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ي�سرين كثريًا اأن اأتقدم اإليكم باأطيب التحايا مع نهاية هذا العام واأمتنى اأن تنعموا 

بال�سحة وال�سعادة يف العام اجلديد. 

على  والعرفان  ال�سكر  جزيل  عن  اأعرب  اأن  ال�سركة  اإدارة  عن  نيابًة  يل  ويطيب 

االإجنازات التي حتققت خالل عام 2017م يف العديد من املجاالت الهامة. ونعلم 

االإجنازات طاملا  للمزيد من  نتطلع  ل�سامرف مما يجعلنا  النجاح �سمة مميزة  اأن 

مت�سكنا باإلتزامنا باأن تظل اأهم اأولوياتنا هي �سالمة االأفراد واإعتمادية الت�سغيل. 

وال �سك اأن ال�سيانة الدورية ال�ساملة التي �سارفت على االإنطالق يف مار�س 2018م، 

هي خري فر�سة لتح�سني اأدائنا والإثبات قدراتنا. 

نتطلع دومًا ملوا�سلة جهودكم املخل�سة بغية اإ�ستمرار جناحات ال�سركة ومتكينها 

من حتقيق روؤيتها باأن تكون امل�سفاة الرائدة يف اأوروبا واآ�سيا. 

وتقبلوا خال�س حتياتي،،،

املهند�ض/ حممد نغا�ض اآل نغا�ض

كلمة الرئي�ض وكبري 
الإداريني التنفيذيني

رؤية وطن 



SAMREF NEWs

4

رئي�ض التحرير
بندر خالد اإ�سكندراين 

م�س�ؤول التحرير

علي روي�سد احل�ساوي

اأ�سرة التحرير 
حممد �سامل باقي�ض 

با�سم الظاهري 

ترجمة
عقيل اآدم الن�ر 
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حفل تكرمي 
املقاولني وامل�ردين 
8املتميزين

تكرمي 
امل�ظفني 
الرواد

)KBR( اإبرام اإتفاقية مع �سركة كي بي اآر

اإجراء التقييم الداخلي التا�سع لنظام 
اإدارة تكامل العمليات

الرؤية
أن تكون سامرف المصفاة الرائدة في أوروبا 

وآسيا.

الرسالة
توفير المنتجات ذات القيمة العالية في الوقت 

المطلوب وبتكلفة منافسة بواسطة القوى 
العاملة عالية الكفاءة والتأهيل مع المحافظة 

على المستويات العالمية لألداء في حقل 
السالمة واإلعتمادية وحماية البيئة.

للمراسالت
المملكة العربية السعودية

شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل 
المحدودة )سامرف( 

ص.ب: 30078 ينبع الصناعية
هاتف : 3964221  14 966+

فاكس : 3964473  14 966+

www.samref.com.sa

الإ�سراف العام

م. حممد نغا�ض اآل نغا�ض

م. �سع�د حامد خالف 

م. ح�سن حامد العمري

�سركة م�سفاة اأرامكو ال�سعودية 
موبيل املحدودة )�سامرف(

hassawi@samref.com.sa
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16
جاهزية ق�سم احلماية من احلريق 

للتعامل مع الط�ارئ

كلمة العدد

اأعزائي :
العدد  يف  يتجدد  اللقاء  هو  ها 
الثالث من جملتكم ) �سامرف ( لعام 
عدد  كل  يف  ن�سطر  ونحن  2017م، 
والتحديات  االإجنازات  من  العديد 
التي يقودها نخبة مميزة من مختلف 
نوثق  و  بال�سركة،  واالأق�سام  االإدارات 
واأوجه  النجاحات  كذلك  املجلة  يف 
بني  املجاالت  كافة  يف  املثمر  التعاون 

االإدارات . 

اإخواين االأعزاء : نثمن لكم تعاونكم 
يف  املجلة  تعزيز  يف  اأملنا  وجندد 
بامل�ساهمات  القادمة  اإ�سداراتها 
القيمة واملقاالت واالأخبار التي تعك�س 
اأق�سامها  كافة  من  ال�سركة  اإجنازات 
ال�سركة  روؤى  يحقق  مبا  واإداراتها 
اأن  القدير  العلي  �سائلني  واأهدافها، 
يتم علينا ف�سله واإح�سانه وان يوفقنا 

جميعًا ملا يحبه وير�ساه . 

وللجميع خال�س حتيتي وتقديري ،،، 

ح�سـن العمري

دورة تدريبية مل�ظفي اإدارة الأمن ال�سناعي 
مب�ساركة جهات حك�مية

برنامج الغذاء ال�سحي

متطلبات ال�سالمة يف احلدائق 
املنزلية

حماية حا�سة ال�سمع

م�ؤمتر ومعر�ض هند�سة العمليات يف 
ال�سرق الأو�سط
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نظمت �سركة �سامرف يف يوم االأحد املوافق العا�سر 
من دي�سمرب 2017م مبركز �سامرف الرتفيهي مبدينة 
من  كوكبة  لتكرمي  كبريًا  اإحتفااًل  ال�سناعية  ينبع 
�سنة من  و25  و30  اأكملوا 35  الذين  الرواد  موظفيها 
اخلدمة املتوا�سلة يف ال�سركة، وذلك حتت رعاية رئي�س 
ال�سعدي  اأحمد  ال�سيد/  �سامرف  �سركة  اإدارة  جمل�س 
كما  ال�سركة.  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ال�سادة  وبح�سور 

ح�سر االإحتفال جمع من موظفي ال�سركة.  
رئي�س  �سعادة  األقاها  بكلمة ترحيبية  االإحتفال  وبداأ 

نغا�س  محمد  التنفيذيني،  االإداريني  وكبري  ال�سركة 
للموظفني  وتقديره  �سكره  عن  فيها  عرب  نغا�س،  اآل 
وحث  ال�سركة،  جناح  يف  الريادي  ودورهم  املكرمني 
بقية املوظفني على االإ�ستفادة من خربات هوؤالء الرواد 
اأ�سرة �سركة  يف ظل ثقافة نقل املعرفة التي تنعم بها 

�سامرف. 
م�سروع  مدير  املغذوي  جالل  املهند�س/  وحتدث 
معربًا عن  بهم  املحتفى  نيابًة عن  ال�سخانات  �سالمة 
ر�ساهم  عن  ومعربًا  التكرمي  لهذا  وتقديره  �سكره 

التام عن التجارب التي عا�سوها والفر�س التي نالوها 
مت  ثم،  من  بال�سركة.  الطويلة  عملهم  فرتات  طوال 
وال�سهادات  الهدايا  وت�سليمهم  بهم  املحتفى  تكرمي 
الرتفيهية  الفقرات  بع�س  ذلك  واأعقب  التقديرية.  
مثل العر�س الفلكلوري الذي �سد اإنتباه احل�سور ونال 

اإعجابهم.
ختام  قبيل  الع�ساء  وجبة  اجلميع  تناول  ذلك  بعد 
االإحتفال، ومن َثم اإ�ستمرت الليلة االإحتفالية البهيجة 

حيث توا�سل العر�س الفلكلوري اجلميل.

ال�سخانات  �سالمة  نظام  م�سروع  نطاق  يت�سمن 
عدد  معاجلة    )Heater Safety System(
)الفئة  البيئة  وحماية  وال�سحة  ال�سالمة  مخاطر  من 
الثانية( املرتبطة بعدد 18 �سخان. وي�سمل ذلك تركيب 
ثمان وحدات ميدانية من اأنظمة التحكم املربجمة الإدارة 
لتزويد  ميدانية  كهربائيه  لوحات  وتركيب  ال�سخانات 
مزودة  ثانوية  اإ�سعال  وحدات  وتركيب  الطاقة  وتوزيع 
عملية  يف  امل�ساعد  اللهب  وجود  من  للتاأكد  بح�سا�سات 
وتركيب نظام يحتوي على �سغط بخار  ال�سخان  ت�سغيل 

متو�سط ال�سدة ي�ساعد على تهيئة وتطهري ال�سخان من الوقود الزائد ل�سمان الت�سغيل االآمن 
وتركيب �سمامات الغاز الرئي�سية و�سمامات الغاز امل�ساعدة باالإ�سافة اإلى تركيب عدد من 
االأجهزه الدقيقة امل�ساعدة يف عملية االإغالق الطارئ واإن�ساء القواعد والدعامات الالزمة.

وقد �سارفت جزئيتا االأعمال الهند�سية وتوريد املواد على االإنتهاء. وتق�سي خطة التنفيذ 

االأولى  مرحلتني:  على  االإن�سائية  باالأعمال  بالقيام 
اإلى  �سهر فرباير  الدورية من  ال�سيانة  قبل  ما  مرحلة 
مرحلة  والثانية  2017م،  اجلاري  العام  من  دي�سمرب 
مار�س  �سهر  مطلع  �ستنطلق  التي  الدورية  ال�سيانة 
2018م. وي�سري العمل يف املرحلة االأولى ب�سورة جيدة 

وفق خطة التنفيذ.
 ،%98 االإن�سائية  االأعمال  اإجناز  ن�سبة  بلغت  بينما 
األف �ساعة عمل  حقق امل�سروع بحمد اهلل وف�سله 535 
عمل  فريق  وي�سعى  العمل.  عن  مقعدة  اإ�سابات  دون 

امل�سروع على اإمتام هذه املرحلة ب�سورة اآمنة يف التاريخ املحدد.
الالزمة  االإختبارات  اإجراء  على  الثانية  املرحلة  خالل  امل�سروع  عمل  فريق  و�سريكز 
الإدارة  امل�سروع  وت�سليم  الت�سغيل  لبدء   2018 لعام  الدورية  ال�سيانة  فريق  مع  والتن�سيق 

الت�سغيل خالل فرتة ال�سيانة الدورية القادمة مطلع العام امليالدي اجلديد.

تكرمي امل�ظفني الرواد

)HSS( سري العمل يف م�سروع نظام �سالمة ال�سخانات�

 بندر اإ�سكندراين – مدير العالقات العامة وامل�سئولية الإجتماعية

 جالل املغذوي – مدير م�سروع نظام �سالمة ال�سخانات



7
SAMREF NEWs

)KBR( اإبرام اإتفاقية مع �سركة كي بي اآر

اإ�ستمرارًا مل�سرية جناح ال�سركة، مت موؤخرًا توقيع 
باإجراء  يق�سي  اآر(  بي  )كي  �سركة  مع  اإتفاقية 
�سامرف  ل�سركة  امل�ستقبلي  النمو  حول  درا�سة 
االإ�ستثمارية  للفر�س  �ساملة  خطة  اإعداد  بغر�س 

لزيادة ربحية ال�سركة.
امل�سرتكة  العمل  ور�سة  عقب  الدرا�سة  اأجريت 
للتقييم االإ�سرتاتيجي املنعقدة خالل الفرتة من 23 
االإ�ستثمار  فر�س  وتناولت  2017م،  اأبريل   26 اإلى 
باإ�سافة  امل�سفاة  وتو�سعة  �سامرف  يف  الداخلي 
االإنتاجية  وزيادة  لتعزيز  جديدة  اإنتاجية  وحدات 
خيارات  درا�سة  ذلك  يف  مبا  البعيد؛  املدى  على 
الثقيلة  التكرير  مخلفات  من  االإ�ستفادة  حت�سني 

واالإ�ستفادة الق�سوى من عملية اإنتاج الربوبلني.
ال�سركات  من  للعديد  الدعوة  توجيه  مت 

تنفيذ  يف  للم�ساركة  املرموقة  العاملية  االإ�ست�سارية 
من  �سل�سلة  اإنعقاد  ذلك  وتال  امل�سروع،  هذا 
االإجتماعات خالل الفرتة من 27 اإلى 30 اأغ�سط�س 
امل�ستفي�س  الفني  التقييم  بغر�س  دبي  يف  2017م 
بدعم  ال�سركات،  هذه  من  املقدمة  للمقرتحات 
موبيل.  واإك�سون  ال�سعودية  اأرامكو  �سركتي  من 
كٌل من �سالح  االإجتماعات  �سامرف يف هذه  ومثل 
وبيري  احلناكي  وخالد  الفوزان  ومحمد  ح�سوبه 
فنكات  من  كٌل  موبيل  اإك�سون  مثل  فيما  لوكلريك، 
باال�سانا وبيرت جريمان ومثل اأرامكو ال�سعودية عبد 
وخل�س  وونغ.  ويابنغ  الوهيبي  ومحمد  اليامي  اهلل 
التقييم الذي اأجراه الفريق امل�سرتك من �سامرف 
�سركة  قبل  من  املقرتح  العر�س  اأن  اإلى  وال�سركاء 
الفنية  الناحيتني  من  االأف�سل  هو  اآر(  بي  )كي 

هذه  على  االإختيار  وقع  عليه  وبناًء  والتجارية. 
ال�سركة الإجراء الدرا�سة. 

جرت مرا�سم التوقيع على االإتفاقية يف الثالثني 
من نوفمرب 2017م؛ حيث وقع عن �سركة �سامرف 
وكبري  الرئي�س  نغا�س،  اآل  نغا�س  املهند�س/ محمد 
االإداريني التنفيذيني، فيما وقع عن الطرف االآخر 
ال�سيد/ كيفن كالرك، نائب رئي�س �سركة )كي بي 
هذه  مبقت�سى  اآر(  بي  )كي  �سركة  و�ستقوم  اآر(. 
اجلديدة  الفنية  الرتتيبات  من  بالعديد  االإتفاقية 
ووحدات  التكرير  مخلفات  حتويل  درا�سة  ت�سمل 

املعاجلة الهيدروجينية واإنتاج الربوبلني.
وال �سك يف اأن هذه االإتفاقية الهامة متثل خطوة 
جديدة الإ�ستمرار م�سرية جناح �سامرف وتعزيزها 

يف امل�ستقبل.    

 ح�سن املحمد – اأخ�سائي عقود

بغر�ض اإعداد خطة م�ستقبلية �ساملة لزيادة ربحية ال�سركة 
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التحلي بال�سلوك ال�سليم

)مقتب�س من: قواعد العمل(

عرب اأبو عرب

م�سرف التدريب والتطوير الوظيفي

من  نوع  العمل  يف  الأفراد  من  العديد  لدى 
وهم«،  الــ«نحن  على  القائم  التمييزي  ال�سلوك 
حيث يعمدون اإىل الإنحياز لـ«العاملني« والت�سجر 
التحلي  منك  ينتظر  باملقابل  واأنت  »الإدارة«.  من 
�سد  »نحن«  اأ�سلوب  تبني  وعدم  ال�سليم  بال�سلوك 
فقد  احلالية  وظيفتك  عن  النظر  بغ�ض  »هم«. 
الع�سو  حتى  اأو  القادم  اإدارتك  مدير  اأنت  تكون 
لل�سركة.  امل�ستقبلي  التنفيذي  الرئي�ض  اأو  املنتدب 
يجب عليك اإمعان النظر يف كال الإجتاهني يف كافة 
الأحوال ومن ثم حتديد نقطة الإنطالق الأف�سل 
بالن�سبة لك. رمبا ل جتاهر بهذه احلقيقة اأو رمبا 
العمل،  يف  لزمالئك  بالإنحياز  العلن  يف  تتظاهر 
من  ال�سواب  تدرك  نف�سك  قرارة  يف  اأنت  بينما 

اخلطاأ وت�ستطيع التمييز بينهما.
تبذل  اأن  يعني  ال�سليم  بال�سلوك  التحلي  اإن 
ق�سارى جهدك من اأجله ب�سفة دائمة، واأن ت�سرب 

على ذلك يف ال�سراء وال�سراء. 
بال�سرب  التحلي  ال�سليم  ال�سلوك  يعني  كما 
عند  حتى  اجلهد  من  املزيد  بذل  على  والعزمية 
ال�سعور بالتعب والإ�ستياء والرغبة يف الإ�ست�سالم؛ 
يف  الفائز  لأنك  اأنت،  اإل  اجلميع  ي�ست�سلم  فقد 

نهاية املطاف.
والهيبة  بالعزمية  التحلي  هو  ال�سليم  ال�سلوك 
ودائم  ومتفائاًل  اإيجابياً  تكون  واأن  التذمر  وعدم 
للنهايات  وتواق  الأ�سياء  حما�سن  عن  البحث 

ال�سعيدة.
ال�سخ�سية  املعايري  حتديد  هو  ال�سليم  ال�سلوك 
املن�سودة  التام بها والتاأكد من الأهداف  والإلتزام 

ومعرفة الوقت املنا�سب للتقييم الذاتي.
متتلك  اأنك  تدرك  اأن  يعني  ال�سليم  ال�سلوك 
و�سبط  لطف  بكل  ت�سثمرها  �سوف  هائلة  قدرات 

نف�ض واإن�سانية ومراعاة لالآخرين.
ال�سامية  بالأخالق  التقيد  هو  ال�سليم  ال�سلوك 
تكون  اأن  ال�سليم  ال�سلوك  املالمة.  عن  والإبتعاد 
طيباً ولطيفاً ومراع ل�سعور الآخرين وكذلك ذكياً 

وقوي املالحظة وناجح يف نف�ض الوقت.     

