف بمفهوم وإستراتيجية 
المسؤولية اإلجتماعية، ودليل المسؤولية اإلجتماعية للشركات، والتعريف بالمنصة الوطنية للمسؤولية 
اإلجتماعية والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية هذا العام، وشرح المعايير الخاصة بالمشاريع التنموية 
المسؤولية  لممارسي  الوزارة  محفزات  وعرض  اإلجتماعية،  المسؤولية  ممارسات  تحت  تنضوي  التي 

اإلجتماعية من الشركات والقطاع الخاص.

بندر  األستاذ/  سامرف  بشركة  واالعالم  اإلجتماعية  والمسؤولية  العامة  العالقات  مدير  وإستعرض 
إسكندراني خالل ورشة العمل رحلة شركة سامرف في مجال المسؤولية اإلجتماعية خالل عقود من 
الزمن في منطقة المدينة المنورة بالكامل وباألخص محافظة ينبع ومدينة ينبع الصناعية، حيث تعد 
أحد أنجح التجارب في هذا المجال ويشهد لها بأنها أيقونة العمل االجتماعي والخيري، حيث ساهمت 
وهي  بالمحافظة  اإلجتماعية  للمسؤولية  مظلة  أول  بتأسيس  مبادراتها  أقوى  صناعة  في  الشركة 
مجلس المسؤولية اإلجتماعية الذي برز وتميز بالعديد من النجاحات التي تجاوزت 72 مليون ريال خالل 
فترة وجيزة نالت خاللها سامرف وسام المسؤولية اإلجتماعية كأفضل متعاون، باإلضافة إلى تمكنها 

من عقد الشراكات الناجحة مع قطاعات متعددة أبرزها الشراكة الناجحة مع الهيئة الملكية بينبع..

كما نوه عن مبادرات الشركة وإستراتيجية عملها باإلضافة إلى المبادرات القائمة والحالية أبرزها منصة 
تنسيق العمل االجتماعي والخيري الذي نفذته سامرف بالشراكة مع مجلس المسئولية االجتماعية 

بمحافظة ينبع .

كلمة  الخيري  سابك  موظفي  صندوق  مؤسسة  أمناء  رئيس  الحصين  سليمان  المهندس/  ألقى  ثم 
استعرض فيها دور الصندوق في مجال المسؤولية اإلجتماعية.

يشار إلى أن ورشة العمل تأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالشراكة اإلستراتيجية وتفعياًل ألدوار 
جودة  وتحسين  الرفاهية  يحقق  بما  الصناعية  ينبع  بمدينة  شركائنا  خالل  من  اإلجتماعية  المسؤولية 

الحياة ضمن رؤية المملكة 2030م.

أريستو كاستيلو – كبير منسقي الصيانة

اســتكماال لبرنامــج المديــر المرافــق وضمــن الجهــود المســتمرة الراميــة إلــى المحافظــة علــى األداء في حقل الســالمة 
وتحســينه لــدى المقاوليــن، انعقــدت لقــاءات أســبوعية للتوعيــة بالســالمة ضمــت جميــع المقاوليــن وممثلــي الشــركة 

المعنييــن برئاســة المهنــدس/ عبــد اللــه الحربــي، مديــر عــام إدارة الصيانــة وراعــي برنامــج المديــر المرافــق.
شــدد مديــر عــام إدارة الصيانــة خــالل هــذه اللقــاءات علــى أهميــة قواعــد الســالمة الهامــة لســامرف وضــرورة التقيــد 
بهــا فضــاًل عــن أهميــة االســتفادة مــن الــدروس والعبــر المســتقاة مــن الحــوادث الســابقة خصوصــًا تلــك المتعلقــة 
بقواعــد الســالمة الهامــة، ووقعــت أثنــاء العمــل فــي األماكــن المرتفعــة. كمــا تــم خــالل هــذه اللقــاءات توضيــح أهمية 

وفعاليــة نظــام منــع الخســائر لجميــع المقاوليــن وحثهــم علــى االلتــزام التــام بمتطلباتــه.   

لتوعيـــة  األســـبوعية  اللقـــاءات  برنامـــج 
المقاولين باشتراطات السالمة  - 2022م



ضمـن الجهـود المسـتمرة الراميـة إلـى تحسـين بيئـة العمـل والتجهيـزات المكتبيـة في الشـركة، أطلق 
قطـاع الخدمـات التنفيذيـة نظامـًا رقميـًا جديدًا يهـدف إلى تنظيـم وإدارة حجوزات قاعـات االجتماعات 
فـي الشـركة، حيـث يضـم هـذا النظـام 20 شاشـة )Condeco( تـم تركيبهـا فـي قاعـات االجتماعـات 
فـي كافـة المبانـي التابعـة لمختلـف إدارات الشـركة. أدنـاه المزيـد مـن المعلومـات عـن هـذا النظـام 

الجديد.  الرقمـي 

حجـز  مـن  المسـتخدمين  النظـام  هـذا  يمكـن 
عبـر  ويسـر  سـهولٍة  بـكل  االجتماعـات  قاعـات 
البريـد  نظـام  فـي  الموجـودة  التقويـم  خاصيـة 
تفاصيـل  تتوفـر  حيـث   ،)Outlook( اإللكترونـي 
القاعـات والمزايـا األخـرى ضمـن قائمـة الخيـارات، 
ممـا يجعـل المسـتخدم واثقـًا مـن أنـه قـام بحجـز 

تناسـبه.    التـي  المسـاحة 

واختيـار  تحديـد  إمكانيـة  النظـام  هـذا  يتيـح 
بعـض الخدمـات التـي يحتاجهـا المسـتخدم مثـل 
خدمـات الطعـام والمعدات والمعينات السـمعية 
يقـوم  حيـث  الحجـز،  ضمـن  وإدراجهـا  والبصريـة 
تلقائيـًا  المعنيـة  الخدمـات  فـرق  بإبـالغ  النظـام 
باألشـياء التـي يحتاجهـا المسـتخدم فـي المكان 
والوقـت المحدديـن، ويمكـن للمسـتخدم تعقـب 
حالـة هـذه الخدمـات مـن خـالل لوحـة معلومـات 

الحجـز.

تقـوم هـذه الشاشـات )Condeco( بعرض حالـة جميع قاعات 
االجتماعات.

التحقق من توفر القاعة وإمكانية حجزها
تمكـن هـذه الشاشـة المسـتخدم مـن التعـرف الفـوري علـى 
الوقـت الـذي تـم فيـه حجـز القاعـة ومـن الشـخص الـذي قام 

. بحجزها
عرض حالة اإلجتماع

وهـل  القاعـات  حالـة  علـى  التعـرف  مـن  المسـتخدم  تمكـن 
هـي متاحـة أو مشـغولة أو محجـوزة، حيث تظهر الشاشـة إما 
باللـون األخضـر أو البرتقالـي أو األحمـر لتوضيـح هـذه الحاالت 

علـى التوالـي كمـا هـو مبيـن أدنـاه.

تقـوم هـذه الخاصيـة اإلرشـادية بعـرض تفاصيـل االجتماعـات 
الحاليـة والتاليـة وحالـة حجـز القاعـات، حيث تعمـل على عرض 
علـى  التعـرف  مـن  المسـتخدم  لتمكيـن  دقيقـة  معلومـات 

القاعـات المتاحـة والمشـغولة فـي الوقـت الحقيقـي.

ويسـرنا فـي هـذا الصـدد أن نتقـدم بجزيل الشـكر ألقسـام الخدمـات اإلدارية واإلسـكان وتقنيـة المعلومات والتحـول الرقمي 
واألمـن السـيبراني والمشـتريات والخدمـات اللوجسـتية وتخطيـط وتنسـيق المشـاريع علـى الدعـم المتميـز والتعـاون التـام 

والعمـل الجماعـي الـذي أثمـر عـن تحقيـق هـذا اإلنجـاز الكبير.

زيادة قابلية استخدام القاعات
يقـوم نظـام )Condeco( بإلغـاء حجـز القاعـة تلقائيـًا وإتاحـة 
اسـتخدامها لمسـتخدم جديـد فـي حـال عـدم إشـغالها فعليـًا 

مـن قبـل المسـتخدم األصلـي فـي الوقـت المحـدد للحجـز.
خيار إنها أو تمديد الحجز

الوقـت  بعـد  اسـتمراره  أو  مبكـرًا  االجتمـاع  انتهـاء  حـال  فـي 
المحـدد، بإمـكان المسـتخدم إمـا تـرك القاعـة وإتاحتهـا للحجـز 
مـن قبـل مسـتخدمين آخريـن أو تمديـد حجزهـا لـه حـال توفـر 

المزيـد مـن الوقـت.
الحجز الفوري

يمتـاز هـذا النظـام بخاصيـة اسـتخدام بطاقـة الدخـول لحجـز 
بسـرعة  الحجـز  وقـت  وتمديـد  ومغادرتهـا  وإشـغالها  القاعـة 

باللمـس.  التـي تعمـل  فائقـة بواسـطة الشاشـة 

هـذا التطبيـق متـاح أيضـًا لالسـتخدام عبـر الهواتـف الذكيـة، 
االجتماعـات  قاعـات  حجـز  مـن  المسـتخدمين  يمكـن  حيـث 

القادمـة. الحجـوزات  إدارة  وكذلـك 

كمـا تتوفـر المزيـد مـن المزايـا المتقدمـة للوصـول لهـذه الخدمـة عبر 
علـى  بالنقـر  وذلـك   ،)SharePoint( الداخليـة  اإللكترونيـة  الشـبكة 

هـذه األيقونـة:

ســامرف تطــــبق نظامًا جـــديـدًا 
لحجـــز قـــاعــــات االجتـماعـات

نبيل باز – مستشار الموارد البشرية والتطوير التنظيمي

اإللكترونـــي  البريـــد  بنظـــام  التطبيـــق  ربـــط 
)SharePoint( والشـــبكة الداخليـــة )Outlook(

خدمات الطعام وتجهيز القاعة

شاشة حجز قاعات االجتماعات

)Wayfinder( خاصية

تطبيق الهاتف الجوال

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 322022 ديســـمبر   )11( 33العـــدد 