 �سالح عبد املعني ح�سوبه

مدير عام اإدارة العقود 
وامل�سرتيات واملخازن

توطني الوظائف )ال�سعودة(
اإت�ساقًا مع روؤية اململكة 2030، فاإن خلق وتوفري فر�س 
املحلية  الكفاءات  على  الرتكيز  مع  لل�سعوديني  العمل 
ميثل اأهم االأولويات. وهنا يربز دور املقاولني واملوردين 
يقت�سر  واأال  فنية  مهن  يف  ال�سعوديني  توظيف  ب�سرورة 
اإ�ستيعابهم يف العمل على �سغل الوظائف االإدارية فقط.  

الإلتزام بدفع الرواتب
الرواتب  ب�سداد  االإلتزام  املقاولني  على  يجب   -
�سامرف  يف  العاملني  ملوظفيهم  ال�سهرية  وامل�ستحقات 

بحلول نهاية كل �سهر عند االإ�ستحقاق.  
تكامل  اإدارة  نظام  من   )1/8( بالفقرة  االإلتزام   -

العمليات
- يجب على املقاولني اإبراز ما يثبت تقيدهم واإملامهم 
باأحكام الفقرة )1/8( من نظام اإدارة تكامل العمليات 

خالل مدة عقودهم املربمة مع �سامرف.
ال�سالمة

اإ�ستعرا�س اإجنازات ال�سالمة البارزة التي حققها  مت 
املقاولون خالل االأعوام القليلة املا�سية، وهي خري دليل 
�سركة  يف  ال�سالمة  اإدارة  منظومة  ومتانة  فعالية  على 

�سامرف.   
املتبعة  ال�سالمة  برامج  ال�سوء على  ت�سليط  كذلك مت 
املتعلقة  الربامج  على  الرتكيز  مت  حيث  �سامرف،  يف 
وعيهم  م�ستوى  حت�سني  اإلى  تهدف  التي  باملقاولني، 

واأدائهم يف حقل ال�سالمة.
الهامة  ال�سالمة  مفاهيم  بع�س  اإ�ستعرا�س  مت  كما 
املجمل مفاهيم جوهرية  املقاولني، وهي يف  اإدارات  مع 
ال�سالمة  اأدائهم يف حقل  اإ�ستدامة وحت�سني  اإلى  تهدف 
حتقيق  ل�سمان  وذلك  النجاح،  يف  �سركائنا  كونهم 
الهدف املن�سود املتمثل يف »اأال يتعر�س االأفراد لالأذى«. 

ومتثلت اأهم هذه املفاهيم يف التايل:

حفل تكرمي املقاولني        وامل�ردين املتميزين

مقاوليها  تكرمي  على  �سامرف  �سركة  حتر�س 
املتميزين على �سعيد االأداء وال�سالمة وتوطني الوظائف 
كما  الت�سليم،  مبواعيد  واالإلتزام  واجلودة  )ال�سعودة( 
املتميز  الدعم  تقدميهم  نظري  املوردين  تكرمي  يتم 

لل�سركة.
من  وغريها  الت�سجيعية  املبادرات  هذه  �ساهمت 
ور�سخت  �سامرف،  جناح  ق�سة  ت�سطري  يف  اجلهود 
العالقات القوية التي تربط ال�سركة مبقاوليها ومورديها 
القادمة  ال�سنوات  ل�سامرف يف  دعمهم  �سي�ستمر  الذين 

باإذن اهلل.
اإن حلظة لقائنا لتكرمي املقاولني واملوردين، اإمنا هي 
اإحتفاٌء ب�سراكة عمل ناجحة ومثمرة ظللنا جنني ثمارها 
ملدٍة طويلة؛ وهي بال �سك عالقات ثنائية متينة ومفيدة 

وتقود كل االأطراف اإلى النمو واالإزدهار.
و�سرفه  2017م  �سبتمرب   20 بتاريخ  احلفل  اأقيم 
الرئي�س  نغا�س،  اآل  نغا�س  محمد  املهند�س/  باحل�سور 
بكلمات  احلفل  اإفتتح  الذي  التنفيذيني  االإداريني  وكبري 
من  العديد  احلفل  ت�سمن  كما  ومعربة.  ثمينة  قيادية 
عبد  �سالح  االأ�ستاذ/  قدمها  التي  التو�سيحية  العرو�س 
وامل�سرتيات  العقود  اإدارة  عام  مدير  ح�سوبه،  املعني 
اإدارة  عام  مدير  ح�سوبه،  اإياد  واملهند�س/  واملخازن، 
مدير  ال�سبحي،  عمر  اهلل  عبد  واملهند�س/  ال�سيانة، 
ق�سم منع اخل�سائر و�سالمة العمليات وال�سحة املهنية. 

وتناولت العرو�س املجاالت التالية:
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حفل تكرمي املقاولني        وامل�ردين املتميزين

وكان فريق عمل برئا�سة فوؤاد ف�سل و�سم ممثلني من 
املهند�س  )اإبراهيم  واملخازن  وامل�سرتيات  العقود  اإدارة 
قويدر(  )هاين  اخل�سائر  منع  وق�سم  البيتي(  ومحمد 
واإدارة ال�سيانة )خالد العمودي( واالإدارة الفنية )نادر 
مت  الذين  واملوردين  املقاولني  بتحديد  قام  خليفة(، 
تكرميهم.مت تقدمي اجلوائز للمقاولني واملوردين ح�سب 

اجلدول.
والتقدير  ال�سكر  و�سهادات  اجلوائز  توزيع  مت  حيث 
وح�سن  متيزهم  ثبت  الذين  واملوردين  املقاولني  لكافة 
اأدائهم خالل الفرتة املا�سية. اأما الذين مل ترد اأ�سمائهم 

متيزهم  فنتوقع  العام،  هذا  املكرمني  قائمة  �سمن 
م�ساهماتهم  بف�سل  القادمة  االأعوام  خالل  وتكرميهم 

املنتظرة يف دعم اأعمال ال�سركة.
اإ�ستلهامًا من بهجة هذا احلفل وروح التقدير والثناء 
من  النجاح  يف  �سركائنا  مع  نتطلع  فاإننا  زينته،  التي 
مقاولني وموردين اإلى تعزيز العالقات واإجناز املزيد من 
تناف�سية فعالة، على  بيئة  واملبادرات يف ظل  النجاحات 
ونوؤكد  اأولوياتنا.  طليعة  يف  واجلودة  ال�سالمة  تظل  اأن 
املجال  وف�سح  فعالة  الإبتكار طرق عمل  املتوا�سل  �سعينا 

للمزيد من الكفاءات والفر�س يف االأعوام املقبلة.

اإ�سم املقاولفئة اجلائزة
�سركة دار الريا�سجائزة توطني الوظائف )ال�سعودة(

توطني  ب�سيا�سة  لالإيفاء  املبذولة  اجلهود  على  الريا�س  دار  ل�سركة  ال�سكر  بخال�س  �سامرف  �سركة  تتقدم 
الوظائف، ونهيب بكافة املقاولني اأن يحذوا حذوها.

�سركة غلوبال ال�سحيميجائزة ال�سالمة
�سركة كنوزجائزة ال�سالمة
�سركة روابي للمقاوالت املتخ�س�سةجائزة ال�سالمة

�سركة روابي للمقاوالت املتخ�س�سةجائزة االإلتزام مبواعيد االإكمال والت�سليم
�سركة ينبع للحديدجائزة االإلتزام مبواعيد االإكمال والت�سليم

�سركة اآر. بي. هيلتونجائزة االإ�ستجابة يف املوعد املطلوب
�سركة جمجوم وي�سكونجائزة االإ�ستجابة يف املوعد املطلوب
�سركة دار الريا�سجائزة االإ�ستجابة يف املوعد املطلوب

�سركة عبد ها�سم للغازات واملعدات ال�سناعيةجائزة اأف�سل املوردين
موؤ�س�سة باحمدون التجاريةجائزة اأف�سل املوردين
فرع م�سنع االإميان لالأجزاء املانعة للت�سربجائزة اأف�سل املوردين
�سركة العثمان للت�سويق ال�سناعيجائزة اأف�سل املوردين
�سركة الزامل للمكيفاتجائزة اأف�سل املوردين
�سركة م�سافات الزيوت العربية )�ساالكو(جائزة اأف�سل املوردين

القيادة
حتقيق  يف  ودورها  القيادة  اأهمية  على  التاأكيد  مت 
الهدف املتمثل يف »�سالمة واإعتمادية الت�سغيل« والتقيد 
بال�سالمة  املتعلقة  االأ�سا�سية  �سامرف  باإ�سرتاطات 
وال�سحة وحماية البيئة، حيث يجب على املقاولني االإملام 
وال�سحة  لل�سالمة  �سامرف  بربامج  التام  واالإلتزام 
وعمالهم  موظفيهم  على  التاأثري  بغية  البيئة  وحماية 

وتر�سيخ مفاهيم ال�سلوك االآمن لديهم.
 الزيارات املتكررة

- اجلوالت امليدانية والر�سد والتدقيق.
- اللقاءات وح�سور االإجتماعات وتقدير جهود االأفراد 

وتكرميهم.
الت�سرفات  وت�سجيع  واللوائح  باالإجراءات  التقيد   -

االآمنة واحلد من الت�سرفات غري االآمنة.
واملهارة  الكفاءة  ذوي  املدربني  العمال  توفري   -

والتاأهيل.
ال�سالمة  واأدوات  جتهيزات  توفري  من  التاأكد   -
وال�ساحنات  وال�سيارات  واالأدوات  واملعدات  ال�سخ�سية 

بحالة جيدة.
- تبني ثقافة ال�سالمة ون�سرها يف �سركات املقاولني.

وحماية  وال�سحة  ال�سالمة  خلطة  الفعال  التنفيذ   -
البيئة اخلا�سة بال�سيانة الدورية لعام 2018م.

داخل  اللوج�ستية  والتجهيزات  املرافق 
امل�سفاة

واملعدات  املواد  وتخزين  اإنزال  منطقة  تخ�سي�س  مت 
و�سمان  املواد  توريد  ت�سريع  بغر�س  باملقاولني  اخلا�سة 
تتم  حيث  واملقاولني،  ال�سركة  بني  الفعال  االإت�سال 
�سيانة هذه املنطقة ب�سفة منتظمة وفقًا ملعايري و�سروط 

�سامرف.
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�ساملني  بيوتنا  اإىل  نعود  اأن  الرئي�سي  هدفنا 
كل يوم

الأننا  �سيانة  فرق  كم�سريف  بعملنا  فخورون  نحن 
مب�سادر  والعاملية  املحلية  االأ�سواق  مد  على  نعمل 
الطاقة عالية اجلودة، وفقًا للموا�سفات امللطوبة من 

قبل العمالء وباأ�سعار مناف�سة. 
ن�ساهم يف  ال�سيانة  لفرق  نحن كروؤ�ساء مبا�سرين 
اإنتاج 402 األف برميل يف اليوم من خام الزيت العربي 
م�سروع  تنفيذ  يف  �سارك  معظمنا  اأن  كما  اخلفيف، 
اإكتمل يف عام 2014م مما مكن  الذي  النقي  الوقود 
كربيت  بن�سب  والبنزين  الديزل  اإنتاج  من  ال�سركة 
العاملية  ال�سوق  مبتطلبات  لالإيفاء  وذلك  منخف�سة، 

واإت�ساقًا مع روؤية اململكة 2030.
درجة  على  ال�سركة  يف  ال�سيانة  فرق  اأفراد  جميع 
من  بالعديد  للقيام  والتدريب  التاأهيل  من  عالية 
اآمنة.  ب�سورة  واملعقدة  االأ�سا�سية  ال�سيانة  اأعمال 
للموظفني  االأخرية  ال�سكانية  التغريات  عقب  اإفتقدنا 
ن�ساأة  عن  ليحدثونا  الطويلة  اخلربة  ذوي  الرواد 
ال�سركة يف تلك االأيام. هم غادروا ال�سركة ولكن تظل 
قيمة  »ال�سالمة  اأذهاننا  يف  باقية  القيمة  ر�سالتهم 

ولي�ست جمرد اأولوية وهي م�سئولية اجلميع«.
على  دومًا  ونعتمد  واحد  فريق  احلقيقة  يف  نحن 
بل  العمل،  ومراجعة  معرفتنا  تقييم  يف  بع�سنا 
ال�سك يف  االأمر ملجرد  اإذا لزم  تنفيذه  والرتاجع عن 
وجود عواقب غري اآمنة قد تنجم عن تنفيذه. كذلك 
املعرفة  نقل  ت�سجيع  دورنا كم�سريف فرق يحتم علينا 
للمخاطر  الفريق  يف  فرد  كل  اإدراك  من  والتاأكد 
الفعال  التخطيط  عرب  وذلك  عمل،  لكل  امل�ساحبة 
يف  فعال  دور  نلعب  كما  للعمل.  املتقن  والتح�سري 

التخطيط يف  للعمل بدعمنا ملن�سق  التخطيط  مرحلة 
و�سليمة  اآمنة  خطة  اإعداد  حيال  وم�ساعدته  املنطقة 

للتنفيذ.
نبداأ عملنا اليومي بالنقا�س التح�سريي للعمل بعد 
جمع االأدوات وجتهيزات احلماية ال�سخ�سية املنا�سبة 
الت�سغيل.  وردية  فريق  من  العمل  ت�سريح  واإ�ستالم 
ال�سادر  العمل  ت�سريح  قراءة  على  نحر�س  ثم  من 
فيه  الواردة  واملالحظات  التو�سيات  وفهم  جيدًا 
اأدنى  التام مبحتواه دون  االإلتزام  تامة بهدف  بعناية 
اإ�ستثناء. كما اأننا نحر�س قبل بدء العمل على التحقق 
من �سوابط ال�سالمة بغر�س التاأكد من خلو املعدات 
من املالحظات املتعلقة بالطاقة مثل خلوها من املواد 
الهيدروكربونية وال�سغط وعزلها من م�سادر الطاقة 

الكهربائية اأو الهيدروليكية.  
مراقبة  على  العمل  تنفيذ  اأثناء  دائمًا  نحر�س 
فورًا  التدخل  يف  نرتدد  وال  الفريق  اأفراد  ت�سرفات 
نهتم  باملقابل،  اآمنة.  غري  ت�سرفات  اأي  ر�سد  عند 
على  زمالئنا  ون�سجع  االآمنة  الت�سرفات  بر�سد 
للموظفني  املنا�سب  بالتقدير  واإ�ستدامتها  تعزيزها 
احلقيقة  يف  نحن  ال�سركة.  يف  املتبع  للنظام  وفقًا 
نقوم بتقييم موقع العمل ب�سفة م�ستمرة لتحديد اأي 
بناًء  تبعًا لتغري الظروف ونت�سرف  مخاطر قد تنتج 
عليه للتخل�س من هذه املخاطر؛ وهي حتديدًا العملية 
والتخل�س  للمخاطر  امل�ستمر  »التقييم  ن�سميها  التي 
التح�سريي  النقا�س  عمليتي  اإلى  وباالإ�سافة  منها«. 
منها،  والتخل�س  للمخاطر  امل�ستمر  والتقييم  للعمل 
مرحلة  اأثناء  العمل  �سالمة  بتحليل  نقوم  فاإننا 
من  للتاأكد  اخلطورة  �سديدة  لالأعمال  التخطيط 
ال  والتي  للعمل  امل�ساحبة  املخاطر  من  التخل�س 
الب�سري(  )العامل  العاملني  بت�سرفات  لها  عالقة 

نظام  عن  وف�ساًل  العمل.  مبوقع  املحيطة  والظروف 
و�سائل  تعترب  املذكورة  الربامج  فاإن  العمل،  ت�ساريح 
»اأال  املن�سود وهو  الهدف  ت�ساعدنا على حتقيق  فعالة 

يتاأذى اأحد«.       
اإعادة  من  بالتاأكد  العمل  من  االإنتهاء  فور  نقوم 
اآمنة  ب�سورة  املعدات  وت�سليم  املوقع  وتظيف  ترتيب 
ل�سيء  اإنه  العمل.  ت�سريح  اإنهاء  بعد  الوردية  الأفراد 
ال�سباب  ال�سيانة  موظفي  وحيوية  همة  نرى  اأن  رائع 
على  يحر�س  منهم  وكٌل  العمل  اأثناء  يتعاونوا  وهم 
العرب  اإ�ستعرا�س  على  دومًا  نحر�س  زمالئه.  �سالمة 
وذلك  اليومي،  العمل  واقع  من  امل�ستفادة  والدرو�س 
ال�سالمة  واإجتماعات  العمل  فرق  اإجتماعات  اأثناء 
ونبذل  ال�سركة  باأهداف  اإلتزامنا  نوؤكد  االأ�سبوعية. 