متاحةمحجوزةمشغولة



ــرف  ــى لوبــ ــها إلــ ــد خـبرائــ ــرف توفــ سامــ
ـــودة  ـــين جـ ـــود تحس ـــي جهـ ـــدتها ف لمساعـ

ــها مـــن الكــبريــــت منتجــ
خالد غزال - مهندس عمليات وأخصائي إنتاج الكبريت واألمينات

أوفــدت الشــركة فريــق مــن هندســة العمليــات للمنطقــة )بــي2( بقيــادة المهنــدس/ خالــد ســمير غــزال، 
بغــرض تقديــم الدعــم الفنــي الــالزم لشــركة أرامكــو الســعودية للزيــوت األساســية )لوبــرف( حيــال 
ــواص  ــق بالخ ــاكل تتعل ــت )مش ــات الكبري ــج حبيب ــودة منت ــق بج ــا تتعل ــتمرة لديه ــاكل مس ــة مش معالج
ــة  ــًا للصفق ــتركة وفق ــود المش ــن الجه ــادرة ضم ــذه المب ــي ه ــت(. وتأت ــار الكبري ــر غب ــة وتناث الميكانيكي
التبادليــة المبرمــة بيــن شــركتي ســامرف ولوبــرف التــي تقضــي بتيســير تصديــر منتجهــا مــن الكبريــت 

ــر مرفــق ســامرف المينائــي. عب
إقتضــى األمــر التغلــب أواًل علــى العديــد مــن الصعــاب المتعلقــة بوحــدة إنتــاج الكبريــت وتحويلــه إلــى 

حبيبــات بشــركة لوبــرف، أهمهــا:
1. مراجعــة وفهــم طريقــة عمــل الوحــدة، فعلــى الرغــم مــن أن شــركتي لوبــرف وســامرف تتبعــان ذات 
الطريقــة إلنتــاج الكبريــت )معالجــة الكبريــت الرطــب(، إال أنهمــا تختلفــان مــن حيــث الشــركة صاحبــة 
ــن تعمــل  ــة مملوكــة لشــركة ديفكــو )Devco( فــي حي ــي، إذ أن ســامرف تعمــل بتقني الترخيــص التقن

.)Enersul( ــول ــركة إنرس ــة لش ــة مملوك ــروف بتقني لوب
ــي ذات  ــا ف ــى به ــة الموص ــالت الفني ــراء التعدي ــًا بإج ــم تقني ــغيل لديه ــة والتش ــرق الهندس ــاع ف 2. إقن
الوقــت، حيــث لــم تقتصــر صعوبــة الحجــة الفنيــة علــى حقيقــة أن طريقــة عمــل الوحــدة لديهــم ظلــت 
كمــا هــي منــذ بــدء تشــغيلها فــي أواخــر عــام 2017م، بــل ألنهــم إستشــاروا الشــركة صاحبــة الترخيــص 
التفنــي )إنرســول( التــي أفــادت بعــدم إلمامهــا ببعــض النقــاط الــواردة ضمــن النتائــج والتوصيــات الفنيــة 

التــي قدمناهــا للوبــرف.
ــهر  ــالل األش ــت خ ــودة الكبري ــي ج ــن ف ــال التحس ــم حي ــا له ــي قدمناه ــات الت ــدوى التوصي ــات ج 3. إثب
األولــى مــن تطبيقهــا بالنظــر إلــى تحديــات التنفيــذ والعقبــات الفنيــة غيــر المتوقعــة التــي واجهتهــم. 

لــذا قــام المهنــدس/ خالــد ســمير غــزال بالعديــد مــن الزيــارات 
الميدانيــة لشــركة لوبــرف للعمــل جنبــًا إلــى جنــب مــع الفريــق 
عــن  ذلــك  ينايــر 2022م، وأثمــر  لديهــم منــذ 19  المختــص 
تحســن مواصفــات الكبريــت المنتــج فــي وحــدة إنتــاج حبيبــات 
الكبريــت )الوحــدة أيــه( التابعــة للوبــرف، وذلــك وفقــًا للبيانــات 

ــاه. الــواردة فــي الجــدول أدن
كمــا تواصلــت جهــود المهنــدس/ خالــد ســمير غــزال فــي دعــم 
ــرر  ــذي تق ــي ال ــار التجريب ــال اإلختب ــى إكتم ــرف حت ــركة لوب ش
ــبوع  ــي األس ــامرف ف ــع لس ــت التاب ــاء الكبري ــي مين ــراؤه ف أج
األخيــر مــن شــهر أغســطس 2022م، كذلــك قامــت شــركة 

ــرف  ــدة لوب ــة لوح ــة الوقائي ــتراطات الصيان ــذ إش ــرف بتنفي لوب
إلنتــاج حبيبــات الكبريــت وفــق توصيــات المهنــدس/ خالــد 
ــار التجريبــي  فــي 30 أغســطس 2022م )قبيــل إجــراء اإلختب
ــي،  ــوم التال ــم تشــغيل الوحــدة فــي الي ــم ت المذكــور(. مــن ث
التابــع  الكبريــت  بمينــاء  التجريبــي  اإلختبــار  ُأجــرَي  فيمــا 
لســامرف فــي 01 ســبتمبر 2022م وتكلــل بالنجــاح بفضــٍل 
مــن اللــه وبتوفيقــه، وذلــك بشــهادة إدارة شــركة لوبــرف. علمــًا 
بــأن شــركتي ســامرف ولوبــرف تعمــالن حاليــًا علــى إعــداد 
األحــكام والشــروط التعاقديــة الخاصــة بالصفقــة التبادليــة 

ــئ ــه. جزي ــاًء علي ــا بن ــدًا لتنفيذه تمهي

المعدالت المقبولة نوع اإلختبار
لدى سامرف

نتائج فحص عينة لوبرف 
رقم )1( – الحالة األساسية

نتائج فحص عينة لوبرف رقم )6(
ن( )المنتج النهائي الُمحسَّ

الحجم الجزيئ لحبيبات الكبريت 
79.665%65 )حد أقصى()0.6-2.36( ملم

0.40.02%0.2 )حد أقصى(نسبة الحبيبات شديدة النعومة

54.16.2كجم )حد أدنى(معدل مقاومة التكسير 
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غـــاز كبريتيـــد الهيدروجيـــن عبـــارة عـــن غـــاز 
ــتعال  ــم اللـــون وقابـــل لالشـ ــام عديـ سـ
ويتواجـــد فـــي مصافـــي تكريـــر النفـــط 
والغـــاز حيـــث تتكـــرر حـــوادث تســـربه، 
ــي  ــماء التـ ــن األسـ ــد مـ ــك العديـ وهنالـ
ــي  ــاز الحمضـ ــا الغـ ــه أهمهـ ــق عليـ تطلـ
ـــة  ـــه رائح ـــوح من ـــه تف ـــض )ألن ـــاز البي أو غ
ـــد  ـــض الفاس ـــة البي ـــبيهة برائح ـــة ش كريه
ــز منخفـــض فـــي  ــد بتركيـ ــا يتواجـ عندمـ
الجـــو(، كمـــا يطلـــق عليـــه اســـم غـــاز 
ــن  ــر مـ ــي كثيـ ــج فـ ــه ينتـ ــاري )ألنـ المجـ
األحيـــان مـــن عمليـــة التحلـــل الميكروبـــي 
للمـــواد العضويـــة حـــال خلـــو الوســـط 
التفاعلـــي مـــن األكســـجين كمـــا هـــو 
وأنظمـــة  المســـتنقعات  فـــي  الحـــال 

ــي(. ــرف الصحـ الصـ
عنـــد استنشـــاق الشـــخص لغـــاز كبريتيـــد 
الهيدروجيـــن فإنـــه يذهـــب مباشـــرًة إلـــى 
الرئتيـــن، ومـــن ثـــم إلـــى الـــدورة الدمويـــة 
الهيموغلوبيـــن  مـــع  يتفاعـــل  حيـــث 
ويـــؤدي إلـــى انخفـــاض حـــاد فـــي نســـبة 
األكســـجين فـــي الجســـم. لـــذا نجـــد أن 
ـــى  ـــل عل ـــاب يعم ـــخص المص ـــم الش جس
ــير  ــدة وتكسـ ــر أكسـ ــه عبـ ــة نفسـ حمايـ
ـــا يمكـــن  ـــن بأســـرع م ـــد الهيدروجي كبريتي
وتحويلـــه إلـــى عناصـــر كبريتيـــة غيـــر 

ضـــارة )كبريتـــات(. وفـــي حـــال استنشـــاق 
ـــن  ـــد الهيدروجي ـــرة مـــن كبريتي ـــة كبي كمي
ـــل،  ـــدتها بالكام ـــن أكس ـــم ع ـــز الجس يعج
ويـــؤدي  الـــدم  فـــي  يتراكـــم  فإنـــه 
إلـــى اإلصابـــة بالتســـمم وربمـــا فقـــدان 
ـــدًا. ـــريعة ج ـــأة وس ـــورة مفاج ـــي بص الوع

ـــد  ـــأن غـــاز كبريتي ـــك اعتقـــاد شـــائع ب هنال
الرائحـــة  عديـــم  يكـــون  الهيدروجيـــن 
ـــو،  ـــي الج ـــاٍل ف ـــز ع ـــد بتركي ـــا يتواج عندم
إذ أن  الزعـــم غيـــر دقيـــق،  إال أن هـــذا 
خطورتـــه تتمثـــل فـــي هـــذه الحالـــة فـــي 
ــا  ــرعة، ممـ ــة الشـــم بسـ ــه لحاسـ تعطيلـ
يـــؤدي إلـــى تضـــاؤل إدراك المتأثريـــن 

بـــه لحقيقـــة وجـــوده فـــي المـــكان.
الفعالـــة لكشـــف  الوحيـــدة  الطريقـــة 
كبريتيـــد الهيدروجيـــن فـــي المـــكان هـــي 
اســـتخدام أجهـــزة الفحـــص المعيـــاري 
الثابتـــة والمحمولـــة، حيـــث يجـــب علـــى 
ــرص  ــالمتهم الحـ ــل سـ ــن أجـ ــع مـ الجميـ
ـــى اســـتخدام أجهـــزة كشـــف الغـــازات  عل
ــي  ــال فـ ــام بأعمـ ــاء القيـ ــة أثنـ المحمولـ
ـــا،  أماكـــن يحتمـــل وجـــود هـــذا الغـــاز فيه
مماثلـــة  ثابتـــة  أنظمـــة  تتوفـــر  كمـــا 
موزعـــة فـــي جميـــع المواقـــع التـــي يزيـــد 
فيهـــا خطـــر التعـــرض إليـــه. ويجـــب علـــى 
الجميـــع مغـــادرة المـــكان فـــور ســـماع 