ق�سارى جهودنا لتحقيقها دون اإ�ستثناء.
الرئي�سية  االأحداث  اإهتماماتنا  طليعة  يف  تاأتي 
الدورية  ال�سيانة  اأعمال  ذلك  يف  مبا  امل�سفاة  يف 
االأعمال  من  العديد  نقود  حيث  الكبرية؛  وامل�ساريع 
نقوم  كما  ال�سنوية،  ال�سيانة  خطة  �سمن  املجدولة 
يف  والطارئة  املجدولة  ال�سيانة  اأعمال  بتنقيذ 
�سالمة  على  املحافظة  بغية  االإنتاجية  الوحدات 
واإعتمادية ت�سغيل امل�سفاة واإ�ستدامة اأهداف االأداء. 
نحن يف غاية احلما�س للم�ساركة يف ال�سيانة الدورية 
ال�ساملة عام 2018م التي متثل فر�سة اإ�ستثنائية لنا 
لتطبيق ما تعلمناه عمليًا، كما اأنها �ستاعدنا على زيادة 
ال�سباب  للموظفني  املعرفة  ونقل  خرباتنا  وتر�سيخ 

الذين ي�سكلون االأجيال امل�ستقبلية من امل�سرفني.
عندما  الر�سا  ويغمرنا  العمل  يوم  نهاية  يف  ن�سعد 
نعود اإلى اأ�سرنا �ساملني ونحن نردد يف دواخلنا »نعمل 
اإلى  ننظر  باإخت�سار  نحن  اأجلهم«  من  �سامرف  يف 

ال�سالمة كهدف �سخ�سي.   

ي�م يف حياة م�سريف فرق ال�سيانة
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 عبد اهلل يا�سي – اإدارة الت�سغيل

تكامل  اإدارة  بنظام  العمل  �سامرف  �سركة  بداأت 
بنجاح  تطبيقه  واإ�ستمر  عام 2004م،  منذ  العمليات 
فقراته  �سمل  ال�سنني  عرب  كبريًا  تطورًا  �سهد  حيث 
ذلك  على  دليل  خري  تطبيقه.  يف  الن�سوج  وم�ستوى 
قلة  عن  ف�ساًل  احل�سنة  ال�سنوي  التقييم  نتائج 
املالحظات املتكررة التي ثبت اأنها اآخذة يف االإنح�سار 

عامًا تلو االآخر. 
اأجري  الذي  للنظام  اخلارجي  التقييم  نتائج  اإثر 
�سامرف  اإن�سمام  عن  االإعالن  مت  2016م،  عام  يف 
اأوروبا  اإك�سون موبيل يف  ر�سميًا لنادي نخبة �سركات 
واآ�سيا التي تطبق هذا النظام، حيث اأحرزت �سامرف 
نقاط.   4 جمموع  من  نقاط   3.4 التقييم  ذلك  يف 
مب�سئولية  األقى  االإجناز  ذلك  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 
بغية  وموظفيها  ال�سركة  اإدارة  عاتق  على  متعاظمة 
حتقيق  بهدف  املرموق  الو�سع  هذا  على  املحافظة 
الهدف املتمثل يف »اأال يتاأذى اأحد« وحتت �سعار نظام 
اإدارة تكامل العمليات »اإنه لي�س عمل نقوم به يف حد 

ذاته، بل هو الطريقة التي نوؤدي بها كافة االأعمال«.
الداخلي  التقييم  ال�سركة  جتري  اأن  املقرر  ومن 
دي�سمرب   20 اإلى   10 من  الفرتة  خالل  للنظام 
2017م، والذي يعترب التقييم التا�سع من نوعه الذي 
جتريه ال�سركة. ويعترب هذا التقييم متطلب اأ�سا�سي 
ل�سمان تكامل العمليات، وي�سمل جزئيتني هما حالة 
وفعاليته  اأ�ساًل؟(  مطبق  النظام  هل  )اأي  النظام 
على  الرتكيز  مع  النظام؟(  فعالية  مدى  ما  )اأي 
الدقيق  التاأكد  ذلك  يف  مبا  التطبيق،  فعالية  جزئية 
ي�سمل  واالإجراءات. كما  التحقق  اأ�ساليب  من فعالية 
ذلك تقييم مدى توافق اأعمال ال�سركة مع متطلبات 
من  التحقق  على  التقييم  ي�ستمل  كذلك  النظام. 

املالحظات  ومعاجلة  تطبيقه  يف  الن�سوج  م�ستوى 
ال�سابقة وجودة االأداء. علمًا باأنه اإعتبارًا من التقييم 
الداخلي لعام 2017م �ست�سمل العملية متطلب جديد 
تطبيق  فعالية  من  الدقيق  التحقق  »�سوابط  وهو 
اإدارة تكامل العمليات« والربوتوكوالت املتعلقة  نظام 

بتقييمه.
الرئي�سية  الو�سيلة  للنظام هو  الداخلي  التقييم  اإن 
للتاأكد من توافق اأعمال ال�سركة مع فقرات النظام، 
واإ�سرتاطات  ملتطلبات  الدقيق  التحليل  عرب  وذلك 
اأنظمة  يف  النظام  وتطبيقات  الفقرات  هذه  جميع 
االإداريني  اإتباع  من  والتاأكد  العاملية  الت�سنيع 
املثلى ف�ساًل عن  للتطبيقات  الفقرات  امل�سئولني عن 
يف  والتحقيق  املتبعة  العمل  وتعليمات  االإجراءات 
الخ.  للحد من املخاطر،  الفعلية  والتدابري  احلوادث 
الداخلي  التقييم  �سي�سمل  اأعاله،  مذكور  هو  وكما 
تطبيق  فعالية  الدقيق من  التحقق  »�سوابط  2017م 
فعالية  من  للتحقق  العمليات«  تكامل  اإدارة  نظام 

فقرات النظام يف ال�سركة.
الداخلي جترى  التقييم  عمليات  اأن  بالذكر  جديٌر 
�سنويًا فيما عدا االأعوام التي ت�سادف اإجراء تقييم 
املقام  يف  الداخلي  التقييم  ويركز  للنظام.  خارجي 
مع  النظام  فعالية  من  امليداين  التحقق  على  االأول 
ال�سرورة  دعت  اإن  فقرة  لكل  الراهن  املوقف  تقييم 

للتاأكد من مواكبة �سيغتها ودقتها كما ينبغي.
خطة  اأي�سًا  )ت�سمى  التقييم  نطاق  خطة  تعترب 
التقييم،  لعملية  االأ�سا�سية  املتطلبات  اأحد  التقييم( 
وهي عبارة عن خطة مكتوبة ويتم اإعتمادها من قبل 
جلنة تكامل العمليات التابعة لالإدارة العليا قبل بدء 
على  اخلطة  هذه  ت�ستمل  اأن  ويجب  التقييم.  عملية 

واملوارد  التقييم  عملية  توقيت  وهي:  دنيا  متطلبات 
التقييم(  يجرون  الذين  اخلرباء  )اأي  الب�سرية 
التقييم  عليها  �سريكز  التي  الرئي�سية  واملجاالت 
للمرافق  وو�سف  تقييمها  املراد  الفقرات  وقائمة 
كما  منه.  وامل�ستبعدة  فيه  امل�سمولة  العمل  واأن�سطة 
الذي  التقييم  فريق  ت�سكيل  اخلطة  هذه  مت�سل 
يت�سمن اأخ�سائيي تقييم من الوحدة املراد تقييمها، 
ذو  تقييم  اأخ�سائي  فرعي  فريق  كل  ي�سم  اأن  على 
ويف  اخلارجي.  اأو  الداخلي  التقييم  جمال  يف  خربة 
اأو  الفنية  والدراية  للخربة  فريق  اأي  اإفتقار  حال 
االإدارية يف جمال معني، فاإنه يتم جلب خبري مخت�س 
جرى  ما  وهو  خارجية،  جهة  من  اجلزئية  تلك  يف 
ثالثة  بخدمات  االإ�ستعانة  �ستتم  حيث  العام  هذا 
خرباء تقييم مخت�سني يف جماالت القيادة والفقرة 
)نظام   6.2 والفقرة  ال�سخ�سية(  )ال�سالمة   5.1

الت�ساريح( من النظام.
الداخلي  التقييم  العليا يف  االإدارة  وتعترب م�ساركة 
الفر�سة  توفر  مع  لنجاحه  احلا�سمة  العوامل  اإحد 
بروؤ�ساء  االإ�ستعانة  خالل  من  املعرفة  لنقل  املواتية 

فرق واأخ�سائيي تقيم جدد للم�ساركة يف التقييم.
بغر�س  التقييم  ومخرجات  نتائج  توثيق  �سيتم 
رفع  يتم  اأن  على  العليا،  االإدارة  مع  اإ�ستعرا�سها 
ملخ�س تنفيذي من قبل االإدارة اإلى اجلهة االإ�سرافية 

االأعلى وهي يف العادة االإدارة االإقليمية.
وب�سفة  �سامرف  ل�سركة  العليا  االإدارة  حتر�س 
التقييم  عمليات  مخرجات  متابعة  على  �سهرية 
ومعاجلة  بتو�سياتها  والتقيد  واخلارجي  الداخلي 
العمليات  تكامل  جلنة  بوا�سطة  وذلك  الثغرات، 

التابعة لها.              

اإجراء التقييم الداخلي التا�سع لنظام اإدارة تكامل العمليات
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عملية اإزالة فحم الكوك )الروا�سب الكربونية( من اأفران وحدة اللزوجة 
تندرج �سمن بنود ميزانية ال�سيانة الرئي�سية ال�سنوية.

اإ�ستبدال  مثل  الرئي�سية  ال�سيانة  اأعمال  من  العديد  العملية  رافقت هذه 
االأنابيب  وتفتي�س  )71-بي-01اأيه(  للمدخنة  الهواء  تنظيم  �سمام  ركيزة 
املبادالت  اإلى تنظيف  باالإ�سافة  االأفران  اأنابيب  واأكواع  واالأجهزة  واملعدات 

احلرارية )11-اإي-09بي ودي( اخلا�سة بوحدة الزيت اخلام .
ومتت بحمد اهلل اأعمال ال�سيانة هذه بنجاح وب�سورة اآمنة وجرى ت�سليم 
هذا  حتقيق  يف  الف�سل  وكان  اخلطة.  ح�سب  الت�سغيل  اإدارة  اإلى  االأفران 
لكافة  وامل�سئولية  التفاين  وروح  الوثيق  والتن�سيق  للتعاون  ثم  هلل  االإجناز 

االإدارات املعنية طوال مراحل التخطيط والتح�سري والتنفيذ.
وتقدمت االإدارة العليا ل�سركة �سامرف بجزيل ال�سكر الأفراد فريق العمل 

تقديرًا الإكمالهم هذه االأعمال ب�سورة اآمنة بدون اإ�سابات.   

 ن�سيم اأنور – م�ست�سار تدريب ال�سالمة وال�سحة وحماية البيئة

 بريك اإياد العتيبي – م�سرف تنفيذ امل�سروع

قد ت�ستغرب اإذا قلنا اأنك تنعم باالأمان اأثناء العمل 
اأكرث مما تكون خارجه.

يت�ساعف اإحتمال تعر�سك لالإ�سابة اأو الوفاة ثالث 
مرات منذ حلظة مغادرتك لل�سركة. ما يزيد عن %75 
من جميع احلوادث التي يتعر�س لها العاملون حتدث 

خارج العمل.
التعر�س  )خطر  ال�سيارة  هو  االأخطر  املكان  اإن 
حلوادث ال�سري(، اإذ وقع حوايل 526 األف حادث �سري 
يف اململكة خالل عام 2016م )هذه املعلومة م�ستقاة 
 – ال�سعودي(  االأحمر  الهالل  هيئة  يف  اأ�سدقاء  من 
اأكرث  وحدثت   – بالعمل  لها  عالقة  ال  حوادث  وهي 
العام )2016م(  نف�س  وفاة خالل  حالة  اآالف   9 من 
. لذا جند  يف اململكة )امل�سدر �سحيفة عرب نيوز( 
اأن العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات حتر�س االآن على 
التوعوية  والربامج  احلمالت  عرب  ال�سائقني  تثقيف 
والدورات التدريبية املكثفة )دورات القيادة االآمنة(، 
فاإحر�س على ح�سور مثل هذه الربامج متى ما اإتيحت 
لك الفر�سة واإنتبه جيدًا ملا ُيقَدم فيها. الفئة العمرية 
من ال�سائقني دون 25 �سنة هم االأكرث عر�سة للوفاة، 
ورمبا يعود ذلك اإلى ت�سرعهم وقلة �سربهم اأو جهلهم 

لكيفية التحكم يف اإنفعاالتهم.
تنقذ  رمبا  التي  والن�سائح   القواعد  بع�س  اأدناه 

العديد من االأرواح ومتنع الكثري من االإ�سابات اأثناء 
قيادة ال�سيارة:

القيادة،  اأثناء  جيدًا  واإنتبه  هدوءك  على  حافظ 
اأكرث  مميتة  تكون  وقد  اآلة  جمرد  ال�سيارة  اأن  وتذكر 

من االآالت واملعدات التي تتعامل معها اأثناء العمل.
حتكم يف اأع�سابك اأثناء القيادة متامًا مثل ما تفعل 

اأثناء العمل.
بالقيادة،  لك  ت�سمح  جيدة  حالة  يف  اأنك  من  تاأكد 
والزكام  الربد  اأدوية  ت�سبب  املثال  �سبيل  فعلى 

واحل�سا�سية النعا�س وقد توؤدي اإلى النوم املفاجئ.
ال ت�ستعجل لك�سب القليل من الوقت اأو تقود ب�سرعة 

بدافع التهور واالإثارة، وتذكر اأن ال�سرعة قاتلة.
املكان االأكرث خطورة بعد ال�سيارة هو املنزل، حيث 
حتدث حوايل 4 ماليني اأ�سابة وحوايل 25 األف حالة 

وفاة يف املنزل كل عام. 
اإ�سابات  يف  تت�سبب  املنزل  يف  ال�سقوط  حوادث 

ووفيات اأكرث من اأي حوادث منزلية اأخرى.
احلرائق اأي�سًا م�سئولة عن عدد مقدر من ال�سحايا.

هم  الع�سب  جز  اآالت  ي�ستعملون  الذين  االأ�سخا�س 
�سمن املعر�سني لالإ�سابات اخلطرية.