ـــة  ـــة اآلمن ـــى المنطق ـــه إل ـــذار والتوج اإلن
المحـــددة عكـــس اتجـــاه الريـــاح. كمـــا 
يجـــب الحـــذر مـــن محاولـــة إنقـــاذ شـــخص 
دون  الغـــاز  لهـــذا  بتعرضـــه  مشـــتبه 
ارتـــداء تجهيـــزات الحمايـــة التنفســـية 
ـــالزم  ـــب ال ـــي التدري ـــبة ودون تلق المناس
علـــى كيفيـــة القيـــام بذلـــك. ويجـــب 
ـــاع االشـــتراطات  ـــًا إتب ـــع دوم ـــى الجمي عل
واللوائـــح المعتمـــدة المتعلقـــة بذلـــك 
ـــن  ـــة م ـــم LP-002( – الحماي ـــة رق )الئح

ــن(.     ــد الهيدروجيـ ــر كبريتيـ مخاطـ
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حقائـــق عـــن غـــاز كبريتيـــد الهيدروجيـــن
محمد الشريف – مهندس سالمة

ـــيطرة  ـــمل: الس ـــامرف، وتش ـــركة س ـــدى ش ـــة ل ـــادئ المرعي ـــم والمب ـــدى القي ـــة إح ـــتدامة البيئ ـــل اس تمث
ـــار البيئيـــة الناتجـــة عـــن تشـــغيل المصفـــاة والعمـــل علـــى التحســـين المســـتمر لـــألداء البيئـــي  علـــى اآلث
والتأكـــد مـــن إيفـــاء الشـــركة بالمبـــادئ المضمنـــة فـــي التطلعـــات البيئيـــة العالميـــة التـــي تتجســـد فـــي 

ـــة الغـــد“. شـــعار „فلنعمـــل اليـــوم لننعـــم ببيئ
ـــى  ـــة إل ـــادرات الرامي ـــي المب ـــى تبن ـــا عل ـــة وحرصه ـــة البيئ ـــم بحماي ـــا الدائ ـــى التزامه ـــركة عل ـــت الش برهن
اســـتدامة البيئـــة مـــن خـــالل التقيـــد التـــام بكافـــة القوانيـــن واللوائـــح البيئيـــة والحـــرص علـــى حمايـــة 
ـــة  ـــى فـــرص لتحســـين البيئ ـــا إل ـــات وتحويله ـــى مواجهـــة التحدي ـــة والســـعي إل ـــة المجتمعـــات المحلي بيئ

ـــة. ـــال القادم ـــتدامة لألجي ـــر اس ـــة أكث ـــن بيئ ـــة تأمي بغي

أحـــد  الكربونيـــة  االنبعاثـــات  مـــن  الحـــد  ظـــل 
البيئـــة  لتحقيـــق  األساســـية  المرتكـــزات 
ــى  ــز علـ ــامل يركـ ــوم شـ ــو مفهـ ــتدامة، وهـ المسـ
التـــي  الكربونيـــة  اإلنبعاثـــات  مـــن  التخلـــص 
ــي  ــل ثانـ ــراري مثـ ــاس الحـ ــازات اإلحتبـ ــرف بغـ تعـ
أكســـيد  وثانـــي  والميثـــان  الكربـــون  أكســـيد 
العالميـــة  الجهـــود  ضمـــن  وذلـــك  النيتروجيـــن، 
الراميـــة إلـــى تحقيـــق المســـتهدفات الرئيســـية 
األربعـــة: اإلســـتفادة المثلـــى مـــن مصـــادر الطاقـــة 
ــي  ــزل ثانـ ــة وعـ ــاءة الطاقـ ــع كفـ ــددة ورفـ المتجـ
ــتخدامه  ــادة اسـ ــره وإعـ ــون وتدويـ ــيد الكربـ أكسـ
انبعاثاتـــه.  عـــن  التعويـــض  سياســـة  وتفعيـــل 
وفـــي هـــذا الســـياق، أجـــرت ســـامرف دراســـة 
غـــازات  بيانـــات  علـــى  اســـتندت  اســـتقصائية 
عملياتهـــا  مـــن  المنبعثـــة  الحـــراري  اإلحتبـــاس 

حصلـــت  و2021م،  2020م  لعامـــي  اإلنتاجيـــة 
علـــى إثرهـــا علـــى شـــهادة تأكيـــد الحـــد مـــن 
ـــن  ـــادرة م ـــراري، الص ـــاس الح ـــازات اإلحتب ـــاث غ انبع
جهـــة إستشـــارية مســـتقلة، وذلـــك خيـــر دليـــل 
علـــى أننـــا نســـير بخطـــوات واثقـــة نحـــو التخلـــص 

مـــن اإلنبعاثـــات الكربونيـــة.
تهـــدف ســـامرف إلـــى مواكبـــة تطلعـــات وتوجهـــات 
رؤيـــة المملكـــة الراميـــة إلـــى خفـــض اإلنبعاثـــات 
الكربونيـــة وصـــواًل إلـــى الحيـــاد الصفـــري بحلـــول 
بأحـــدث  باالســـتعانة  وذلـــك  2050م،  عـــام 
ــل  ــاع أفضـ ــة وإتبـ ــة المتاحـ ــائل التكنولوجيـ الوسـ
ــي  ــر المناخـ ــر التغيـ ــة مخاطـ ــات لمواجهـ الممارسـ
ورفـــع كفـــاءة الطاقـــة والمحافظـــة علـــى المـــوارد 
ـــة  ـــة البيئ ـــق غاي ـــًا لتحقي ـــي قدم ـــة والمض الطبيعي

ــراء.  ــة الخضـ النظيفـ

نحــــــو بيئــــــــة مستدامـــــــة
عبد الرحمن المختار - مهندس حماية بيئة
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رانيا سفر – أخصائي العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية

والمعالجــة  للتكريــر  للرئيــس  األعلــى  النائــب  اســتضاف 
ــن  ــد ب ــور/ محم ــعودية الدكت ــو الس ــركة أرامك ــويق بش والتس
ــز التقنــي والرقمــي،  يحيــى القحطانــي، حفــل جوائــز التميُّ
ــن الموافــق 07  ــوم اإلثني ــى ي ــذي ُعقــد فــي نســخته األول ال
نوفمبــر 2022م لالحتفــاء باإلنجــازات علــى هــذا الصعيــد عبــر 
مختلــف دوائــر القطــاع، وذلــك فــي مركــز التبــادل التقنــي 
ــا وعبــر الفيديــو موظفــو  بالظهــران، حيــث شــارك فيــه حضورًي

ــي  ــبة ف ــركات المنتس ــو الش ــة وموظف ــي المملك ــركة ف الش
الصيــن وكوريــا الجنوبيــة وشــهد الحفــل الســنوي توزيــع جوائز 
التميــز التقنــي والرقمــي للشــركات المحليــة والمنتســبة فــي 
شــركة  ومنهــا  الســعودية  أرامكــو  بشــركة  التكريــر  قطــاع 
ــر التطبيــق الناجــح والفعــال  ســامرف التــي تــم تكريمهــا نظي

ــغيل. ــاءة التش ــين كف ــل لتحس ــي المتنق ــام الرقم للنظ

ـــى  ـــرص عل ـــا ال نح ـــة - إال أنن ـــدات ثقيل ـــتخدام مع ـــد إس ـــرة عن ـــاهل والمخاط ـــدم التس ـــا ع ـــب علين 1. يج
ـــرض. ـــذا الغ ـــود له ـــان الموج ـــزام األم ـــط ح رب

2. نـــدرك تمامـــًا أن جميـــع مصـــادر اإلشـــتعال يحظـــر إســـتخدامها بالقـــرب مـــن الســـوائل القابلـــة 
ــا. ــرب منهـ ــن بالقـ ــى التدخيـ ــا إلـ ــد بعضنـ ــك يعمـ ــع ذلـ ــتعال - ومـ لإلشـ

ـــك ال  ـــع ذل ـــة - وم ـــة مؤذي ـــي إصاب ـــبب ف ـــا يتس ـــة ربم ـــز حماي ـــي حاج ـــارز ف ـــمار ب ـــود مس ـــم أن وج 3. نعل
ـــه. ـــه أو ثني ـــادر بإزالت نب

4. ندرك الطريقة اآلمنة لتسلق السلم - غير أننا نتسلقه بيد واحدة مليئة بأدوات العمل.

5. يجـــب علينـــا إســـتخدام أدوات الحمايـــة الشـــخصية - إال أننـــا مثـــاًل نهمـــل إســـتخدام النظـــارت الواقيـــة 
ونكتفـــي بوضعهـــا فـــوق الخـــوذة الواقيـــة.

6. نعلـــم تمامـــًا أنـــه يجـــب علينـــا عـــدم التعامـــل مـــع المـــواد الكيميائيـــة دون اإلطـــالع علـــى بيانـــات 
الســـالمة الخاصـــة بهـــا - لكننـــا نســـتخدم المـــواد الكيميائيـــة دون ذلـــك.

7. نـــدرك أنـــه يجـــب علينـــا إرتـــداء ســـترة النجـــاة عنـــد القيـــام بعمـــل فـــوق المـــاء - لكننـــا نعمـــد إلـــى 
العمـــل فـــوق المـــاء دون إرتدائهـــا.