تاأتي االإ�سابات الريا�سية يف املرتبة الثالثة من حيث 
الريا�سية  االأن�سطة  املنزل.  اإ�سابات  بعد  اخلطورة 

فيها الكثري من املتعة اإذا خلت من االإ�سابات.
االإ�سابات  لتفادي  التالية  اخلم�س  اخلطوات  اإتبع 

الريا�سية:
والو�سائد  اخلوذات  مثل  الواقية  االأدوات  اإرتداء 

والدعامات الواقية واالأدوات االأخرى.
ممار�سة متارين االإحماء واالإ�سرتخاء.

االإملام بقواعد اللعبة.
توخي احلذر من الالعبني االآخرين.

تكون حتت  عندما  الريا�سة  االإمتناع عن ممار�سة 
تاأثري االإ�سابة.

ع�سرة  ثالث  2017م  اكتوبر  �سهر  خالل  حدثت 
منها   3( �سامرف  يف  ملوظفني  العمل  خارج  اإ�سابة 
نتجت عن حوادث �سري و6 يف املنزل باالإ�سافة اإلى 4 

اأ�سابات ريا�سية(.
االإهتمام بال�سالمة لي�س اأمر عر�سي بل هو متطلب 
اإ�ست�سحاب وتذكر كافة  دائم وم�ستمر. ويجب علينا 
العمل  يف  بال�سالمة  املتعلقة  والن�سائح  التدابري 
واالإلتزام بها اأثناء القيادة ويف املنزل واأثناء ممار�سة 
واملنتبه دومًا هو  واليقظ  ال�سخ�س احلذر  الريا�سة. 
اخلا�س  التعليمات  كتيبات  قراءة  على  يحر�س  من 
باالأجهزة املنزلية وال�سيارة وقواعد االألعاب الريا�سية 

واالأدوات الواقية واالإلتزام بها.  

ال�سالمة خارج العمل

اإزالة فحم الك�ك من اأفران وحدة خف�ض اللزوجة
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التحليل  خدمات  توفري  على  �سامرف  مخترب  يعمل 
ال�سركة  بعمليات  للقيام  الالزمة  الفني  والدعم 
يوفر  حيث  والوقت،  التكلفة  حيث  من  بفعالية 
املنتجات  اإ�ستيفاء  ل�سمان  و�سحيحة  دقيقة  نتائج 
ال�سركة  بداأت  لذا  املطلوبة.  واملعايري  للموا�سفات 
اإك�سون  تطبيق نظام اجلودة العاملي اخلا�س ب�سركة 
اجلودة«  وتطبيقات  »قواعد  باإ�سم  املعروف  موبيل 
العمليات  بدعم  املخترب  ويقوم  2003م.  عام  منذ 
املنتجات  جودة  من  والتاأكد  امل�سفاة  يف  االإنتاجية 
وفقًا الأعلى معايري التحليل لتلبية املوا�سفات املطلوبة 
الفني  الدعم  متطلبات  اأعلى  توفري  مع  العمالء  من 
الالزم الإ�ستدامة ت�سغيل امل�سفاة على مدار ال�ساعة.

عينة  األف   40 حوايل  بتحليل  �سنويًا  املخترب  يقوم 
 6 تبلغ  تقديرية  بتكلفة  اإختبار  األف   100 واإجراء 
ماليني دوالر اأمريكي، ت�سمل عينات املواد الروتينية 
�سهادات  اإ�سدار  اإلى  باالإ�سافة  الروتينية  وغري 
يقوم  كما  النهائية.  للمنتجات  املختربية  اجلودة 
باإعتماد واإ�سدار ما يزيد عن 1500 �سهادة  املخترب 

جودة ملنتجات ال�سركة �سنويًا.
كذلك طبقت �سامرف نظام تاأكيد جودة املنتجات 
وكفاءته  متيزه  اأثبت  والذي  2003م،  عام  منذ 
التدقيق  نتائج  وفق  عايل  تقييم  على  باحل�سول 
الذي  اجلودة  وتطبيقات  قواعد  لنظام  اخلارجي 

اأجراه خرباء من �سركة اإك�سون موبيل.
اإعتمادية  �سمان  اإلى  الرامية  اجلهود  و�سمن 
املعدات واالأجهزة املختربية، اإن�سم مخترب �سامرف 
لالإ�ستفادة  املتحدة  باململكة  الطاقة  معهد  لع�سوية 
بتقييم  اخلا�س  الكفاءة  اإختبارات  برنامج  من 
ومقايي�س  اإختبارات  الإجراء  املختربات  كفاءة  مدى 
ب�سفة  املختربات  اأداء  مراقبة  اإلى  باالإ�سافة  معينة 

م�ستمرة، وذلك وفقًا لالآلية التالية:
منتج  كل  من  عينات  باإر�سال  الطاقة  معهد  يقوم 
)البنزين وزيت الغاز ووقود الطائرات وزيت الوقود( 

لل�سركات املن�سوية حتت ع�سويته ب�سفة �سهرية.
بتحليل  ال�سركات  لهذه  التابعة  املختربات  تقوم 
العينات امل�ستلمة باإ�ستخدام طرق االإختبار القيا�سية 

كما هو مو�سح اأعاله.
النتائج مبا�سرًة من املختربات  اإدخال بيانات  يتم 
اإر�سالها  يتم  اأو  االإنرتنت  يف  خا�س  برنامج  عرب 
يقوم  ثم  الإدخالها،  املعهد  اإلى  االإلكرتوين  بالربيد 

املعهد مبعاجلة النتائج وتقييمها.
يت�سمن  مخترب  لكل  تقرير  باإر�سال  املعهد  يقوم 

بيانات اإح�سائية حول تقييم كفاءته كل �سهر.
 40 حتليل  يف  االآن  حتى  �سامرف  مخترب  جنح 
اإختبارات  برنامج  �سمن  اإختبار   600 واإجراء  عينة 
الكفاءة املذكور، على يد جمموعة من موظفي ق�سم 
وم�سرفو  )فنيون  الكفاءة  ذوي  املخت�سني  املخترب 
�سهر  يف  املخترب  حت�سل  كما  وكيميائيون(،  ورديات 
متميزة  بنتائج  اإح�سائي  تقرير  على  2017م  يونيو 
وخلوها  نتائجه  دقة  على  برهن  املذكور  املعهد  من 
االإختبارات  كافة  �سحة  يثبت  مما  املالحظات،  من 
واملقايي�س التي اأجريت على عينات املنتجات، وذلك 
�سمن 23 �سركة م�ساركة يف هذا الربنامج مبا فيها 

مختربات تابعة الإك�سون موبيل.   

 عبد اهلل مننكاين - من�سق هند�سة م�ساريع ال�سيانة الدورية

اإجنازات ق�سم املخترب وحتدياته
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  خالد �سمري غزال – كبري مهند�سي العمليات )الإدارة الفنية(

  طلعت اأبو جامل – مدير امليكانيكا والور�س )اإدارة ال�سيانة(

املحفز  حتميل  يف  امل�ستخدمة  التقليدية  الطريقة  الأن 
هند�سة  فريق  كان  وقد  التكلفة.    عالية  الكيميائي 
احللول  اإبتكار  مت  حيث  التحدي،  قدر  على  العمليات 

التالية:
من  الداخلية  لالأجزاء  ال�سفلي  ال�سطح  ت�سوية  متت 
حيث  امليكانيكي،  العطل  بفعل  ت�سررت  والتي  املفاعل، 
متت املعاجلة بتهيئة عملية حتميل املحفز الكيميائي يف 
مو�سعه وو�سع طبقة من كرات ال�سرياميك بقطر 19ملم 
يف ال�سطح ال�سفلي للمفاعل )هذه الطريقة متثل �سابقة 
فنية يف تاريخ �سامرف(، مما وفر �سغط تفا�سلي ثابت 
الطريقة  كما مكنت هذه  الكيميائي  املحفز  فوق حو�س 
وعمق  حجم  وتنا�سق  اإ�ستواء  عدم  م�سكلة  جتنب  من 
التعقيدات  من  والتخل�س  الكميميائي  املحفز  مو�سع 
م�سكلة  تفادي  من  مكن  كما  ذلك،  على  املرتتبة  الفنية 
املواد  وتدفق  اإن�سابية  تنا�سق  عدم  يف  تتمثل  محتملة 

واإنخفا�س كفاءة حتويل الكربيت مع مرور الوقت. 
خف�س تكلفة حتميل املحفز الكيميائي بوحدة اإ�ستعادة 

الكربيت تتلخ�س يف:
التي  املحفز  كمية  )معظم  املوجودة  املواد  اإ�ستخدام 
مت حتميلها من النوع القدمي وكان على و�سك التخل�س 
املحفز  مخزون  اإ�ستخدام  عن  بداًل  ذلك  ومت  منه(، 
اجلديد املراد حتميله يف املفاعل خالل ال�سيانة الدورية 
فريق  قبل  من  احلل  لهذا  اللجوء  ولوال  2018م.  لعام 
املحفز  يتعر�س  اأن  املمكن  من  لكان  العمليات  هند�سة 
ال�سيانة  اأعمال  �سمن  اإزالته  اأثناء  للتلف  اجلديد 
لعام  الدورية  ال�سيانة  يف  للمفاعل  ال�ساملة  امليكانيكية 
الأنها  التيتانيوم  اأك�سيد  ثاين  مادة  )خ�سو�سًا  2018م 

ه�سة وقابلة للك�سر(.
اإرتفاعه مما  تعديل حو�س املحفز الكيميائي بخف�س 
اأدى اإلى خف�س كمية ثاين اأك�سيد التيتانيوم امل�ستخدمة 
دون  وتوفيقه  اهلل  بحمد  االإجناز  هذا  ومت  املفاعل.  يف 
وهي  امل�ستهدفة  الكربيت  حتويل  ن�سبة  على  تاأثري  اأدنى 

.%97.5
الطبقة  يف  املوجودة  الت�سدعات  �سيانة  تاأجيل 
املقاومة للحرارة داخل هيكل املفاعل الإخت�سار الوقت، 
وربطها  املت�سابكة  الطبقة  مد  على  االإتفاق  مت  حيث 
الطبقة  ت�سدعات  لتغطية  احلالية  العلوية  بالطبقة 
املقاومة للحرارة التي ميكن اأن توؤدي اإلى تخلخل املحفز 

الكيميائي.
اإدارة الت�سغيل:

العمل  بالدور  ثم  اهلل  بف�سل  العمل  هذا  اإجناز  مت 
)بي2(  بالنطقة  الت�سغيل  موظفو  به  قام  الذي  الكبري 
الذين جنحوا يف ت�سغيل املفاعلني )1 و2( ب�سورة �سل�سة 
ب�سورة  ت�سغيله  واإ�ستئناف   )1( املفاعل  �سيانة  اأثناء 

اآمنة.
اإجناز ي�ساف اإىل م�سرية جناح �سامرف:

مختلف  بني  الفعال  والتعاون  اجلبارة  اجلهود  بف�سل 
املعنيني يف �سامرف جنب ال�سركة 10 اأيام من اأنخفا�س 
 1.76 اإلى  ت�سل  خ�سائر  تفادي  اإلى  اأدى  مما  االإنتاج 
اإحتفل  اجلهود،  لهذه  وتقديرًا  اأمريكي.  دوالر  مليون 
اأفراد فريق قيادة العمل باملنطقة )بي2( بهذا االإجناز 
الذي ميثل خري دافع للتح�سري الفعال ملواجهة التحديات 
االأخرى املنتظر مواجهتها خالل ال�سيانة الدورية عام 

2018م.

 التغلب على م�سكلة تعطل مفاعل وحدة اإ�ستعادة الكربيت

خلفية:
الكربيت  اإ�ستعادة  بوحدة   )1( رقم  املفاعل  تعر�س 
واجهت  نوفمرب 2017م، حيث  يوم 10  لعطل ميكانيكي 
ال�سركة حتديًا يف كيفية اإ�سالحه يف اأق�سر وقت ممكن 
امل�سفاة  ت�سغيل  على  الكبرية  االإقت�سادية  اآثاره  لتجنب 
�سامرف  يف  املخت�سني  من  فريق  در�س  عليه  واالإنتاج. 
خياري االإ�سالح املوؤقت والدائم للمفاعل، وتتقرر اإجراء 
�سيانة عاجلة متكن من ت�سغيله ب�سورة اآمنة واإعتمادية 
حتى حلول ال�سيانة الدورية يف عام 2018م. كما متت 
اإعادة حتميل املفاعل باملحفز الكيميائي ل�سمان حتويل 
تاأثري  اأي  لتفادي   %97.5 عن  تقل  ال  بن�سبة  الكربيت 
مع  التحويلية  املنتجات  ت�سنيع  عملية  على  محتمل 
البيئية  واملعايري  باالإ�سرتاطات  االإلتزام  يف  االإ�ستمرار 
يف  كفاءة  بن�سبة  التقيد  تقت�سي  التي  امللكية  للهيئة 

اإ�ستعادة الكربيت ال تقل عن %99.2. 
تنفيذ العمل:

روح  على  )بي2(  باملنطقة  العمل  قيادة  فريق  برهن 
الإ�سالح  والعطاء  والبذل  والتعاون  اجلماعي  العمل 
جوانب  مراعاة  مع  املطلوب  الوقت  يف  وت�سغيله  املفاعل 
هذه  تلخي�س  وميكن  العمل.  يف  واالإعتمادية  ال�سالمة 
اجلهود التي قامت بها مختلف االإدارات واالأق�سام على 

النحو التايل: 
اإدارة ال�سيانة:

التالية  التدابري  اإتخاذ  يف  ال�سيانة  اإدارة  �سرعت 
الإجناز هذا العمل الهام:

عاجلة  ب�سفة  للمفاعل  ال�سبكي  احلاجز  اإ�ستبدال 
وحدة  م�سروع  من  متبقية  جاهزة  مبواد  باالإ�ستعانة 
التو�سية  متت  حيث  الغازات،  من  الكربيت  اإ�ستخال�س 
العمليات،  ق�سم هند�سة  قبل  املواد من  باإ�ستخدام هذه 
�ست�ستغرقها  كان  عديدة  اأيامًا  ال�سركة  على  وفر  مما 

عملية ت�سنيعها.
 5 تركيب  مع  املت�سررة  للعار�سات  موؤقت  اإ�سالح 
وتعزيز  امليكانيكي  الدعم  لتوفري  اإ�سافية  دعامات 

املتانة.
ق�سم التفتي�ش:

خطة  مبراجعة  الالزم  الفني  الدعم  الق�سم  قدم 
اإ�سالح املفاعل وفح�سه بعد اإكمال ال�سيانة.