ـــذا  ـــي أداء ه ـــتمر ف ـــا نس ـــرأس - لكنن ـــي ال ـــة ف ـــرض إلصاب ـــر التع ـــى خط ـــوي عل ـــل ينط ـــام بعم 8. القي
ـــة. ـــوذة الواقي ـــداء الخ ـــل دون إرت العم

ــورة  ــا بالص ــن أداء أعمالن ــا م ــي تمكنن ــة الت ــة الكافي ــة والمعرف ــارات الضروري ــا المه ــك معظمن يمتل
الســليمة، وال شــك أننــا فــي الغالــب ال نرغــب عمــدًا فــي إيــذاء أنفســنا أو اآلخريــن. إذًا لمــاذا نعمــد 
إلــى تجــاوز إشــتراطات الســالمة ونعــرض أنفســنا واآلخريــن إلــى مخاطــر اإلصابــة؟ أدنــاه بعــض 
األمثلــة للتصرفــات التــي كثيــرًا مــا نقــوم بهــا علــى الرغــم مــن إدراكنــا أنــه يجــب علينــا اإلمتنــاع عنهــا.

هــذه األمثلــة مجــرد غيــٌض مــن فيــض، ويمكــن ســرد الكثيــر مــن الحــاالت المماثلــة نظــرًا ألننــا جميعــًا 
ــًا إلــى تجــاوز إشــتراطات الســالمة الالزمــة عنــد القيــام بأعمــال تتطلــب ذلــك، وعــادًة مــا  نعمــد أحيان
يكــون الســبب هــو محاولــة توفيــر الوقــت إذ ربمــا يجــرب شــخص مــا فكــرة جديــدة ناجحــة فــي توفيــر 
الوقــت، وهــو أمــر جيــد طالمــا أنهــا ال تنطــوي علــى مجازفــة بالســالمة. ال شــك أن حياتنــا وصحتنــا أهــم 
مــن المجازفــة بهمــا بإتخــاذ خطــوات غيــر صحيحــة ال تراعــي إشــتراطات الســالمة، وهــذا مكمــن الســر 
فــي أن 999 مــن 2000 محاولــة مــن هــذا النــوع تكــون غبيــة. لــذا علينــا أن نتحلــى دومــًا بالفطنــة 

ونضــع الســالمة فــي طليعــة أولوياتنــا.

فلنمتنــع عــن إهمــال إشــتراطات الســالمة ونضــع فــي الحســبان أن حــال تعرضنــا لإلصابــة فــإن 
الدقيقــة التــي وفرناهــا جــراء ذلــك ربمــا تكلفنــا أيــام أو أســابيع أو حتــى أشــهر للتعافــي مــن اإلصابة. 

تجــــاوز إشتـــراطـات الســالمة 
ودوره المـباشر في وقـوع الحـوادث 

واإلصـــابــــات
باسم قرنبيش - أخصائي السالمة 

كــــــــــــــــــــــــــــــــن ر
الوجـــــــبات الخفيفة
فــي مبانـي سـامرف
مهديـــة عشـــري – منســـقة العقـــود والخدمـــات العامـــة

فــي قســم  البشــرية ممثلــة  المــوارد  إدارة  اهتمــام  ضمــن 
الخدمــات  مختلــف  بتقديــم  واإلســكان  اإلداريــة  الخدمــات 
المميــزة لتلبيــة احتياجــات موظفــي ســامرف وخلــق بيئــة عمــل 
ــة عــام 2022م  ــذ بداي ــن، تمــت من ــة ومريحــة للموظفي إيجابي
إضافــة أركان الوجبــات الخفيفــة مــن مطعــم الشــركة فــي 
التحكــم  الفنيــة،  اإلدارة  الصيانــة،  )اإلدارة،  التاليــة:  المبانــي 
الرئيســي(، يتــم مــن خاللهــا تقديــم سندوتشــات بمختلــف 
أنواعهــا، دونــات، كروســون، كيــك المفــن، مكــرون، ســلطة 

فواكــه ، ســلطة خضــروات، عصيــرات، قهــوة مختصــة. حيــث أن 
الغــرض منهــا توفيــر األطعمــة الخفيفــة المنوعــة فــي مختلــف 
مبانــي ســامرف ليتســنى تقديــم الخدمــات ألكبــر قــدر ممكــن 

ــات.  ــع األوق ــي جمي ــن ف ــن الموظفي م
ــات خفيفــة  ــاح موقــع وجب ــه تــم مؤخــرًا افتت باإلضافــة الــى أن
ــر قــدر  ــاء ســامرف لتوســيع نطــاق خدمــة أكب ــد فــي مين جدي

ــك المنطقــة. ــن فــي تل مــن الموظفي

ـــز التقنـــي والرقمـــي تحتفـــي باالبتـــكار  جوائـــز التميُّ
والتســـويق والمعالجـــة  التكريـــر  قطـــاع  فـــي 



سامرف  بمركز  2022م  نوفمير  من  والعشرون  السابع  الموافق  األحد  يوم  في  سامرف  شركة  نظمت 
 35 أكملوا  الذين  الرواد  للموظفين  تكريمًا  تخلله  الذي  السنوي  حفلها  الصناعية  ينبع  بمدينة  الترفيهي 
و30 و25 عامًا من الخدمة المتواصلة في الشركة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس اإلدارة وبحضور أعضاء 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وقيادات إدارات الشركة وجمع من الموظفين.

On Sunday 27 November 2022 at its Recreation Center in Yanbu Al-Sinaiyah, SAMREF 
annual ceremony was conducted under the auspices of SAMREF Board Chairman in 
presence of SAMREF Board of directors, executives, different department managements 
and a multitude of employees. As part of the ceremony, the employees who completed 
35, 30 and 25 years of continuous service with SAMREF were recognized.  

خالد  المهندس/  التنفيذيين  اإلداريين  وكبير  الشركة  رئيس  سعادة  ألقاها  ترحيبية  بكلمة  اإلحتفال  بدأ 
وتمكين  المستمر  وإلتزامهم  وعزمهم  تفانيهم  على  كافًة  الشركة  أسرة  فيها  شكر  الجهيران،  خليل  بن 
الصعوبات  من  الرغم  على  العمل  مجاالت  مختلف  في  الرائعة  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  من  الشركة 
والتحديات السابقة والماثلة والمنظورة، كما أثنى على الموظفين المحتفى بهم وثمن جهودهم الدؤوبة 
باإلنضمام  سروره  عن  بالتعبير  كلمته  إختتم  ثم  خدمتهم،  سنوات  طوال  للشركة  الكبيرة  ومساهماتهم 
ألسرة سامرف، كما عبر عن عزمه وتطلعه إلى مواصلة مسيرة نجاح الشركة إستكمااًل للجهود العظيمة 

التي إبتدرها القادة الذين سبقوه في المنصب.

 - القثامي  أحمد  بن  منصور  الدكتور/  الزميل  عنهم  نيابًة  ألقاها  التي  بهم  المحتفى  كلمة  ذلك  وأعقب 
التجارب  التام عن  التكريم ومعربًا عن رضاهم  العمل - معبرًا عن شكره وتقديره لهذا  مستشار عالقـــات 

التي عاشوها والفرص التي نالوها طوال فترات عملهم الطويلة بالشركة. 
سامرف  إدارة  مجلس  رئيس  سعادة/  قبل  من  بهم  المحتفى  الموظفين  تكريم  مراسم  جرت  َثم،  ِمن 
المهندس/ أحمد بن عبد الرحمن السعدي وسعادة رئيس الشركة وكبير اإلداريين التنفيذيين المهندس/ 

خالد بن خليل الجهيران.  تال ذلك عرض فلكلوري رائع شدَّ إنتباه الحضور ونال إعجابهم.

وفي ختام اإلحتفال، تناول الجميع وجبة العشاء.

SAMREF President & CEO, Mr. Khalid K. Al-Jehairan delivered a welcoming speech, 
through which, he thanked all SAMREF family members for their dedication, persistence, 
commitment to enable SAMREF to make remarkable achievements and improvements 
in various areas despite all challenges. In addition, he highly commended the honored 
employees for their dedicated efforts over the years and their valuable contributions 
to the Company. He concluded with expressing pleasure for being part of SAMREF 
family while looking forward to contributing to its success journey in continuation of the 
tremendous roles played by his predecessors.

SAMREF Senior Labor Relations Consultant, Dr. Mansour A. Al-Guthami, spoke on behalf 
of the honored employees expressing gratitude for the appreciation and contentment 
over the experiences and opportunities they have had in SAMREF during their long 
tenures.
After that, the recognition of the honored employees was conducted by SAMREF Board 
Chairman, Mr. Ahmed Al-Sa'adi, and SAMREF President & CEO, Mr. Khalid Al-Jehairan. This 
was followed by an amusing folkloric show which captured the attention and admiration 
of all attendees.
At the end, dinner was served to the attendees.

حفـــل ســـامرف الســـنوي

SAMREF ANNUAL CEREMONY



 SAMREF
Snack Booths
Mahdiyyah Ashry- Contracts & GS Coordinator

In continuation of the efforts made by the HR-A&CS section to ensure proper and convenient work 
environment by providing of different special services that meet the needs of the employees; additional 
snack booths have been created since the beginning of 2022 at some buildings i.e. Maintenance, Technical 
and CCH. Such booths are in place to serve assorted sandwiches, donuts, croissants, muffin cakes, fruit 
salads, vegetable salads, juices, specialty coffees, etc. The objective is to provide snacks to a wider group 
of employees at SAMREF’s different facilities all the time.
Moreover, a new snack booth has been created at SAMREF port facility to serve employees there.  

SHORTCUTS ARE
THE CLOSEST TO ACCIDENTS
Basim Qaranbesh - IS Safety Specialist III

Most of us have the necessary skills and knowledge to do our jobs well, and most 
of us don‘t want to hurt ourselves or anyone else. Why then do we take ‚shortcuts,‘ 
setting up ourselves and others for injury? The following is a list of things we often do, 
even though we know we shouldn‘t!

1. We shouldn‘t take a chance when operating heavy equipment - but we don‘t use 
the seat belt that is provided!
2. We know that flames or sparks are not permitted around flammable liquids - but 
some of us smoke around them!
3. A protruding nail in a guard rail can cause an injury - but we don‘t bother to remove 
it or bend it over.
4. We know the safe way to climb a ladder - but we climb it with one hand full of tools!
5. We should wear our personal protective equipment - but we leave our goggles 
strapped up on our hard hats!
6. We know better than to use chemicals without reading the MSDS - but we use the 
chemical anyway!
7. We should wear a life jacket when working over water - but we go out over the 
water without one!
8. A bump or bruise to the head ran realty hurt - but we continue to work without our 
hard hats.

This is a short list, you can probably think of a lot more because we all, at one time or 
another, have been guilty of taking shortcuts. Usually it‘s because we are attempting 
to save some time. Occasionally someone comes up with an idea that works, and is a 
time-saver. That‘s great, as long as safety is not sacrificed. Your life and your health 
are too important to risk by taking stupid chances, and that is exactly what 999 out of 
1000 shortcuts are - stupid! Get smart - think safety first - always!

Don‘t take Shortcuts! If you‘re injured, the minute you saved may cost you days, 
weeks, or months of recovery time.
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Ranya Safar – PR & CSR Specialist

On 07 Nov 2022, the 2022 Downstream Technology and Digital Excellence Awards ceremony took place 
in Dhahran under the auspices of Saudi Aramco Senior Vice President – Downstream-, Dr. Mohammed Y. 
Al-Qahtani to recognize the winning initiatives delivered by in-kingdom and overseas affiliates.  
During the event, SAMREF was recognized for the successful deployment of the “Digital Operator Field 
Structure Round”

2022 Downstream Technology
and Digital Excellence Awards
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Sustainable environment as a core value for SAMREF involves: managing the 
environmental impacts of operations, maintaining continuous improvement in 
environmental performance and ensuring that the organization meets the principles 
imbedded in the global environmental expectations )“Protect Tomorrow Today“(.
SAMREF demonstrates its commitment towards Environment Protection and 
sustainability initiatives by complying with all environmental laws and regulations, 
protecting surrounding communities and striving to transform environmental 
challenges into improvement opportunities to secure a more sustainable environment 
for future generations to come.

One of the main pillars for sustainable environment is de-carbonization which 
focuses on reduction of Carbon emissions or what is known as Green House Gas 
)GHG( emissions e.g. CO2, Methane )CH4( & N2O by globally targeting four key levers: 
Renewables, Energy Efficiency, Carbon Capture Utilization and Offsetting. 
In this regard, SAMREF has verified its GHG data for the years 2020 & 2021 and has 
successfully obtained the GHG limited assurance statement via independent third 
party, thereby taking our first steps in the de-carbonization journey.  
SAMREF is targeting to align with the aspirations and direction of Saudi Arabia’s 
vision to reduce Carbon emissions and to reach net-zero by 2050 using best available 
environmental technologies and practices to act against climate change, improve 
energy efficiency, conserve natural resources, and moving towards clean and green 
environment.

TOWARDS SUSTAINABLE
ENVIRONMENT
Abdulrahman AlMukhtar - Environmental Engineer 

Hydrogen sulfide )H2S( is a 
colorless, flammable and toxic 
gas that frequently encountered 
in oil and gas refineries. Some 
common names for the gas 
include sour gas, egg gas since 
it smells like rotten egg at low 
concentration, and sewer gas 
as it is often produced from the 
microbial breakdown of organic 
matter in the absence of oxygen, 
such as in swamps and sewers.
When a person breathes in H2S, 
it goes directly through the lungs 
and into the bloodstream. The 
H2S reacts with the hemoglobin 
in the blood and reduces the 
body’s oxygen supply. To 
protect itself, the body oxidizes 
breaks down the H2S as rapidly 
as possible into a harmless 
compound Sulfate. If the person 
breathes in so much H2S that the 
body cannot oxidize all of it, the 
H2S builds up in the blood, the 

FACTS ON HYDROGEN 
SULFIDE )H2S(

Mohammed Al Shareef - Safety Engineer 

person becomes poisoned, and 
loss of consciousness may occur 
very suddenly.

It is widely known that H2S is 
odorless at higher concentration 
when in fact that is not the case. 
H2S is particularly dangerous 
as the sense of smell is quickly 
disabled and awareness of the 
presence of the gas is reduced 
substantially. 

The only reliable way to detect 
the presence of H2S is by using 
calibrated fixed or portable gas 
detectors. To stay safe, Wear 
personal gas detectors during 
tasks where exposure to H2S 
is possible. Fixed detection 
systems are installed at location 
with significant risk of H2S. If 
alarm sounds, leave the area in 
upwind and crosswind direction 
to the designated safe area. 

Never attempt to rescue a 
suspected H2S victim without 
using appropriate respiratory 
protection and without being 
trained to perform such a 
rescue. Always follow approved 
procedures i.e. LP-002 )Hydrogen 
Sulfide )H2S( Procedure(.



SAMREF’S JOINT EFFORTS WITH 
LUBEREF’S FACILITY TO UPLIFT 
THEIR SULFUR PRODUCT QUALITY 
Khalid Ghazal – Technical Staff Process Engineer )Sulfur and Amine Specialist(

B2 Process Engineering Group led by Sulfur Specialist Khalid S. Ghazal extended 
technical support to Luberef )Saudi Aramco Base Oil Company – Yanbu( to address 
a long-standing issue with the quality of their Sulfur Pellet Product )Mechanical 
Properties/Sulfur Dust Related(. This collaboration is part of the agreed synergy 
between Samref & Luberef to facilitate export of their Product via Samref’s Sulfur 
Port.

In order to address these issues, it was required to overcome the following challenges 
related to Luberef’s Forming Unit:
I- Review and Understand their Unit’s Operation. Although their Unit is Wet Sulfur 
Forming Process similar to Samref’s, the Licensor is different i.e. Devco for Samref 
and Enersul for Luberef. 
II- Technically convince their Engineering and Operation teams to apply recommended 
changes concurrently. This was not only considering their mode of operation since 
start-up on their Unit end of 2017, but that they advised that they consulted their 
Licensor )Enersul( of our findings and was unfamiliar with some issues.
III- Slow progress to apply Samref’s recommendations during the first several months 
considering the execution and unexpected events they encountered. 

Considering the above, Khalid conducted various Site visits to Luberef’s facility and worked closely with 
their team since 19th January 2022. Subsequently, their Sulfur product spec improved as produced from 
their SGU )Sulfur Granulation A-Unit( per below results. 

Moreover, he continued supporting Luberef until completion of the Test Run in Samref’s Sulfur Port, 
scheduled during the last week of August 2022. As such, Khalid’s recommended Preventive Maintenance 
requirements for their SGU )A-Unit( were completed on 30th August 2022 )prior to the Test Run(. This 
was followed by Unit start-up the next day and Test Run in Samref’s Sulfur Port on 1st September 2022 
which was a success )Alhamdulillah( and acknowledged by Luberef’s Management. Luberef and Samref 
are currently working on the contractual terms and conditions to proceed accordingly.

Luberef’s Results 
Sample # 6 )Final 

Improved Product( 

Luberef’s Results 
Sample # 1 )Base 

Case(

 Samref’s
Acceptance Test

6579.665% )max(PSD )2.36 - 0.6 mm( 

0.02 0.40.2 wt% )max( Primary Fines )wt%( 

6.2 4.15.0 kg )min( Average Crushing Strength )kg( 
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As part of ongoing enhancements to the work environment and building facilities, 
Corporate Services Division has installed and launched a new system to manage 
the booking of meeting rooms in the company.  The system includes 20 Condeco 
meeting room screens, distributed across all department buildings.  Read on for 
more information about the system.

Booking a meeting room through your 
Outlook calendar is fast and easy.  Room 
details and features are listed, so you 
can be certain the space you’ve booked 
is right for you.

Services like catering and audio-visual 
equipment can be integrated into every 
booking. The relevant teams are notified 
of what’s needed, where and when, and 
you can see the status of each service 
within the booking grid.

The Condeco screens display the status of each 
meeting room.

• Check availability
Get an at-a-glance view of when a room is booked 
and who booked it.

• Show meeting status
See which rooms are available, booked or occupied 
with red, amber and green LED lights.

The Wayfinder shows details of current and 
upcoming meetings and room status.  It is your go-to 
information point to give you a real-time view of 
which rooms are free and which are busy.

Special thanks to the excellent support and cooperation from all involved sections. Your teamwork 
made the dream work!
-HR Admin & Community Services     - IT & Digitalization     -  Cybersecurity      -  Purchasing & Logistics    
-PPC

• Increase room usage
If the meeting host hasn’t checked in for their 
booked time, Condeco automatically frees up the 
room for you to use instead.

• End or extend
If your meeting finishes early or is running over 
time, you can either release the room for others to 
book, or extend your booking if time is available.

• Book instantly
You can use your Samref badge for super-fast 
booking, check-in, check-out, and extension, all 
from the touch screen.

From your smartphone, you can book a meeting 
room, as well manage your upcoming bookings.

You can also access more advanced features through 
SharePoint by clicking on this icon:

NEW MEETING ROOM 
RESERVATION SYSTEM
Nabil Elbazi - Human Resources & Organizational Development Advisor

OUTLOOK INTEGRATION
 & SHAREPOINT PORTAL

Catering & Room Setup Services

Meeting Room Booking Screens

Wayfinder

Mobile Application
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2022 CSR WORKSHOP – MYAS
Ranya Safar – PR & CSR Specialist

The RC-Yanbu has recently organized the 2022 CSR workshop in association with 
the HRSD at King Fahad Civic center in MYAS. The event was to integrate CSR efforts 
with local government agencies, industries and investors.

The workshop was chaired by Dr. Mubarak Bogami who demonstrated the CSR 
concept and procedure manual as well as the HRSD CSR center roles. He also 
explained criteria of the CSR development projects along with the incentives offered 
by the HRSD to the contributing private sectors.

During the workshop, SAMREF PR, CSR & Media manager, Bandar K. Eskandrani 
highlighted SAMREF social responsibility journey over decades in Madinah region in 
general and at Yanbu community in particular where it proved to be a byword for 
social and charity contributions. He indicated Yanbu CSR Council as one of SAMREF’s 
effective initiatives to integrate and streamline contributions of more than SR72M in a 
record time. As a result, SAMREF was awarded the CSR plaque as the Top Contributor. 

He added that SAMREF was able to engage a lot of CSR success partners like the 
RC-Yanbu.

Eskandrani also remarked about SAMREF CSR initiatives and strategic plans with a 
focus on “Tanseeq“ network which was initiated by SAMRE in partnership with Yanbu 
CSR council to integrate and streamline overall local social responsibility and charity 
efforts.