العمليات  هند�سة  فريق  على  كان  ال�سياق  ذات  ويف 
اإبتكار حل فعال ل�سمان عمل الوحدة بالكفاءة الالزمة 
نظرًا  الكربيت،  اإ�ستعادة  من  امل�ستهدف  القدر  لتحقيق 
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ال�سخ�سية  واملعرفة  والتجارب  اخلربات  لنقل  م�ستمرة  منهجية  عملية  عن  عبارة  املعرفة  نقل 
الذهنية والعملية من املوظفني ذوي االإحرتافية واخلربة اإلى زمالئهم يف العمل. وهي بذلك لي�ست 
جمرد عملية تدريب على راأ�س العمل، بل هي نقل من�سق للمهارات ال�سليمة واملعلومات ال�سحيحة 
يف الوقت املنا�سب للمحافظة على جاهزية القوى العاملة يف ال�سركة وقدرتها على االإنتاج واالإبتكار 

واملناف�سة. 
اإال اأن التحدي يكمن يف فعالية واإ�ستدامة نقل املعرفة الأنها عملية معقدة، اإذ يجب يف املقام االأول 

حتديد وتقييم نوع املعرفة املطلوبة، ومن ثم و�سع خطة حل�سرها واإيجاد �سبل املحافظة عليها.
ومبا واأن نقل املعرفة عملية معقدة، فمن ال�سروري التحقق منها بتقييم مدى املنفعة والفائدة منها. 
الدوام عملية  ومتلقيها؛ فهي على  املعرفة  تت�سمن م�سدر  ال�سدد  الناجحة يف هذا  غالبية اجلهود 
ثنائية اأ�سبه بطريق ذو اإجتاهني. فبينما ي�ستفيد املتلقي من املعرفة املنتقلة اإليه ب�سورة وا�سحة، جند 
العملية برمتها. لذا فاإن حتديد تطلعات  االإقتناع بقيمة وجدوى  اإلى  اأن م�سدر املعرفة رمبا يحتاج 

حت�سن االأداء بالن�سبة للذين �سوف ي�ستخدمون هذه املعرفة يعزز حتديد قيمة وجدوى نقلها.
وتربز هنا اأهمية اإدراك و�سائل تعليم مختلفة اإ�ستنادًا على االأعمار ودوره يف ت�سهيل نقل املعرفة، 
اإن  ال�سباب.  املوظفني  اإلى  الطويلة  اخلدمة  ذوي  املوظفني  من  اأي  االأجيال،  بني  تبادل  عملية  الأنها 
اإدراك اأولويات التعليم لدى االأجيال وتهيئة الظروف لكيفية نقل املعرفة من �ساأنه اإحداث الفرق بني 

جمرد ح�سد املعرفة واالإ�ستفادة الفعلية منها.
كما اأن االإ�ستعانة بالتقنية يف نقل املعرفة ميثل عن�سرًا هامًا يف ج�سر الهوة بني االأجيال، ولتكون 

مبثابة م�ستودع لتخزين املعرفة.
نحن يف �سركة �سامرف ن�سعى اإلى التاأكد من بلوغ مرحلة متطورة من االإنتاج واجلودة، حيث يلعب 

نقل املعرفة دورًا هامًا يف اإ�ستدامة هذا الهدف. 
اإن�سم اإلينا وباإمكانك اإحداث الفرق.  

املائدة  اإجتماع  يف  �سامرف  �ساركت 
اإنتاج  حول  اخلربات  لتبادل  امل�ستديرة 
والع�سرين  ال�ساد�س  يف  املنعقد  الكربيت 
نظمته  والذي  2017م،  نوفمرب  �سهر  من 
اإدارة  اأرامكو ال�سعودية ممثلة يف  واإ�ست�سافته 
املدرا  برج  يف  والعمليات  التحكم  اأنظمة 
اأنظمة  اآثار  على  االإجتماع  وركز  بالظهران. 
التحكم والقيا�س على عملية اإ�ستعادة الكربيت 
واأداء املحفزات الكيميائية والتحديات املتعلقة 

باإدارة وحدات اإنتاجه وت�سغيلها واإيقاف عملياتها.
ومخت�س  ممثل   40 من  اأكرث  االإجتماع  ح�سر 
ال�سعودية  الأرامكو  التابعة  االإدارات  من  العديد  من 
لها  التابعة  الداخلية  امل�سرتكة  امل�ساريع  و�سركات 
)�سا�سرف و�ساتورب(، حيث تبادل احل�سور اخلربات 

املتعلقة باإنتاج الكربيت.

خالد   / املهند�س  االإجتماع  هذا  يف  �سامرف  مثل 
�سمريغزال حيث قدم ورقة فنية بعنوان »التح�سينات 
التي جرت يف اإجراءات ت�سغيل واإيقاف وحدة اإ�ستعادة 
املتطلبات  الورقة  تناولت  ب�سامرف«.  الكربيت 
الوحدة وجتارب �سركة  ال�سرورية الإ�ستمرارية ت�سغيل 
يف  املتبعة  الو�سائل  واأف�سل  املجال  هذا  يف  �سامرف 
�سلطت  كما  بذلك.  املتعلقة  التحديات  على  التغلب 

التي متت  التح�سينات  ال�سوء على  الورقة 
تفتي�س  طرق  �سعيد  على  امل�سفاة  يف 

معدات الوحدة.
ت�سخي�سية  حلول  الورقة  قدمت 
اإ�ستعادة  وحدة  باأداء  اخلا�سة  للم�ساكل 
يف  تطبيقها  ميكن  والتي  الكربيت، 
املن�ساآت ال�سناعية املماثلة. ونالت الورقة 
واحلا�سرين يف  اإ�ستح�سان جلنة اخلرباء 
االإجتماع الذين طرحوا العديد من االأ�سئلة 
املتعلقة بالتح�سينات اخلا�سة بطرق العمل والتقنيات 

املتبعة يف �سركة �سامرف.
غزال  خالد  املهند�س/  تلقى  االإجتماع،  ختام  ويف 
�سهادة �سكر وتقدير من املهند�س/ ماهر عبد اللطيف، 
م�سرف اخلدمات الهند�سية التنفيذية نيابًة عن اإدارة 

اأنظمة التحكم والعمليات باأرامكو ال�سعودية.    

�سامرف ت�سارك يف اإجتماع املائدة امل�ستديرة لتبادل اخلربات ح�ل اإ�ستعادة الكربيت
  خالد �سمري غزال – كبري مهند�سي العمليات )الإدارة الفنية(

 م�سلم اجلهني – مدير عام اإدارة املالية واملحا�سبة  قا�سم باتل – ق�سم التدريب والتطوير الوظيفي

نقل املعرفة
تعمل اإدارة املالية واملحا�سبة حاليًا على مواكبة العديد من 
مت  التي  امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  بدء  اأهمها  االأنظمة 

فر�سها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
غري  ن�سبية  �سريبة  عن  عبارة  امل�سافة  القيمة  �سريبة 
مبا�سرة تطبق على ال�سلع واخلدمات يف كافة مراحل االإنتاج 
وتفر�س  النهائية.  املنتجات  وحتى  االأولية  املواد  من  اإبتداًء 
هذه ال�سريبة كقيمة م�سافة على مختلف مراحل االإنتاج حتى 
و�سول ال�سلعة اأو اخلدمة اإلى امل�ستهلك النهائي، ويعني ذلك 
اأنه خالل مراحل االإنتاج يتم تدفع هذه ال�سريبة فقط نظري 
الفرق بني تكلفة املواد و�سعر بيع ال�سلعة اأو اخلدمة. على �سبيل 
قدرها  م�سافة  قيمة  �سريبة  باإ�سافة  �سامرف  �ستقوم  املثال 
العامة  للهيئة  ت�سديدها  ثم  ومن  املحلية  املبيعات  على   %5
�سريبة  باإ�سافة  املوردون  �سيقوم  وباملقابل،  والدخل.  للزكاة 
اإال  �سامرف،  �سركة  م�سرتيات  على   %5 قدرها  م�سافة  قيمة 
اأن ال�سركة �ستتمكن من اإ�سرتدادها من الهيئة الهامة للزكاة 

نظرًا الأن �سامرف لي�ست امل�ستهلك النهائي. 
لذا �سيكون هنالك تاأثري طفيف على �سامرف جراء تطبيق 
هذه ال�سريبة، غري اأن التحدي االأكرب يف هذا ال�سدد يكمن 
البيانات  جمع  متطلبات  الإ�ستيعاب  ال�سركة  نظام  تهيئة  يف 
يناير  من  االأول  بحلول  وال�سراء  البيع  عمليات  من  الالزمة 

2018م.     

�سريبة القيمة امل�سافة
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 عبد العزيز مباركي – من�سق تدريب الإطفاء

 عبد العزيز مباركي – من�سق تدريب الإطفاء

جاهزية ق�سم احلماية من احلريق للتعامل مع الط�ارئ

االأ�سا�سية  ق�سم احلماية من احلريق مبهمته  يقوم 
احلكومية،  وال�سئون  ال�سناعي  االأمن  اإدارة  �سمن 
اأال وهي التعامل مع كافة احلاالت الطارئة يف �سركة 
�سامرف مثل احلماية من احلرائق وال�سيطرة عليها 
وتقع  االإنقاذ.  وعمليات  اخلطرة  املواد  وحوادث 
التام  االإلتزام  حيال  امل�سئولية  الق�سم  عاتق  على 
الهيئة  من  ال�سادرة  احلريق  من  احلماية  بتعليمات 
احلكومية  اجلهة  متثل  التي  ال�سناعي  لالأمن  العليا 
يطبق  حيث  �سامرف،  لها  تخ�سع  التي  االإ�سرافية 
الق�سم يف هذا االإطار االإ�سرتاطات والقوانني واللوائح 
اخلا�سة باجلمعية االأمريكية للحماية من احلريق يف 

جميع اأعماله.

من  التاأكد  احلريق  من  احلماية  ق�سم  على  يجب 
بال�سورة  عملها  ومن  واأجهزته  معداته  كافة  �سيانة 
واالإ�ستعداد  اجلاهزية  ل�سمان  وذلك  املطلوبة، 
للتعامل مع اأي حادث اأو حالة طارئة يف ال�سركة. لذا 
جلميع  دورية  اإختبارات  اإجراء  على  الق�سم  يحر�س 
طوال  جمدولة  فرتات  على  واالأجهزة  املعدات  هذه 
معدات  من   2674 �سامرف  متتلك  حيث  ال�سنة، 

واأجهزة االإطفاء.
تقدمي  على  الق�سم  يحر�س  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة 
ل�سمان  ملوظفيه  الالزمة  التدريبية  الدورات 
اإ�ستعدادهم للتعامل مع احلوادث واحلاالت الطارئة، 
والتمارين  الفر�سية  التجارب  العديد من  كما جترى 

التام  االإ�ستعداد  من  التاأكد  بغر�س  دورية  ب�سفة 
ال�سرورية  التدابري  اإتخاذ  و�سمان  الطارئة  للحاالت 

حال حدوثها. 
فريق  نظام  اإعداد  م�سئولية  الق�سم  يتحمل  كما 
بهدف  وذلك  واإدارته،  وتطبيقه  للطوارئ  االإ�ستجابة 
جلهود  الالزمة  وامل�ساندة  الدعم  تقدمي  �سمان 
حالة  اأي  مع  التعامل  عند  احلريق  من  احلماية 
على  الق�سم  ويحر�س  ال�سركة.  يف  حتدث  طارئة 
اجلدد  للطوارئ  االإ�ستجابة  فريق  اأع�ساء  اإخ�ساع 
ل�سمان  �ساعة   40 مدتها  االإطفاء  اأ�سا�سيات  لدورة 
حادث  اأي  على  لل�سيطرة  وجاهزيتهم  اإ�ستعدادهم 

ب�سورة فعالة.       

فريق  اإىل  املن�سمني  للم�سغلني  تدريبية  دورة 
الإ�ستجابة للطوارئ 

االإطفاء  تدريب  من�سق  مباركي  العزيز  عبد  قدم 
دورة مكثفة خلم�سة م�سغلني خالل الفرتة من 12 اإلى 
على  التدريبي  الربنامج  واإ�ستمل  2017م.  نوفمرب   16
حت�سري  بغر�س  وذلك  والنظرية،  العملية  اجلوانب 

هوؤالء امل�سغلني لالإن�سمام لفريق االإ�ستجابة للطوارئ.

دورة اأ�سا�سيات الإطفاء
قدم مدرب االإطفاء ريان ال�سريحي دورة »اأ�سا�سيات 
االإطفاء« لعدد من املوظفني اجلدد. ومتت الدورة مببنى 

وقواعد  اأنظمة  معظم  وت�سمنت  ب�سامرف  التدريب 
احلماية من احلريق املتبعة يف �سامرف باالإ�سافة اإلى 

الفقرة 10.1 من نظام اإدارة تكامل العمليات.  

ب�سركة  فر�سية  جتربة  يف  ت�سارك  �سامرف 
ين�ساب

يف  الفعالة  امل�ساركة  على  �سامرف  �سركة  حر�ست 
يف  ين�ساب  �سركة  اأجرتها  التي  الفر�سية  التجربة 
ب�سيارة  �سامرف  �ساهمت  حيث  املا�سي،  اكتوبر  �سهر 
اإطفاء بكامل طاقمها �سمن فريق جلنة ينبع التطوعية 

للطوارئ.

 ور�سة عمل حول ال�سيطرة على ت�سرب الزيت 
يف املرافق املينائية والبحر 

نظمت م�سفاة ينبع التابعة ل�سركة اأرامكو ال�سعودية 
نوفمرب   09 اإلى   07 من  الفرتة  خالل  عمل  ور�سة 
و�ساركت  الدعوة  �سامرف  �سركة  لبت  حيث  2017م، 
يف الور�سة ممثلًة يف كل من عدنان عيا�س من االإدارة 
من  احلماية  ق�سم  من  مباركي  العزيز  وعبد  الفنية 
احلريق.  وتناولت الور�سة، التي تراأ�سها ماجد كعكي، 
كيفية مكافحة ت�سرب الزيت يف املرافق املينائية والبحر 
من  للتخل�س  امل�ستخدمة  والو�سائل  التقنيات  واأحدث 

البقع الناجتة عن ذلك.

اأخبار ق�سم احلماية من احلريق
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 طلعت عبادي – من�سق ال�سئون الأمنية

احلكومية  وال�سئون  ال�سناعي  االأمن  اإدارة  موظفي  وتطوير  تاأهيل  اإلى  الرامية  اجلهود  �سمن 
احلكومية  وال�سئون  ال�سناعي  االأمن  اإدارة  نفذت  الوظيفية،  مهامهم  الأداء  جاهزيتهم  و�سمان 
اإداريًا على  “التميز يف خدمة العمالء واأثرها  بالتن�سيق مع ق�سم التدريب والتطوير الوظيفي دورة 
العملية االإنتاجية لل�سركة”، وذلك خالل الفرتة من 05 اإلى 09 نوفمرب 2017م بفندق هوليدي اإن 

بينبع. وقدم الدورة ال�سيد/ خالد الكثريي، اإ�ست�ساري �سركة نوليدج بروكر الدولية الكندية.
من  العديد  م�ساركة  على  حر�ست  احلكومية   وال�سئون  ال�سناعي  االأمن  اإدارة  اأن  بالذكر  جديٌر 
ال�سناعي  لالأمن  العليا  للهيئة  تابعني  اأفراد  الدورة  �سمت  حيث  ال�سلة،  ذات  احلكومية  اجلهات 
وحر�س احلدود واجلمارك وقوة اأمن املن�ساآت وميناء امللك فهد ال�سناعي بينبع واإدارة املرور واإدارة 

اجلوازات ومكتب العمل وفرع وزارة التجارة مبحافظة ينبع.

دورة تدريبية مل�ظفي اإدارة الأمن ال�سناعي 
مب�ساركة جهات حك�مية

 اأحمد حامد العمري – مهند�س منع اخل�سائر و�سالمة العمليات

ثم  التعلم  من  ياأتي  به  نتحلى  الذي  ال�سلوك  معظم 
االأو�ساط  مختلف  يف  اليومية  لتفاعالتنا  تبعًا  يتعزز 
االإجتماعية التي نتواجد فيها مثل املنزل اأو مكان العمل 
كيف  اإذن  اآخر.  مكان  اأي  اأو  ال�سيارة  قيادة  اأثناء  اأو 

ن�ستطيع تغيري �سلوكنا ال�سخ�سي اأو �سلوك االآخرين؟
تاأثري  مدى  من  التقليل  ن�ستطيع  ال  العمل  مكان  يف 
�سلوك  على  �سلبيًا(  اأو  اإيجابيًا  كان  )�سواء  �سلوكنا 
بتغيري  البدء  علينا  لذا  معهم.  نعمل  الذين  االآخرين 
ال�سلوك  الهام يف تغيري  الأثره  ال�سخ�سي نظرًا  �سلوكنا 

العام يف مكان العمل اأو يف اأي مكان اآخر.
جممل ال�سلوك الب�سري يف حالة تفاعل م�ستمر، حيث 
جند اأن االأفراد يف كل كيان يت�سرفون من واقع تاأثرهم 
باالإجتاهات واالأفكار واإنعكا�ساتها والبيئة )اأو الثقافة( 

التي يتواجدون فيها.
الإختالف  وفقًا  مختلفة  ب�سورة  النا�س  يت�سرف 
التمعن  يجب  لذا  القرار.  بها  يتلقون  التي  الطريقة 
ما  اأحد  منع  اأردنا  فاإذا   – امل�سكلة  طرح  طريقة  يف 
على  نركز  اأن  االأف�سل  من  معني،  ب�سيء  القيام  من 
اإ�ستخدام لغة تت�سمن الت�سجيع على القيام ب�سيء اآخر 

بداًل عن االإكتفاء بلهجة النهي عن �سيء ممنوع. 
مييل النا�س يف �سياق حياتهم ال�سخ�سية اأو يف مكان 
واأ�ساليبهم  عاداتهم  من  ب�سيء  االإحتفاظ  اإلى  العمل 
االإجتماعية  حياتهم  يف  اأو  اأعمالهم  اأداء  يف  اخلا�سة 
من  لهم.  بالن�سبة  االإرتياح  نطاق  ت�سكل  خا�سية  وهي 
املهم يف عملية التغيري اأن ن�ساعد النا�س على اإ�ستيعاب 
بطريقة  ما  ب�سيء  القيام  على  حثهم  وراء  ال�سبب 

مختلفة.
الأي  العلني  التقدير  بغر�س  املديرين  اإطالع  �سرورة 
محالة )حتى اإذا كانت غري مثالية( للقيام بال�سلوكيات 
لتنفيذ  االأولى  املراحل  يف  املوظفني  قبل  من  اجلديدة 

التغيري.
واملثرية  املمتعة  االأن�سطة  الأداء  كثريًا  االأفراد  يندفع 
ل�سبب  املوظفون  يحتاج  لذا  لهم.  بالن�سبة  وامل�سوقة 
يدفعهم للتغيري، ويجب اأن نثق يف اأن لديهم القدرة على 
اإحداث واإ�ستيعاب التغيري املن�سود، مع �سرورة التحلي 

بالنظرة االإيجابية حيال اإحداث ذلك التغري.
بادر باالإنخراط يف عملية التغيري وحث االآخرين على 
التغيري  ذلك  خلق  يف  ي�ساهمون  ودعهم  باملثل  القيام 

بدالً من اأن يكونوا �سحايا له.    

ال�سالمة ال�سل�كية
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 عمر ال�سخريي - م�سرف �سحة مهنية

ال �سك اأن رعاية احلدائق املنزلية هواية �سيقة تتيح 
االإ�ستمتاع بالهواء الطلق وممار�سة التمارين الريا�سية 
عن  ف�ساًل  واالأحياء  للمنازل  جمالية  مل�سة  واإ�سفاء 
زراعة الفواكه واخل�سروات املفيدة. اإال اأن ذلك يتطلب 
من املبتدئني واخلرباء يف هذا املجال مراعاة متطلبات 

ال�سحة وال�سالمة ب�سفة دائمة.
املخاطر املحتملة:

- االآفات الزراعية
- املواد واملبيدات الكيميائية ال�سارة

- املعدات احلادة واالآلية

- احل�سرات
- مخاطر االإنزالق والتعرث وال�سقوط
- التعر�س لالأ�سعة ال�سم�سية ال�سارة

التدابري الالزمة:
الالزمة  ال�سخ�سية  ال�سالمة  معدات  اإ�ستخدام 
واإرتداء  والكمامات  الواقية  واالأحذية  النظارات  )مثل 
البنطلونات الطويلة والقم�سان ذات االأكمام الطويلة(.

عند  ال�سمع  حلماية  الواقية  ال�سماعات  اإ�ستخدام 
اإ�ستعمال املعدات واالآالت املزعجة.

به  للقيام  الالزم  والوقت  املنا�سب  العمل  اإختيار 

لتقليل خطر التعر�س لالأمرا�س الناجتة عن احلرارة.
الكيميائية  املواد  مع  التعامل  عند  احلذر  توخي 
واحلر�س على االإطالع على بيانات واإر�سادات ال�سالمة 

اخلا�سة بذلك.
املحافظة على نظافة احلديقة

املياه،  تراكم  على  ت�ساعد  التي  االأ�سياء  كافة  اإزالة 
حيث اأن البعو�س يتكاثر فيها خالل اأيام.

احل�سرات  ومكافحة  واحل�سائ�س  االأ�سجار  تنظيف 
القوار�س  تواجد  اإحتمال  من  يخف�س  احلديقة  يف 

واحل�سرات.

 اإ�سماعيل خان – رئي�س جلنة ال�سالمة خارج العمل

اأن�سطة  �سمن  العمل  خارج  ال�سالمة  جلنة  قامت 
بتنظيم  �سامرف  ب�سركة  ال�سحي  الغذاء  برنامج 
اإحتوى  والذى  ال�سركة  مبطعم  ال�سحي  الغذاء  يوم 
امل�سويات  ال�سحية مثل  االأطعمة  على جمموعة من 
وقد  بالبخار.  املعددة  واخل�سروات  والبقوليات 
كزيت  ال�سحية  الزيوت  اإ�ستخدام  الطبخ  ُروعي يف 

الفواكه  �سكر  اإ�ستخدام  اإلى  باالإ�سافة  الزيتون 
اإ�ستمل  معر�س  اليوم  و�ساحب  احللويات.  الإعداد 
البني  كالرز  ال�سحية  االأغذية  من  جمموعة   على 
املواد  من  وغريها  البنية  واملكرونة  االأحمر  والرز 
كبديل  االطعمة  اعداد  يف  ت�ستخدم  التى  ال�سحية 

�سحي.

وكبري  ال�سركة  رئي�س  من  كٌل  الفعالية  و�سرف 
نغا�س  محمد  املهند�س/  التنفيذيني  االإداريني 
واالأمن  واملالية  االإدارية  لل�سئون  ونائبه  نغا�س  اآل 
ال�سناعي املهند�س/ املهند�س �سعود خالف، حيث 
الوعي  لرفع  املبذولة  باجلهود  اإعجابهما  اأبديا 

ال�سحي لدى موظفي ال�سركة واملقاولني. 

برنامج الغذاء ال�سحي

متطلبات 
ال�سالمة يف 
احلدائق املنزلية
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 اإ�سماعيل خان – رئي�س جلنة ال�سالمة خارج العمل

�سامرف  نادي  ملرافق  الدورية  بالزيارة  العمل  خارج  ال�سالمة  جلنة  قامت 
احلريق  كطفايات  بال�سالمة  تتعلق  التي  االأدوات  جاهزية  من  للتاأكد  الرتفيهي 

ومخارج الطوارئ بالنادي و توفري اأدوات النجاة حول امل�سبح. 
ومت اإعداد تقرير عن الزيارة مل�سرف النادي  ببع�س املالحظات لتح�سني ال�سالمة 

بالنادي.   

تقرير جلنة ال�سالمة خارج العمل 
عن نادي �سامرف

تطبيق  م�سابقة  بجائزة  فائزين  عن  االإعالن  العمل  خارج  ال�سالمة  جلنة  ي�سر 
ال�سالمة خارج العمل بعد تو�سلهما لالإجابات ال�سحيحة على كافة اأ�سئلة امل�سابقة 

يف اأق�سر وقت، وهما الزميالن: �سيف الرتكي و مح�سن زهري خان.
�سوي  عليك  ما  باجلائزة.  والفوز  للم�ساركة  للجميع  قائمة  الفر�سة  باأن  علمًا 

االإ�ستمرار يف املحاولة، فقد تكون اأنت الفائز التايل.  

 اإ�سماعيل خان – رئي�س جلنة ال�سالمة خارج العمل

م�سابقة تطبيق ال�سالمة خارج 
العمل

من�سور القثامي

م�ست�سار �سوؤون العاملني

احلديث عن العقود ثقافة عمالية واقت�سادية وحياتية يف غاية االأهمية ، �سوف 
اأحتدث يف كل عدد عن نوع من العقود بدءًا بعقد التوظيف، ويف مقال اآخر يتم 
 ، وغريها  والتنفيذ  والت�سنيع  التوريد  كعقد  العقود  من  اآخر  نوع  على  التعرف 

واأحر�س اأن يكون االأ�سلوب مب�سطًا.
ال  املثال  �سبيل  على  منها  واأنواعها  للعقود  تق�سيمات  عدة  املراجع*  ذكرت 

احل�سر : 
)1( العقد امل�سمى والعقد غري امل�سمى 

)2( العقد الر�سائي والعقد ال�سكلي 
)3( العقد امللزم للجانبني والعقد امللزم جلانب واحد 

)4( عقود املعاو�سة وعقود التربع 
)5( العقود املحددة – مف�سلة – وعقود الغرر 

)6( العقد الفوري والعقد الزمني
م�سمى  عقد  فهو  )�سامرف(؛  �سركة  يف  التوظيف  عقد  على  �سريعة  وبنظرة 
وهو عقد ر�سائي وعقد ملزم للجانبني وعقد معاو�سة وعقد مف�سل وهو عقد 

مختلط بني فوري وزمني .
ولقد واكبت �سركة )�سامرف( التغيريات االأخرية يف نظام العمل ، اإذ بادرت 
عقد  وحتديث  مبراجعة  2017م  العام  هذا  مطلع  يف  الب�سرية  املوارد  ادارة 

التوظيف مبا يتما�سى مع نظام العمل يف املبنى واملعنى وبال�سيغة املعتمدة.
 ، املدة  محدد  وغري  املدة  محدد  )�سامرف(  لدى  املعتمد  التوظيف  عقد  اإن 
يعترب عقدًا م�ستوٍف لل�سروط املعتربة يف العقود من حيث : الر�سا والقبول ومحل 
االلتزام و�سروط التنفيذ من اجلانبني وكذلك املرجعية النظامية )الت�سريعية( 

والق�سائية اأو التحكيمية عند النزاع واالختالف.
نحو ثقافة عمالية اإجتماعية 

 KhelaiMA@samref.com.sa  : االمييل  على  باالأ�سئلة  اأرحب 
اأو التحويلة 4525

* حقوق الغري املرتبطة بالعقد / د. اأحمد �سوقي حممد عبدالرحمن
* نظرية العقد  - للموؤلف : د. اأحمد �سوقي حممد عبدالرحمن

* نظرية العقد – للموؤلف : اأ. حممد �سالمة

اأن�اع العق�د

لوائح 

واأنظمة
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  عمر ال�سخريي – رامي جمال

الو�سف الفيزيائي لل�سوت
يحدث ال�سوت نتيجًة لتذبذب �سيء ما، حيث يعمل 
م�سدر الذبذبة على تذبذب الو�سيط الذي حوله )املاء 
اجلو  يف  املوجودة  الذبذبات  وت�سمى  الخ(.  الهواء،  اأو 
بـ«املوجات الطولية املنتقلة« وهي املوجات التي ن�ستطيع 

�سماعها.
عايل  �سغط  مناطق  من  ال�سوتية  املوجات  تتاألف 
ويتحدد  والتخلخالت.  االإن�سغاطات  ت�سمى  ومنخف�س 

تردد ال�سوت بطول املوجة و�سرعتها.
يرتاوح مدى الرتدد ال�سمعي لالإن�سان بني 20 اإلى 20 
عند  ال�سمعية  الدقة  قمة  يف  االأذن  وتكون  هريتز  األف 

مدى ترددي يرتواح بني األف اإلى 4 اآالف هريتز.

ما هي ال�سو�ساء؟
فيه  املرغوب  غري  املزعج  ال�سوت  هي  ال�سو�ساء 

والذي ميكن اأن ياأتي من اأي م�سدر. 
مكان  على  وجودها  يقت�سر  ال  اخلطرية  ال�سو�ساء 
االأن�سطة  �سياق  يف  مكان  كل  يف  موجودة  فهي  العمل، 
اليومية �سواء كان يف مكان العمل اأو ال�ساالت واالأندية 

الريا�سية اأو يف املنزل. 
دي�سيبل،   85 هو  لل�سو�ساء  للتعر�س  االأق�سى  احلد 
لفرتة  ذلك  عن  تزيد  ل�سو�ساء  التعر�س  يت�سبب  وقد 
الفقدان  يحدث  وقد  ال�سمع.  حا�سة  فقدان  يف  طويلة 
الفوري حلا�سة ال�سمع نتيجًة للتعر�س ل�سو�ساء عالية 

جدًا )تزيد عن 110 دي�سيبل( ولو لفرتة وجيزة.
تقدم  مع  ما  نوعًا  محتوم  اأمر  ال�سمع  حا�سة  فقدان 
تعر�سوا  الذين  ال�سن  كبار  اأن  جند  ذلك  مع  ال�سن. 
ل�سو�ساء عالية خالل حياتهم املهنية ثبت اأنهم عانوا 
ب�سكل ملحوظ من اإنخفا�س الدقة ال�سمعية مقارنًة مع 

زمالئهم الذين مل يتعر�سوا لذلك.
لل�سو�ساء  التعر�س  عن  الناجتة  االأخرى  االآثار 

ال�سديدة:
باالإ�سافة اإلى فقدان حا�سة ال�سمع، جند اأن التعر�س 

ل�سو�ساء �سديدة تزيد عن 85 دي�سيبل قد تت�سبب يف:
- الت�ستت واالإرتباك

- التوتر
- االإجهاد والتعب
- اإ�سطراب النوم

- االإنزعاج
لل�سو�ساء  للتعر�س  ال�سائعة  الظروف  بع�س 

)بالدي�سيبل(:
التعر�س  فيها  يحدث  التي  الظروف  بع�س  اأدناه 

عالية  ال�سو�ساء  تكون  حيث  بالدي�سيبل،  لل�سو�ساء 
كلما كان الرقم عاليًا:

)60-65 دي�سيبل( الكالم االإعتيادي 
)75-85 دي�سيبل( ال�سارع املزدحم 

)110 دي�سيبل( بوق ال�سيارة )البوري( 
املنا�سبات واحل�سود الريا�سية      )117 دي�سيبل(

املكن�سة الكهربائية التي ت�سحب االأو�ساخ بقوة الهواء 
)90 دي�سيبل(

)105 دي�سيبل( الدراجات النارية 
ومعدات  املنا�سري  )مثل  الكهربائية  العمل  اأدوات 

)93 دي�سيبل( التقطيع، الخ( 
)82 دي�سيبل( الهاتف 

املفرقعات واالألعاب النارية    )150 دي�سيبل(
حتى  اأو  ت�ساوي  �سو�ساء  تولد  امل�سادر  هذه  جميع 

تزيد عن تلك ال�سادرة من مكان العمل االإعتيادي.

حماية حا�سة ال�سمع يف املنزل:
يكمن اخلطر يف اأننا عندما نكون يف املنزل ال ندرك 
خطورة ال�سو�ساء، اأي اأننا نعر�س اأنف�سنا خلطر التلف 
باإدراكنا  اأن  نعي  اأن  ويجب  ال�سمع.  حلا�سة  الدائم 
للمعلومة ال�سحيحة واإتباعنا لو�سائل احلماية ال�سليمة، 
ميكننا املحافظة حا�سة ال�سمع يف املنزل متامًا كما هو 

احلال يف مكان العمل.
اأعرا�س ودرجات فقدان حا�سة ال�سمع:

ال�سمع  فقدان  درجات  ت�سنيف  ميكن 
على النحو التايل:

عندما  طفيف:  �سمع  فقدان 
على  قادر  ال�سخ�س  يكون 
فيما  االآخر،  مع  التخاطب 
يواجه �سعوبة يف متييز كافة 

الكلمات.
متو�سط:  �سمع  فقدان 

عندما يحتاج ال�سخ�س كثريًا اأن 
الكالم  ترديد  االآخرين  من  يطلب 

اأثناء احلديث.
متابعة  تكون  حاد:  �سمع  فقدان 

احلديث اأمر �سبه م�ستحيل.
ي�ستطيع  ال  �سديد:  �سمع  فقدان 

مل  ما  االآخرون  يقوله  ما  �سماع  ال�سخ�س 
ي�سيحون ب�سوت عايل. 

كيف نحمي حا�سة ال�سمع؟
�سدادات  مثل  احلماية  و�سائل  اإ�ستخدام 

عند  دائمة  ب�سفة  الواقية  االأذن  اأغطية  اأو  االأذن 
اإ�ستخدام املعدات واالأجهزة ذات ال�سوت العايل.