At the end, the chairman of SABIC Employees Charity Fund’s board of trustees, Mr. 
Soliman Al-Hosain spoke on their tremendous contributions to the community.

The event was in line with the RC-Yanbu strategy to sustaining the successful 
partnerships to help achieve objectives of the wellbeing and quality of life in MYAS in 
support of the established themes of Saudi Arabia vision 2030.       

Aristeo Castelo - MA Senior Maintenance Coordinator

As part of Samref’s Buddy Manager Program and in continuation of the efforts made to sustain 
and improve contractor safety performance, a weekly toolbox safety meeting was conducted 
with all contractors and Samref personnel representatives headed by Maintenance GM Abdullah 
Harbi )BM Sponsor(. 
Maintenance GM made great emphasis on Samref Safety Critical Rules as well as the lessons 
learned from previous incidents, particularly the critical safety rules violations that have occurred 
while working at height. Loss Prevention System )LPS( compliance and effectiveness were also 
highlighted and clarified to all contractors. 

CONTRACTOR WEEKLY TOOLBOX
SAFETY MEETING 2022
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B2 PROCESS ENGINEERING ALTERNATIVE 
APPROACH FOR ON-LINE REPAIR OF 
923-B-03 SRU3 INCINERATOR

For the First Time in Samref ...

Khalid Ghazal - Technical Staff Process Engineer )Sulfur and Amine Specialist(

The function of the 923-B-03 SRU3 Incinerator is to thermally oxidize the remaining 
H2S, Sx, COS, CS2 and Mercaptans, when present, in the combined Tail Gas to SO2 
from all 3 SRU’s. This is done after being treated in the TGCU )Tail Gas Clean-up Unit( 
and well as the other associated SRU Streams at a temperature of 650°C to avoid 
emission of reduced Sulfur species via the 150-M-04 Common Utility Stack. Moreover, 
the Incinerator is incorporated with a WHB )Waste Hear Boiler - Heat a Heat Recovery 
System( producing ~ 20 Ton HPS/hour.  

The 923-B-03 SRU3 Incinerator is equipped with a 6“ Sniffing/Quench Steam utilized 
in the event of an upset condition i.e. uncontrolled temperature increase in the 
Incinerator. This line has been leaking from several locations due to Sulfuric Corrosion. 
As such, the plan was to replace it during SRU3 shutdown in September 2022 
Refinery Slowdown and reflected in Maintenance shutdown scope. However, on 7th 
September 2022 B2 OCL advised that this task was cancelled as it was not possible 

to shutdown 923-B-03 SRU3 Incinerator, given the fact that both 92-HV-801/800 Tail Gas Bypass Vales 
to the 921/922-B-03 SRU1&2 Incinerators respectively were stuck open, which made it not possible to 
divert SRU1&2 Tail Gas back to their corresponding Incinerators. Thus, the Tail Gas was to continue to 
be routed to SRU3 Incinerator. However, considering SRU3 Incinerator low operating pressure )almost 
vacuum(, B2 Process Engineering evaluated this issue and recommended to proceed with the scope but 
with on-line repair )conducted for the first time in Samref( by installing Blinds while using B.A. )Breathing 
Apparatus( with some operational precautions. Additionally, special fabricated Blinds were modified 
instead of the Standard ones )as recommended by B2 Shift Leader Khaled Sayed & Rawabi Supervisor 
Ahmed Mahmoud( with clamps to ensure they were properly secured during installation. The task was 
successfully executed by Mechanical Contractor )Rawabi( between 10th – 14th September 2022 and 
thanks to Allah then their detailed preparation, the activity was executed safely and smoothly.
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These three terms might be based on to take the lead and every one of them has a 
vital role in creating self-consciousness to positively affect the entire community. 
We may accidentally know about many terms while reading books or we may touch 
their meanings as unique behavior traits of great figures in history.

Neutralism is always behind success of communities. Therefore, the Conflict of 
Interest policies were enacted to eliminate subjectivity and inequity and to ensure 
that everybody talks the talk and walks the walk. Objectivity represents the real sense 
of honesty. It is the unique value that all memorable figures of great renown used 
to have. The secret behind prosperity of any leading nation is always in “objectivity 
effect“.

Objectivity is either being positive or passive. An example of positive objectivity 
is the role of parents or teachers in instilling equity and dedication values when 
bringing up children.

Steeds mean “horses“ particularly the excellent-bred horses that are selectively 
nursed to perform nice acrobatic shows in a mixture of stamina and technique at the 
same time. A neutral individual shall have both capabilities in order to help achieve 
his/her goals.  

At first glance, “stubbornness“ looks unfavorable. However, it is very fine as it 
enables to go forward overcoming challenges to innovate and illuminate others. For 
instance, Antarah bin Shaddad Khalid ibn Al-Waleed and Umar ibn Al-Khattab were 
positively stubborn. On the other hand, Abi Jahl is a bad example as he used to be a 
mere stubborn man who failed to make difference in history.

These three terms are meaningful enough to be considered as easy and simple 
methods in order to influence others.      

3 TERMS: NEUTRALISM, STEEDS 
AND STUBBORNNESS

Mansour Al-Guthami – Senior Labor Relations Consultant

Ranya Safar – PR & CSR Specialist

Under the auspices of the RC-Yanbu CEO, Mr. Abdulhadi A. Al-Juhani, the Saudi Equestrian 
Federation’s 2nd Show Jumping championship-2022 was organized on 27 Nov 2022 at MYAS 
Equestrian center in presence of Yanbu Governor, Mr. Saad M. Al-Suhaimi as the guest of honor.
The championship was attended by a multitude of people with a wide participation of horsemen 
and riders from all over the Kingdom. 
At the end of the event, SAMREF was honored as a diamond sponsor in recognition of its 
continuous support to the equestrian activities.

SAMREF SPONSORS THE 2ND SHOW 
JUMPING CHAMPIONSHIP – DIAMOND TIER

IS,GA&SHE welcomes the new security men intake. We wish them all the success in their roles and 
we hope they will be a value added to the team.
IS,GA&SHE always strives to reinforce overall security protection and meet regulatory 
requirements at SAMREF.

NEW GROUP OF SECURITY
MEN AT SAMREF

Mahmaud Assaul – Weapon Management Coordinator

 Ali M. AazmiFaisal H. LoqmaniOmar M. Subhi Abdulaziz A. HazmiNahar M. NazzawMohammed F. HebaishiAbdulaziz K. Juhani
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SAMREF FIRE PROTECTION 
CAMPAIGN
Khalid Al-Ghamdi – Fire Training Coordinator

For the first time at SAMREF, the “Fire Protection Campaign“ has been recently 
organized in an innovative manner at the Annex Hall. The event was uniquely designed 
to raise awareness of all SAMEF employees on the emergency preparedness along 
with hands-on response activities.
The 4-day campaign was inaugurated by SAMRE President & CEO, Mr. Khalid K. Al-
Jehairan in the presence of department managements and a multitude of employees. 
SAMREF FP team emergency response roles were highlighted and fire equipment 
was shown with associated creative in-house-produced awareness films during the 
event. 26 FP team members took part in the campaign while visitors were around 411.
The event was divided into cold, warm and hot zones. The cold zone was to spread 
abstract awareness on the fixed fire equipment. At the warm zone, three risks were 
addressed i.e. dealing with HAZMAT fire, rescue and rapid response and overall fire 
response. The hot zone was for practical training on how to utilize fire extinguishers 
and blankets using the cutting-edge Virtual Reality )VR( technology in addition to 
first aid hands-on activities. 
SAMREF fire engines were there to show the contained equipment and highlight their 
main response roles in firefighting scenarios.
The campaign captured attention of visitors from many government agencies as well 
as neighboring industries like Yasref, Yanpet, Natpet, Yansap, etc., who admired by 
SAMREF efforts to raise the safety awareness of its employees.   

HEAT STRESS CAMPAIGN 2022
) BEAT THE HEAT! (
Rami Jamal )Industrial Hygiene Supervisor( 

Heat Stress Campaign was successfully conducted at beginning of August 2022, the campaign was 
focusing on enhancing awareness of heat stress when it comes to planning and performing an outdoor 
activity during hot season.
Campaign opening was held in C2 Area conference room, after management walkthrough. Industrial 
Hygiene presented to management the objective and plan of the campaign, an awareness short film was 
shown, cold drinks were served along with gifts and brochures.
The short film was developed in-house with the support from Public Relation section, which contains the 
following: 

- Means of Heat Stress monitoring at SAMREF i.e. SAMREF Weather Station.
- Means of communication of heat stress data to all employees and contractors through either SAMREF 
sharePoint front page or radio communication. 
- Precautions to be taken when planning and performing an outdoor activity during hot season. 
- Message from management to employees and contractors for encouragement and awareness 
enhancement of heat stress.

Number of 16 sessions were conducted in one of the classrooms in training building, where the film 
was shown, questions, concerns, and suggestions were discussed, and attendants left with cold drinks, 
brochures, gifts and positive feedback. Total attendance of both employees and contractors was about 
150. 

The drinks were also served along with the brochures & gifts during lunch at the cafeteria, as well as 
distributed at contractor’s laydown yards. Additionally, heat stress was discussed during safety meetings, 
toolbox and eventually film was shared with all employees and contractors through department screens.
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TECHNOLOGY OPTIMIZATION
Abdullah Khallaf – TE Lab Technician

The computer is one of the resources that could be optimized to provide a broader 
spectrum of uses. It is crucial to conduct a variety of routine works, to which, many 
users limit their utilization.

As such, other potential advantages are wasted and neglected. There is room for 
optimization including use of software and applications that either already installed 
in the computers or Company-supported, in order to save time and effort when 
performing the routine tasks.

Digitalization is one of the simple processes to optimize work as to save time, effort 
and cost resulted from unnecessary printing while easing the search and archiving 
of the documents.

At SAMREF Lab, we strived to eliminate printing commands as practicable as possible 
when we created the “E-Logbook System“. Now, printing commands are limited 
only to the forms and reports required in hardcopy format as per the policy. Instead 
of printing commands, documents are being shared automatically and directly via 
emailing system. Also, “Save“ commands are supported in several formats with the 
feature of predetermined drives to automatically accommodate some select reports 
as required.