يف  ال�سو�ساء  مل�سادر  التعر�س  االإمكان  قدر  جتنب 
املنزل.

من  )حتقق  الهادئة  االأجهزة  �سراء  على  اإحر�س 
م�ستويات الدي�سيبل واطلب املنتجات قليلة ال�سو�ساء(.
الطبيب  بزيارة  )قم  �سمعك  �سالمة  من  حتقق 

املخت�س باإنتظام الإختبار حا�سة ال�سمع(.
واملذياع  والتلفاز  ال�سماعات  ال�سوت يف  درجة  عدل 

يف ال�سيارة، الخ، للم�ستوى االآمن املقبول.
نتجاهل  ما  كثريًا  التي  احلوا�س  اإحدى  ال�سمع 
االإهتمام بها، حيث اأن التعر�س لل�سو�ساء ال�سديدة اأو 
االأ�سوات املزعجة ب�سفة عامة يوؤدي اإلى تلفها. علينا 

التعامل مب�سئولية واإهتمام وحماية اأ�سماعنا.
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الدويل  املوؤمتر واملعر�س  �ساركت �سركة �سامرف يف 
 .. امل�ستدامة  »االبتكارات  بعنوان  املدن  لبيئة  ال�سابع 
الفرتة  خالل  املمار�سات«  واأف�سل  واحللول  التقنيات 
فهد  امللك  مبركز  وذلك  م،   2017 نوفمرب   8  -  7 من 
مع  بال�سراكة  ال�سناعية،  ينبع  مدينة  يف  احل�سارى 
من  وبدعم  دبي  وبلدية  العربية  للمدن  البيئة  مركز 

منظمة املدن العربية.

وتناول املوؤمتر ق�سايا بيئية مختلفة يف جمال الطاقة 
ملتقى  املوؤمتر  �سكل  حيث  امل�ستدامة،  اخل�سراء 
للم�سوؤولني لتبادل اخلربات اجلماعية ومناق�سة االأفكار 
واحللول ل�سمان التنمية الدائمة ملدن امل�ستقبل الرائدة، 
خ�سو�سًا الت�سميم احل�سري امل�ستدام واالإ�ستثمار يف 
املمار�سات  اأف�سل  اإلى  باالإ�سافة  بيئيًا  واعي  م�ستقبل 
اأي�سًا  املوؤمتر  ويهدف  ال�سناعية،  املناطق  يف  املطبقة 

اإلى حتقيق التنمية امل�ستدامة ملدننا العربية . 
الراعي  كانت  �سامرف  �سركة  اأن  بالذكر  اجلدير 
بها  خا�س  موقع  خ�س�س  وقد  املوؤمتر  لهذا  الربونزي 
والتعريف  املعرفة  تبادل  بغر�س  وذلك  املعر�س  داخل 
بال�سركة وقد �سارك يف هذا املومتر عدد من املهند�سني 
امل�ساحبة  العمل  ور�س  يف  �سامرف  من  املخت�سني 

الأعمال هذا املوؤمتر.

  حممد باقي�س – ق�سم العالقات العامة وامل�سوؤولية الإجتماعية 

  حممد باقي�س – ق�سم العالقات العامة وامل�سوؤولية الإجتماعية 

امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل ال�سابع لبيئة املدن 2017م

�ساركت �سركة �سامرف يف الدورة الرابعة ملوؤمتر 
االأو�سط   ال�سرق  يف  العمليات  هند�سة  ومعر�س 
)ميبك( خالل الفرتة من 9 - 11 اأكتوبر 2017 م 
والذي يعقد كل عامني باملركز الدويل للمعار�س يف 
مملكة البحرين حتت رعاية كرمية من لدن �ساحب 
خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س الوزراء البحريني املوقر. 
لهند�سة  االأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  موؤمتر  ويعترب 
ال�سرق  منطقة  معر�س يف  اأكرب  العمليات )ميبك( 
و  العمليات،  هند�سة  تقنيات  اآخر  لعر�س  االأو�سط 

يعد من�سة لاللتقاء بني الدول التي تعر�س م�ساريع 
مع  النفطية  ال�سناعة  تطوير  اأو  للتنقيب  جديدة 
ويهِدُف  املمولة.  البنوك  وكذلك  العاملية  ال�سركات 
من  لالإ�ستفادة  ال�سركات  لقادة  ملتقى  خلق  اإلى 
الطلب  وزيادة  املنطقة،  دول  يف  املتوفرة  الفر�س 
م�ستوى  لرفع  احلديثة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  على 
الكفاءة واالأداء يف النفط والغاز والبرتوكيماويات، 
واإ�سافة نوعية متميزة اإلى �سناعة هند�سة العمليات 
يف  التميز  عن  ف�ساًل  الذكية،  الهند�سة  خالل  من 

الت�سنيع والت�سغيل.

الراعي  كانت  �سامرف  �سركة  اأن  بالذكر  اجلدير 
خا�س  موقع  خ�س�س  وقد  املوؤمتر  لهذا  الذهبي 
املعرفة  تبادل  بغر�س  وذلك  املعر�س،  داخل  لها 
والتعريف بال�سركة. �سارك يف هذا املومتر عدد من 
العمل  ور�س  يف  �سامرف  من  املخت�سني  املهند�سني 
امل�ساحبة الأعمال هذا املوؤمتر وثمن الرئي�س وكبري 
اآل  نغا�س  محمد  املهند�س/  التنفيذيني  االإدارين 
امل�ساركني  كافة  وحث  املقدمة  العمل  اأوراق  نغا�س 
وتطويرية  تنفيذية  خطط  ب�سياغة  �سامرف  من 

لل�سركة.

م�ؤمتر ومعر�ض هند�سة العمليات يف 
ال�سرق الأو�سط 
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  حممد باقي�س – ق�سم العالقات العامة وامل�سوؤولية الإجتماعية 

  حممد باقي�س – ق�سم العالقات العامة وامل�سوؤولية الإجتماعية 

  حممد باقي�س – ق�سم العالقات العامة وامل�سوؤولية الإجتماعية 

املختربات  لتكنولوجيا  الرابع  الدويل  واملعر�س  املوؤمتر  فعاليات  البحرين  مملكة  اإ�ست�سافت 
الفعاليات  وكانت  2017م.  نوفمرب  �سهر  من  التا�سع  وحتى  ال�سابع  من  الفرتة  خالل  املنعقد 
فر�سة طيبة ملخترب �سامرف لالإطالع على التقنيات احلديثة املتاحة لتح�سني برنامج املعدات 
الراأ�سمالية، كما اأنها تت�سق مع خطط ال�سركة الرامية اإلى االإ�ستفادة من التقنيات امل�ستقبلية 
بغية املحافظة على املوقع املتميز ل�سامرف يف جمال تاأكيد اجلودة باإ�ستخدام التقنيات املتطورة.
بني  واخلربات  املعرفة  تبادل  اأهمها  الفوائد  من  العديد  املوؤمتر  قدم  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة 
اهلل  عبد  امللك  وجامعة  ويا�سرف  ال�سعودية  اأرامكو  مثل  العلمية  واملوؤ�س�سات  املماثلة  ال�سركات 

للعلوم والتقنية و�سا�سرف.
املوؤمتر  فعاليات  البحريني  النفط  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  محمد  ال�سيخ/  معايل  اإفتتح 
للم�سايف  التنفيذي  املدير  الربقان  عامر  بن  �سليمان  املهند�س/  �سعادة  بح�سور  واملعر�س، 

املحلية ومعامل جتزئة �سوائل الغاز الطبيعي باأرامكو ال�سعودية.
جدير بالذكر اأن املوؤمتر �سهد تكرمي �سركة �سامرف ممثلة يف املهند�س/ عادل رجا احلربي 

مدير ق�سم املخترب، باإعتبارها اأحد الرعاة الذهبيني.

واإ�ستمرارًا  ل�سامرف  االأ�سا�سية  القيم  اأحد  الذي ميثل  املواطنة  ملبداأ  اإ�ستكمااًل 
العالقات  بق�سم  ممثلة  ال�سركة  وا�سلت  اخلريية،  اجلمعيات  مع  التعاون  الأوجه 
وتقدمي  املجتمع  اأفراد  تنمية  اإطار  التي ت�سب يف  امل�ساريع اخلريية  العامة دعم 
والدوائر  اخلريية  اجلمعيات  تنظمها  التي  الهادفة  االأن�سطة  وتبني  الدعم 

احلكومية.
االأن�سطة  برعاية  2017م  العام  لهذا  االأخري  الربع  يف  ال�سركة  قامت  حيث 
االإجتماعية للجمعيات اخلريية والربامج الهادفة املقدمة من الدوائر احلكومية 

الكرمي مبحافظة  القراآن  اإ�ستملت على مبادرات اجلمعية اخلريية لتحفيظ  وقد 
ينبع ومحافظة بدر وجمعية الرب واخلدمات االإجتماعية مبحافظة ينبع ومحافظة 

اأملج “فرع ال�سرة الغربية  بالقاحة”.
هذا وقد متت امل�ساهمة يف دعم جمعية التنمية االأ�سرية مبحافظة ينبع )�سكن 
ومودة(، كما �سمل الدعم تقدمي ق�سائم �سرائية لقوة اأمن املن�ساآت مبحافظة ينبع.

وقد داأبت ال�سركة على تبني العديد من االأن�سطة والفعاليات مع حر�سها على 
متابعة تنفيذ تلك االأن�سطة مبا يعود بالنفع ويحقق الهدف املن�سود.

�سامرف ت�ستكمل م�ساهماتها الإجتماعية ورعاياتها اخلريية

امل�ؤمتر واملعر�ض 
الدويل الرابع 

لتكن�ل�جيا املختربات

  اإبراهيم ع�سريي – مدير التدقيق الداخلي 

زيارة ثان�ية اإبن خلدون

يف اإطار برامج الزيارات الذي تنظمه العالقات العامة ب�سامرف، اإ�ستقبلت 
ال�سركة الطالب املوهوبني مبدر�سة ابن خلدون الثانوية بينبع ال�سناعية يوم 

االإثنني املوافق 2017/11/27م. 
تعريفية  جولة  الزيارة  �سملت  كما  �سامرف  �سركة  عن  فلم  عر�س  مت  وقد 

داخل امل�سفاة وتقدمي الهدايا التذكارية للطالب الزائرين.

متت موؤخرًا عملية تدقيق داخلي م�سرتك من قبل ال�سركاء )اأرامكو ال�سعودية واإك�سون 
يف  املخت�سني  من  فريق  بوا�سطة  العملية  هذه  وجرت  ال�سركاء«.  بـ«تدقيق  �سميت  موبيل( 
تدقيق  دورة  �سمن  موبيل،  اإك�سون  �سركة  يف  نظرائهم  مب�ساعدة  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة 

مدتها ثالث �سنوات.
اأنعقد االإجتماع االإفتتاحي لعملية التدقيق يف 17 �سبتمرب 2017م بح�سور املخت�سني من 
اإدارة التدقيق وفريق التدقيق امل�سرتك التابع لل�سركاء واالإدارة العليا ب�سركة �سامرف وكبار 
املخت�سني من مختلف اإدارات ال�سركة. واإ�ستمرت اأعمال التدقيق امليداين حتى 11 اكتوبر 

2017م، وتالها االإجتماع اخلتامي املنعقد بتاريخ 12 اكتوبر 2017م.
ركز التدقيق املذكور على دورة املالية واالإيرادات وتناول ب�سفة رئي�سية االأعمال املتعلقة 
واملخازن  امل�سرتيات  والعقود  واملحا�سبة  املالية  فيها  مبا  ال�سركة  واأق�سام  اإدارات  مبختلف 

واملوارد الب�سرية وق�سم حركة و�سحن الزيت وال�سئون التنفيذية.
يف اخلتام، اأو�سى التدقيق بالعديد من الن�سائح القيمة التي من �ساأنها تعزيز ال�سوابط 

واالإجراءات الداخلية املتبعة يف �سركة �سامرف. 

تدقيق ال�سركاء على دورة املالية 
والإيرادات

حممد بن خليفة اآل خليفة �سليمان بن عامر الربقان
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 با�سم الظاهري - اأخ�سائي العالقات العامة وامل�سئولية الإجتماعية

 اأمين ل�سكر – ق�سم اخلدمات الإدارية والإ�سكان

�سمن اإهتمام �سركة �سامرف بتطوير وتاأهيل الكوادر ال�سابة ، اقامت امل�سئولية االجتماعية ممثلة بق�سمها الن�سائي جمموعة من الربامج املهنية االحرتافية املجانية ، واملوجهة 
الى طالبات وخريجات الكليات واجلامعات والباحثات عن العمل وذلك بالرتكيز على دعم امل�ساريع ال�سغرية ودعم الباحثات عن العمل ، حيث ا�ستملت الربامج على جوانب 

عديدة من �سمنها : برنامج ت�سميم الديكور والت�سوير وتن�سيق احلفالت وت�سميم ثالثي االبعاد و االنفوجرافيك و اإدارة الفعاليات.
 اجلدير بالذكر ان هذه الربامج تهدف الى تنمية القدرات احلرفية و اكت�ساف املتدربة مهارات اإبداعية تعينها على مهام العمل و بناء عالقات اجتماعية اإيجابية ، فيما تنوعت 

الربامج يف تقدميها لت�سمل اجلوانب النظرية والعملية .

طريقك الى ريادة العمال
جمم�عة الربامج املهنية الحرتافية

قام كل من املهند�س/ �سعود خالف، نائب الرئي�س لل�سئون االإدارية واملالية واالأمن 
الب�سرية  املوارد  اإدارة  عام  مدير  املغربي  الدين  �سعد  محمد  واالأ�ستاذ/  ال�سناعي، 
ملوقع  تفقدية  بجولة  واالإ�سكان  االإدارية  اخلدمات  مدير  ع�سقي  ماجد  واملهند�س/ 
املوارد  الإدارة  التابع  العمالء  خلدمة  امليداين  االإ�سراف  ومكتب  املنزلية  ال�سيانة 
الب�سرية الواقع يف منطقة ال�سناعات اخلفيفة حي املهن، وذلك يف يوم االأحد املوافق 

2017/6/11م. 
اآلية العمل وتنفيذ املهام، واأبدى نائب الرئي�س اإرتياحه  ومت تقدمي �سرحًا وافيًا عن 
مما  املنزلية(  ال�سيانة  )مقاول  التميمي  �سركة  قبل  من  املتبعة  االإجراءات  ل�سالمة 

انعك�س عمليًا على جودة اخلدمة واإتقان االأداء.
بني  واالآداء  باجلودة  متتاز  ب�سامرف  املنزلية  ال�سيانة  خدمات  اأن  بالذكر  جديٌر 

نظرياتها يف مدينة ينبع ال�سناعية .
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 با�سم الظاهري - اأخ�سائي العالقات العامة وامل�سئولية الإجتماعية

 اأنور خري اهلل – مدير ق�سم �سئون املوظفني

مبوظفي  االإت�سال  قائمة  حتديث  من  االإنتهاء  موؤخرًا  مت 
للتوا�سل يف  الر�سمية  البيانات  تعترب قاعدة  والتي  �سامرف، 

ال�سركة.
تنظيم  2017م  نوفمرب  من  والع�سرين  احلادي  يف  ومت 
باقي�س  وعبود  اخلليدي  من�سور  من  كل  لتكرمي  خا�س  حفل 
جلهودهم الكبرية التي تكللت باإجناز هذا العمل بنجاح ويف 

الوقت املطلوب. 