In addition, optimized use of available data was borne in mind. The user doesn’t need 
to rewrite or re-input any data available in the Lab database. The user only needs to 
search required data using the multiple filtering options based on the ready-made or 
custom data integration features.

Suh system has been created through optimization of the basic applications installed 
by default in the computers at SAMREF. So, computers are effectively operated at 
Lab to achieve 24/7 availability.

In 2022, the HR took the initiative in this regard 
in a manner consistent with the real work needs 
in coordination with the concerned departments. 
Competitions were conducted to cover Technical, 
Maintenance, IS,GA&SE, HR, etc. Every competition 
had a participation of more than 50 candidates.
The competitions were successful as more than 
35 employees were hired and assigned to work in 
diverse areas.

Such Saudi featured workforce will definitely 
contribute to sustaining the success and excellence 
journey of SAMREF.
We in the HR are always committed to bringing the 
most competent workforce in order for SAMREF 
to be a leading refinery.    

In line with the planned improvements to cope with the latest international security regulations and to 
ensure preparedness of the security men for effective response to the potential challenges at the port 
facilities, the “Safety and Security Measures at Port Facilities“ course was virtually delivered from 26 to 
30 January 2022 by the SME/ Mohammed F. Al-Salmawi.
To strengthen partnership with the concerned government authorities and to help develop their 
personnel, officials from the Border Guard took part in the course. 

It is a big event to hire a group of candidates of the same specialty after passing a different tiers of 
preference like English language placement test, personal interview, pre-employment health checkup, 
etc. The main objective is to ensure attracting the most competent candidates to occupy different jobs 
while increasing equal job opportunities for the Saudi fresh graduates.

SPECIALTY HIRING
COMPETITIONS AT SAMREF

“SAFETY AND SECURITY MEASURES 
AT PORT FACILITIES” COURSE

Marwa Al-Thubaiti - Manpower Resources & Organization Coordinator

Mahmaud Assaul - Weapon Management Coordinator
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	 Enable automatic locking of the screen. 
	 Choose mobile apps from only trusted sources. 
	 Make sure you are always using the latest version of all your mobile applications.
	 Always using the latest operating system for your device and keeping it updated. 
	 Never tamper with your mobile device, which is often called jailbreaking. 
	 Always disabling Wi-Fi and Bluetooth on your mobile devices when these services 

are not in use. 
	 If an email or message on your mobile device seems suspicious or too good to be 

true, simply delete it.
	 Do not store high value credit card.

Mobile devices, such as your smartphone and tablet, store a tremendous amount of 
personal and sensitive information, including your contacts, photos, text messages, 
online activity and may include Credit Card/Mada Card. As such, be sure to protect 
these devices. However, it may surprise you to know that the biggest risk to your 
mobile devices is not cyber attackers; it is most likely you. You are far more likely 
to lose, forget, or have your mobile device stolen than have someone hack into it. 
Here are some tips to help protect your mobile device:

Finally, do not access or store work email or other work data on your mobile device 
unless you are authorized to do so and security safeguards are in place. Your mobile 
device is a powerful tool, one that we want you to enjoy and use. Just remembering 
these few simple steps can go a long way to keeping you and your mobile device 
secure. In SAMREF, Mobile Device Management )MDM( Application installed in 
authorized mobiles for protection of SAMREF data

MOBILE DEVICES
Wejdan Alshehri – Cybersecurity Engineer

CYBERSECURITY AWARENESS MONTH
Wejdan Alshehri – Cybersecurity Engineer

In line with global campaign of Cybersecurity awareness month that is celebrated every October and 
SAMREF Cybersecurity vision to leverage the level of awareness for all SAMREF employees & families, 
Cybersecurity Section has initiated a campaign titled “#Illuminate_yourself_in_Cyber“ from 18th to 31st 
October 2022. 
This campaign focused on encouraging all SAMREF employees to learn and raise their knowledge in 
Cybersecurity. It consists of two challenges where 184 employees participated. The prizes given to two 
winners picked randomly in addition to the complimentary gifts awarded to all SAMREF employees.
The participations for Cybersecurity challenges were from different departments in SAMREF.

Moreover, we have shared cybersecurity awareness material through SAMREF channels/media )e.g., 
screensavers, e-mails, SharePoint, and SAMREF’s social media( and cybersecurity giveaways were 
distributed to all SAMREF employees. 
At the end, this journey will never end and it will be continuous for other significant achievements and 
improvements for SAMREF employees’ Cybersecurity awareness. 
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In continuation of the efforts made by the HR-A&CS section to ensure the best well-being of SAMREF 
employees and their families through providing of select entertainment activities, the )Pool Party( was 
organized at SAMREF recreation center in October 2022 for both ladies and kids. The party took place 
outdoor and around the swimming pool with the Equator Hawaiian feature. With around 640 attendees, 
it proved to be the most admired event among all simultaneous entertainment activities.

The party included a variety of booths )i.e. face painting, colored sands, photography, hospitality, ice 
cream, etc.( in addition to other amusing aquatic and inflatable games along with distribution of kid toys 
and ladies gifts. At the end of the party, dinner was served to all attendees.
Thanks to Allah, the event captured the attention and admiration of all attendees and met expectations 
of strengthening the social ties and optimizing SAMREF facilities utilization under the unwavering support 
from the management.       

THE POOL PARTY
Mahdiyyah Ashry- Contracts & GS Coordinator

ALKY Unit is one of the refinery process units to upgrade the gasoline values by 
combining lower chain hydrocarbons to produce longer chain hydrocarbon called 
ALKYLATE. The Alkylation process requires an acid gas to complete its reaction and 
convergence. The Acid gas used in ALKY unit is the HF Acid. This Acid is very risky 
when inhaled or touched and could lead to high injuries and fatalities. In addition, 
it expands five times in only two minutes. Therefore, the time correspondence to 
such event is highly critical to contain the leak and or to shut down the unit. Studies 
showed that people’s performance reduces during frustration time.

To solve this, the process team alongside with EM specialist have come up with 
this innovative idea to expedite the decision and guide the control operation 
during acid leak scenarios. This is an application implemented on the Control 
panel to give directions and directives through an acid leak. This is considered as 
one of ExxonMobil best practices and SAMREF strategic objectives. SAMREF is 
implementing this application and it’s on the final stage of completion.

The Advanced process control team has always been looking for opportunities to 
leverage the existing technologies, digitalization techniques and automations to 
enhance our profitability, safety, reliability, operability to achieve our operational 
excellence. 

ALKY COP )CRITICAL OPERATING 
PARAMETERS(
Almuhanand Basuni - Advanced Process Control Engineer )Process Control System 
section - Technical Department( 
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As part of the continuous efforts to further improve the Loss Prevention System )LPS( journey adopted 
by SAMREF since 2020, SAMRER LPS core team conducted a review workshop to assess its overall 
effectiveness in consideration of the past and current deliverables as well as the future plans and 
anticipations.
From 23 to 27 October 2022, SAMREF hosted Dr. James Bennett )the LPS founder( who chaired the 
workshop in presence of SAMREF leaders. Discussions were very extensive during the Q&A sessions. 

After that, the LPS SMEs involved in a series of 
direct and field meetings with SAMREF leaders and 
employees to assess how the LPS is effectively 
used at SAMREF, and to explore how to overcome 
the challenges through optimized use of the tools 
under close stewardship of the leaders.
The SMEs were full of praise for the great 
improvement of the employees’ understanding 
and digesting of the LPS. They also commended 
SAMREF management for the unwavering support 
in this regard. In addition, they appreciated 
employees for their open-mindedness and 
integrated efforts with the LPS team.
This first visit to SAMREF by Dr. Bennett proved 
to be very successful and abundant in knowledge 
and know-hows.

SAMREF LPS INTO
MORE EFFECTIVE ACTION

Preventive maintenance is one of the cornerstones of comprehensive productive 
maintenance. Preventive maintenance includes the set of activities and procedures 
carried out by the maintenance department to keep the equipment in good 
operating conditions, trying to avoid breakdowns and sudden malfunctions and 
enabling us to know problems before they occur

PREVENTIVE 
MAINTENANCE )PM(
MOHANAD TNBAKTI - Maintenance Group Leader C1 Area

Waleed Al Amoudi - LPS Operation Coordinator

This maintenance is carried out periodically and according to a set time plan to be 
determined by the machine manufacturers or by the experienced technicians in 
charge of maintenance.
Preventive maintenance is the tracking of devices and equipment periodically 
daily, weekly, sometimes monthly and annually, and the importance of preventive 
maintenance is the first degree to protect the device and the user and includes 
cleaning, lubrication and lubrication, replacing parts that have become broken, and 
renewing and maintaining equipment.

The maintenance of the equipment should not be neglected, because savings in 
maintenance expenses may lead to malfunctions that may cost more than the value 
of the savings, resulting from reducing preventive maintenance work.

Benefits of preventive maintenance of equipment Maintain equipment and devices.

	 Reduce the rate of failures.
	 Reducing wasted time and effort.
	 Increase production.

	 Extend equipment life.
	 Save time, effort and money.
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As part of SAMREF recreation center activities, the Sports Committee has recently organized the 
Table Games Olympics in association with the HR-A&CS. The organizing committee broadened 
participation by involving both employees and their families to ensure integrated and exciting 
games which covered )Baloot, Carom, Chess and FIFA PlayStation(.

The activity also included outdoor kid games and music shows in addition to snack and beverage 
booths with lucky draws and distribution of valuable gifts. The event was part of the variety 
of recreation activities, through which, SAMREF aims at strengthening social ties amongst the 
employees in enjoyable and exciting environments at the SRC that is in place to meet the needs 
of employees and their families.
SAMREF VP – CS, Mr. Ayman M. Attallah inaugurated the games with a short speech appreciating 
the efforts made to provide the proper social environment for the employees and their families. 
He also emphasized the management attention to extending support to all social and sports 
activities.
The games took 6 days with 152 participants and 25 organizers from SAMREF’s different 
departments. Total attendees were more than 300 individuals of SAMREF employees and their 
families.

Congratulations to the winners and many thanks to all participants and 
attendees. Meanwhile, get ready for more exciting activities to come. 

The winners were as follows:

SAMREF TABLE GAMES 
OLYMPICS 2022
Abdullah Khashogji – SAMREF Sport Committee Head

Akram JahamaAbdurrahman Masaa’d
(for the second time 

consecutively)

 Moath A. Sharif

Ahmed Tayb 

 Mohammed O. Khan

Waseem Mohammed

FIFA PlayStationChessCaromBaloot
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 Falling or
strong fusion

 Not warming
up properly

Using
 inappropriate tools

Stress and 
body stress

One of the causes of injuries in football fields

TEXTING & TALKING
COULD BE THE END

The OTJ Safety Committee plays a vital role in enhancing safety awareness and 
spreading the “Safety First” culture on all life aspects after work for all SAMREF 
employees and their families. It is one of the voluntary committees in place under 
supervision and support of the top management in line with the special attention 
given to safety culture at work and at home.   
In close coordination with SAMREF medical clinic, the OTJ safety committee works on 
gathering and assessing the annual statistics of the LTAs which occur after work like 
injuries result from wrong exercises/work-outs, traffic accidents, etc. Accordingly, 
the proper awareness plans are developed and implemented in a timely manner.

Also, the OTJ safety committee works hand-in-hand with the other concerned sections 
like the PR,CSR & Media; LPS, FP; A&CS; etc. to ensue effective implementation of the 
planned programs in line with the proven teamwork and success-oriented mindset 
of SAMRE.
The OTJ safety committee always strives to implement a variety of activities in an 
educational and entertaining manner with a wide voluntary participation from the 
employees and their families. To this end, many programs have been implemented 
during 2022YTD like the sports safety program as part of SAMREF 6X6 Football 
Championship as well as the sports equipment safety awareness program organized 
at the SRC. Moreover, official social media are used to ensure a wider spread of 
awareness communications. Also, a monthly safety tips challenge is conducted at 
SAMREF to further enhance safety awareness.
Last but not least, SAMREF OTJ safety committee wishes you and your families the 
best of health and safety.  

SAMREF OFF-THE-JOB )OTJ( 
SAFETY COMMITTEE
Ammar Bawazeer - Senior Operator
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OIL PORT
REHABILITATION PROGRAM
Adnan Kendi - MA Civil Project Planner I

The project completed in 45 days. It was an enormous challenge due to the location 
onshore, the heat category in August, using cold cut )cold permit( for slop pipes to 
avoid fire risk by hot cutting and after that welding the new oily slop pipes around 
products pipes   , managing multiple contractors, supervising and monitoring the 
work in all disciplines. Moreover, in Fire Water Pipes, we used cold jointing to remove 
the hot work permit for welding which helped in significant reduction of time and 
cost, increase the reliability and very easy maintenance in the future. In fact, a normal 
period of such a project takes minimum 6 months but PPC completed in 45 days. 

To sum up, the maintenance inputs in the evaluation of projects led to rise the 
saving yearly in rehabilitation program by researching and implementing the best 
techniques with cost effective material to improve quality and reliability for minimum 
20 years life expectancy. 

The year of 2022 had a significant change in the “oil port rehabilitation program“. 
Furthermore, the focus was on berth 55 to execute and plan the following items: 
1- Replace the Fire Water and slop )oil water mixtures from cargo( pipes underdeck 
2- Repair the deteriorated concrete on the jetty
3- Replace the mooring hook from hydraulic to electric to avoid oil leak
4- Repair the underdeck damaged concrete using shotcrete technique to increase 
life span. 

With dwindling Gasoline Prices, FCC Margin was 
getting stretched with the prevailing product slate. 
However, margin realization from LPG components 
remained healthy due to Alkylation, MTBE and RGP 
outlets. These disruptions seeded the need for 
modifying the FCC product slate by manipulating 
operating conditions.

Historically and by design, the limit of the LPG 
production has been 4600 m3/d. Even this was 
not achievable due to Wet Gas Compressor )WGC( 

Turbine Limitations due to ongoing fouling issues. 
The objective was to increase the LPG production 
up to 5000m3/d. The study included an evaluation 
of existing relief system to make sure the creep 
capacity will not violate the relief scenarios. It also 
verified the unit hydraulics, capability of various 
towers, control valves etc. Finally, a controlled 
test run was carried out to increase the LPG 
production to 5000 m3/d by optimizing various 
Reactor and other unit conditions such as ZSM-5 
concentration, Reactor Top Temperature )RTT(, etc 

FLUID CATALYTIC CRACKING OPERATIONAL 
OPTIMIZATION UNDER DECLINING GASOLINE 
MARGIN AND FAVORABLE LPG MARGIN WITH 

MAJOR EQUIPMENT CONSTRAINTS
Authors: Sivaprasad PP, Abdulrahman Bukhari, Mohammed Harbi, Ali Al-Ansari, Ahmed Al- Khatabi

Fluid catalytic cracking )FCC( is one of SAMREF refinery process units. The unit is the biggest complex 
in the refinery as it generates feed for MTBE, Alkylation, USGP, MDU and CHD units. The feed of the FCC 
is a mix of heavy gas oil, medium vacuum gas oil and heavy vacuum gas oil )VGO(. The three streams 
are blended together and then fed to the FCC reactor. The main products from FCC unit are liquefied 
petroleum gas )LPG( which is the feed to MTBE and Alkylation units, refinery grade propylene that can be 
sold to nearby YANPET Company, high octane gasoline and LCO which are send to the refinery gasoline 
and diesel pool respectively after desulfurization. 
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while remaining within the WGC Turbine Capacity. 
The judicious combination of severity versus ZSM-
5 addition helped in overcoming the WGC Turbine 
Limitation by reducing dry gas make. 
The subsequent LPG maximization has resulted 
in a margin improvement of 3.76 M$ for the 
subject period. In addition, the increase in the LPG 
production has helped in the alkylation unit feed 
creep up. 
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PRESIDENT’S AWARD FOR BEST 
SAFETY PERFORMANCE
Mohammed Al Shareef - Safety Engineer

The continued pursuit of excellence has been critical to SAMREF’s long-term 
success. Samref’s management continued to recognizing the Business Team that 
demonstrated outstanding performance in Safety. This recognition is sponsored by 
the President & CEO.
Every Quarter, six business teams scores are measured in a predefined KPIs and 
the business team with highest points is announced the winner of the quarter and 
celebrated with group of executive managements, other business team managers 
and SHE leaders.  
These awards are a great way to celebrate our strengths and to recognize the 
commitment, dedication and hard work made by colleagues. As we completed ten 
cycles in our award program as of 3rd quarter of this year, A2 had the most wins 
followed by B2. Definitely, all business teams have benefited as the competition is 
improving their safety performances. 
This quarter had a new winner with the highest Safety Culture Index Score, A1 
Business Team. Executive Management has recognized the winning business teams 
and handed the President’s Award for Best Safety Performance Trophy, and thanked 
them for addressing the most pressing challenges in their areas. We also celebrated 
A2 Business Team for winning the most improved award for the same quarter.
In Jan Next year, A1 Business Team will have to defend their trophy against the 
contenders as the competition is becoming more intense.

REFINERY PROFITABILITY ENHANCEMENT 
WITH ALKYLATION CAPACITY CREEP AND 

USAGE OF CHILLERS
Authors: Ahmed Al-Khattabi, Ali Al-Ansari, Mohammed Al-Harbi, Sivaprasad PP, Abdulrahman Bukhari

Alkylation Unit Relief System capacity limits the 
mixed olefin feed at 4,200 m3/d according to a 
detailed study conducted by a third party in 2006. 
Alky Unit existing equipment reliability operating 
envelopes are not explicitly tied to the historical 
front-end mixed olefin feed limit of 4,000 m3/d.

In November 2021, SAMREF conducted a test-
run to sustain Alkylation Unit mixed-olefin feed 
beyond the historical limit of 4000 m3/d and up 
to 4,200 m3/d olefins, while complying with the 

SAMREF HF Alkylation Unit feeds mixed olefin stream )FCC LPG( and Iso-butane from Butane Isomerization 
Unit in addition to imported make-up Iso-butane sourced from NGL to produce Alkylate, a high-octane 
gasoline-blending component )89 RON(. The main constrains for increasing the olefin feed to SAMREF 
HF Alkylation Unit are riser temperature )reactor pipe terminal temperature(, acid consumption and Acid 
Settler velocity. 
Maximum riser temperature limit is 48 oC, beyond this limit, accelerated corrosion rates are encountered 
for the downstream CS piping and equipment to the reaction section. SAMREF has successfully managed 
to overcome the maximum riser temperature limit at peak summer months by installing rental chillers in 
Alky cooling water system to improve the performance of the Acid coolers
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existing equipment reliability operating envelopes. 
The test-run data helped proving that 4200 m3/d 
olefin feed rate to Alky Unit is achievable.  

In March 2022, the Alkylation Unit increased 
its olefin processing capacity up to the Unit’s 
relief system capacity. The realized marginal 
improvement for the period March to October 
2022 was around 2.98 M$.
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As the year 2023 began, I would like to take this opportunity 
to wish you a happy, successful and safe new year. May 
Allah make it a rewarding year in all aspects of work and 
personal life.

I am so pleased to greet all of you again as to introduce 
this 11th edition of SAMREF Magazine, which is our main 
communication tool to share the appealing articles and 
latest departmental news you provide to reinforce and 
optimize knowledge transfer at SAMREF.

My special gratitude goes to all employees who contribute 
to this publication and I urge everybody to aim to actively 
participate in the coming editions.

Sincerest regards, 



Dear colleagues,
At first, I am truly pleased to join SAMREF and I wish you all success in all 
aspects. At the beginning of 2023, I would like to seize this opportunity 
to congratulate you and wish you a safe, successful and outstanding 
year for you and your families. 

Also, I would like to express how sincerely grateful I am to all of you 
for the commendable efforts and remarkable achievements made in 
2022 while looking forward to sustaining commitment as to add more 
achievements in 2023.

We, as a leading organization in industry, have many challenges to 
cope with as to sustain our success journey. So, buckle up to adopt and 
implement more industrious initiatives while maintaining world-class 
safety, reliability and environment protection.     

Sincere regards,

FOREWORD
Khalid K. Al-Jehairan
President & Chief Executive Officer

Inauguration of the Refinery
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