حتديث قائمة الإت�سال مب�ظفي �سامرف

ت�قيع اإتفاقية تعاون مع مبادرة هارون لتط�ع املحرتفني

نوفمرب   7 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  بحمداهلل  مت 
�سامرف  �سركة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  2017م  
ومبادرة هارون لتطوع املحرتفني، حيث وقع املهند�س 
لل�سوؤون  الرئي�س  نائب  خالف  حامد  بن  �سعود   /
�سركة  عن  نيابًة  ال�سناعي  واالمن  واملالية  االدارية 
 / االأ�ستاذ  االآخر  الطرف  عن  وقع  فيما  �سامرف 
لتطوع  ملبادرة هارون  التنفيذي  املدير  بدر اخلنب�سي 

املحرتفني.
العربية  اململكة  روؤية  مع  توافقًا  املبادرة  هذه  تاأتي 
ال�سعودية 2030 بحيث ت�سعى �سركة �سامرف لتفعيل 
واالحرتايف  التخ�س�سي  التطوعي  العمل  برنامج 
تخ�س�سات  يف  ملوظفيها  تطوعية  فر�س  وايجاد 
غري  واملوؤ�س�سات  اخلريية  اجلمعيات  خلدمة  متنوعة 
الربحية، وذلك عرب التعاون مع  مبادرة هارون لتطوع 

ت�سعى  وهي مبادرة    PROBONO املحرتفني 
الطاقات  ال�ستثمار  م�ستدامة  ومنهجية  نظام  لبناء 
يف  االخت�سا�سات  ذوي  من  املهنية  والكفاءات 
ال�سركات واالأفراد للم�ساهمة يف تطوير وبناء قدرات 
املوؤ�س�سات االأهلية واالجتماعية عرب تقدمي خدماتهم 

يف جماالتهم التخ�س�سية وخرباتهم العملية.
لذلك كانت هارون .. لتطوع املحرتفني.
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الرتفيهي  ال�سركة  نادي  يف  �سامرف  نظمت 
�سعار  حتت  بالدم  للتربع  حملة  ال�سناعية  بينبع 
برنامج  مبادرات  �سمن  )دمنا_يربطنا( 
�سامرف خلدمة املجتمع . وت�ستهدف احلملة تعزيز 
اأنها  كما  املجتمع.  اأفراد  لدى  بالدم  التربع  ثقافة 
احلملة تاأتي يف اإطار ال�سراكة مع جمعية اأ�سدقاء 
املتنقل.  بالدم  التربع  ومركز  اخلريية  الدم  بنوك 

اإدارة  عام  مدير  العمري  ح�سن  املهند�س/  واأ�ساد 
قيادة  ملن�سوبي  االإن�ساين  باملوقف  ال�سناعي  االأمن 
قاموا  الذين  ينبع  مبحافظة  االأمنية  الدوريات 
عبداهلل  الرائد  بقيادة  احلملة  هذه  يف  بامل�ساركة 

احلجاج والرائد عتيق املطريي. 
مع  بالتزامن  جاءت  احلملة  اأن  بالذكر  اجلدير 
اإتفاقية تعاون بني �سركة �سامرف واملديرية  توقيع 

املنورة  املدينة  مبنطقة  ال�سحية  لل�سئون  العامة 
�سامرف  �سركة  عن  نيابة  بالتوقيع  قام  حيث 
الرئي�س  نائب  خالف  حامد  �سعود  املهند�س/ 
ال�سناعي  واالأمن  واملالية  االإدارية  لل�سوؤون 
عام  مدير  ال�سبحي  احلميد  عبد  والدكتور/ 
املدينة  مبنطقة  ال�سحية  لل�سئون  العامة  املديرية 

املنورة.

حملة التربع بالدم )دمنا يربطنا(

 با�سم الظاهري - اأخ�سائي العالقات العامة وامل�سئولية الإجتماعية 
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م�سابقة ينبع ال�سيفية حلفظ القران الكرمي وتف�سريه

حما�سرة ) الأمن الفكري(

 با�سم الظاهري - اأخ�سائي العالقات العامة وامل�سئولية الإجتماعية 

العامة  العالقات  اأخ�سائي   - الظاهري  با�سم   

وامل�سئولية الإجتماعية 

تقدمها  التي  االجتماعية  امل�سئولية  برامج  �سمن 
مبحافظة  املن�ساآت  اأمن  قائد  قدم  �سامرف،  �سركة 
اجلهني  �سويعن  بن  عبدالعزيز   / ركن  العقيد  ينبع 
محا�سرة بعنوان )االأمن الفكري( بح�سور عدد كبري 

من امل�سئولني والقادة بال�سركة، وذلك مبقر ال�سركة.
الفكري  االأمن  التعريف مبفهوم  املحا�سرة  تناولت 
واملوؤ�سرات  الوقائية  االأ�ساليب  اأهم  عن  واإي�ساحات 
الطرق  اإلى  باالإ�سافة  االأفراد،  لدى  ال�سلوكية 

وو�سائل  احلديثة  التقنيات  اإ�ستخدام  يف  ال�سحيحة 
التوا�سل االإجتماعي يف جهود التوعية.

اإعجاب  نالت  املحا�سرة  اأن  بالذكر  اجلدير 
احلا�سرين واأثنى اجلميع على املحا�سرة ومقدمها.

حلفظ  ال�سيفية  ينبع  م�سابقة  �سامرف  �سركة  رعت 
حتفيظ  جمعية  نظمتها  التي  وتف�سريه،  الكرمي  القراآن 
االأبناء  حتفيز  بغر�س  ينبع،  مبحافظة  الكرمي  القراآن 
على حفظ ومراجعة القراآن الكرمي وتف�سريه واالإهتمام 
واإعتمدت  ال�سيف،  عطلة  خالل  واالداء  بالتجويد 
اإ�سدارات  اأحد  وهو  املي�سر(  )التف�سري  كتاب  اجلمعية 

جممع امللك فهد باملدينة املنورة.
كما اأقيم على اأثر هذه الرعاية حفل تكرمي للفائزين 
بعد نهاية امل�سابقة ال�سيفية، حيث مت تكرمي الفائزين 

باأفرع امل�سابقة الثالثة للمراكز االأربعة االأوائل.
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ال�س�ؤال
“مت بتوفيق اهلل اإفتتاح �سركة �سامرف يف ال�سابع من �سهر حمرم عام 1405 هـ املوافق لليوم الثاين من �سهر اأكتوبر عام 1984 
م وقد بداأت ال�سركة العمل بعدد من الوحدات وبف�سل اهلل ما تزال �سركة �سامرف يف منو م�ستمر فمنذ اإفتتاح ال�سركة وحتى 
اإفتتاح �سركة �سامرف  اإ�ستحداثها بعد  اإ�ستحداث العديد من الوحدات و�سوؤالنا لهذا العدد ما هي الوحدات التي مت  الأن مت 

وحتى الآن »

حل �س�ؤال العدد 
ال�سابق

حل �سوؤال العدد ال�سابق 
هو )تطوع املحرتفني 
اأي م�ساركتهم يف العمل 
التطوعي دون اأجر( وقد 
ورد العديد من الإجابات 
ال�سحيحة وكانت نتيجة 
القرعة من ن�سيب الزميل 
خالد حممد عفان  

هو �سوؤال يطرح يف كل عدد من �ستى ميادين املعرفة و�سيعلن عن اإ�سم الفائز بامل�سابقة �س�ؤال العدد
يف العدد الذي يليه ويف حال و�سول اأكرث من اإجابة �سحيحة يتم االإقرتاع بني الفائزين 

تر�سل االجابات الى: على روي�سد احل�ساوي
بريد اإلكرتوين )hassawi@samref.com.sa( تلفون 0143964221

مدير عام اإدارة الأمن ال�سناعي وال�سئون احلكومية املهند�ش/ ح�سن حامد العمري ي�سلم اجلائزة للفائز

اإلى  يهدف ق�سم ال�سيدات بنادي �سامرف الرتفيهي 
االإهتمام باجلوانب االإجتماعية والرتفيهية والريا�سية 
والتثقيفية وتقوية العالقات بني اأ�سر موظفي �سامرف 

مبختلف فئاتها العمرية.
ويف هذا االإطار، يحر�س ق�سم ال�سيدات على تنظيم 
باالإ�سافة  امل�ستمرة  والفعاليات  االأن�سطة  من  العديد 
اإلى االإحتفاالت اخلا�سة باالأعياد واملنا�سبات الر�سمية 
الريا�سية.  وامل�سابقات  والتثقيفية  التعليمية  والدورات 

لذا مت خالل الفرتة املا�سية من العام اجلاري تنظيم 
رم�سان  �سهر  فعاليات  اأبرزها  الفعاليات  من  العديد 
اإلى  باالإ�سافة  واالأ�سحى،  الفطر  بعيدي  واالإحتفال 
التدريبية  والدورات  الرتفيهية  االأن�سطة  من  الكثري 

الهادفة جلميع الفئات العمرية.
مع  اإت�ساقًا  حيوي(  )جمتمع  بناء  يف  وللم�ساهمة 
الن�سائي  الق�سم  تبنى   ،2030 اململكة  روؤية  اأهداف 
 Sport For احلياة  اأجل  من  )الريا�سة  برنامج 

دروة  لل�سيدات  الريا�سي  الدوري  وتنظيم   )Life
الكاراتيه للفتيات.

املهارات  لتطوير  الدورات  العديد من  تقدمي  كما مت 
يف جمال اللغة االإجنليزية ومبادئ الفوتو�سوب والت�سوق 
احلريق  من  واحلماية  النف�س  عن  والدفاع  االإلكرتوين 

وغريها من الدورات التثقيفية والفنية.
دعمها  على  �سامرف  ل�سركة  العليا  االإدارة  ون�سكر 

املتوا�سل لهذه االأن�سطة والربامج االجتماعية.

نادي �سامرف الرتفيهي – اأخبار ق�سم ال�سيدات
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�سعيد  على  متميزاً  2017م  عام  لقد كان 
الإنتاجية  ال�سعة  من  املثلى  الإ�ستفادة 
وح�سيلة الإنتاج، وترافق ذلك مع حتقيق 
املايل  الأداء  عنه  نتج  عايل  ربح  هام�ض 

املمتاز لل�سركة.

واإخال�سكم  باإحرتافيتكم  ثم  اهلل  بف�سل 
وتفانيكم وبروح العمل اجلماعي، جنحت 
من  العديد  على  التغلب  يف  ال�سركة 
اأدى  مما  املن�سرم  العام  خالل  التحديات 
اإىل حتقيق هذا امل�ستوى املتميز يف الأداء. 

نحن يف الإدارة العليا لل�سركة نعول كثرياً 
هذا  وتعزيز  موا�سلة  على  حر�سكم  على 
القادمة،  ال�سنوات  خالل  املتميز  الأداء 
اإبتداًء من العام القادم الذي �سي�سهد ربعه 
ال�ساملة  الدورية  ال�سيانة  الأول حتديات 
املتمثلة يف اإكمال اأعمالها ب�سورة �سل�سة ثم 

اإ�ستئناف ت�سغيل امل�سفاة ب�سورة اآمنة.   

اإ�ساءات على الطريق

املهند�ض/ �سع�د حامد خالف
نائب الرئي�ض لل�سوؤون الإدارية واملالية 

والأمن ال�سناعي
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اإنطلقت بطولة االأق�سام لكرة القدم داخل ال�ساالت 
يف  2017م  نوفمرب   05 املوافق  االأحد  يوم  �سامرف  يف 
فرق   8 مب�ساركة  وذلك  الرتفيهي،  �سامرف  مركز 
الت�سغيل   - ب  الت�سغيل   - اأ  الت�سغيل   – االإدارة  وهي: 
ج - الت�سغيل د -  االأمن ال�سناعي وال�سئون احلكومية  
البطولة  اأقيمت  حيث  الفنية،  االإدارة   – ال�سيانة   -
من  قوية  م�ساركة  البطولة  �سهدت  جمموعتني.  بنظام 
امل�ساركني  �سواء  املوظفني  من  كبري  حما�س  و  االأق�سام 

اأو احل�سور. 
الرئي�س  نائب  �سرف  وعلى  البطولة  ختام  ويف 
املهند�س/ �سعود حامد خالف؛ اأقيمت املباراة النهائية 

فريقي  بني  2017م  دي�سمرب   03 املوافق  االأحد  يوم 
اإنتهت  احلكومية.  وال�سئون  ال�سناعي  واالأمن  االإدارة 
مباريات  اأجمل  من  كانت  و   2-6 االإدارة  بفوز  املباراة 
لعام  بطاًل  االإدارة  فريق  توج  الفوز  وبهذا  البطولة. 

2017م.
وقائمة  البطولة  اإح�سائيات  يلي  فيما  ن�ستعر�س 

االأف�سلية:
املركز االأول / فريق االإدارة

املركز الثاين / فريق االأمن و ال�سالمة
اأف�سل العب / هتان خمي�س فريق االأمن و ال�سالمة

اأف�سل حار�س / طالل البلوي فريق االإدارة

هداف البطولة / ريان الها�سمي فريق االإدارة
و  االأمن  فريق  الظاهري  با�سم   / اإداري  اف�سل 

ال�سالمة
�سارك يف البطولة 96 م�سرتك من العبني و اإداريني     

ال�سركة  الإدارة  اجلزيل  بال�سكر  نتقدم  اخلتام  ويف 
ولكل  الريا�سية  االأن�سطة  لهذه  املتوا�سل  دعمها  على 
من �ساهم من امل�ساعدين واللجنة الريا�سية لتنظيمهم 
لدعمهم  الطبية  االإدارة  ن�سكر  كذلك  و  البطولة  هذه 
و  مباراة  كل  يف  الالعبني  �سالمة  من  التاأكد  و  الطبي 

اخريا ن�سكر جميع امل�ساركني الإجناح البطولة.

بط�لة الأق�سام لكرة القدم داخل ال�سالت

 عبد اهلل خا�سقجي – رئي�س اللجنة الريا�سية
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اإنطلقت بطولة االأق�سام للكرة الطائرة يف �سامرف 
مركز  يف  2017م  اأغ�سط�س   13 املوافق  االأحد  يوم 
وهي:  فرق   5 مب�ساركة  وذلك  الرتفيهي،  �سامرف 
وال�سئون  ال�سناعي  االأمن   - الت�سغيل   – االإدارة 
وال�سئون  ال�سناعي  االأمن   – )اأ(   احلكومية 
احلكومية )ب( - م�سروع نظام �سالمة ال�سخانات 
النقاط، حيث  البطولة بنظام  اأقيمت  وقد   .HSS
اأكرب عدد  الفريق الذي يح�سد  يفوز باملركز االأول 
تتواجه  اأن  الفرق  لكل  يتيح  النقاط، وهو نظام  من 
امل�ساركة  املوظفني  جلميع  يت�سنى  لكي  بينها  ما  يف 
االإثارة  وتزداد  الرائعة  البطولة  بهذه  واالإ�ستمتاع 

واحلما�س لدى الالعبني.
�سهدت املباريات اأداء رائع و حما�س كبري و تناف�س 
الرائع  احل�سور  جماله  من  زاد  الفرق  لكل  �سريف 

من املوظفني لدعم اإداراتهم. كانت املناف�سة �سديدة 
و كان من ال�سعب توقع الفريق الفائز بالبطولة.

رئي�س  من  كل  �سرف  وعلى  البطولة  ختام  ويف 
نائب  و  نغا�س  اآل  نغا�س  محمد  املهند�س/  ال�سركة 
االن  املهند�س/  الت�سنيع  ل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س 
دوفان؛ اأقيمت املباراة اخلتامية ومت تتويج الفريقني 
الفائزين باملركزين االأول و الثاين، حيث جنح فريق 
اإجناز  حتقيق  يف  ال�سخانات  �سالمة  نظام  م�سروع 
وح�سده  املناف�سة  الفرق  جميع  على  بفوزه  رائع 
جلميع النقاط دون هزمية، وتوج بطاًل لعام 2017م.

البطولة  اح�سائيات  يلي  فيما  ن�ستعر�ش 
وقائمة الأف�سلية:

�سالمة  نظام  م�سروع  فريق   / االأول  املركز 

ال�سخانات
املركز الثاين / فريق الت�سغيل

نظام  م�سروع  احل�سيني/  ح�سام   / العب  اأف�سل 
�سالمة ال�سخانات 

�سارك يف البطولة 60 م�سرتك من العبني و اإداريي     
مدة البطولة: 3 اأ�سابيع

عدد املباريات: 10 مبارايات
ويف اخلتام نتقدم بال�سكر اجلزيل الإدارة ال�سركة 
الريا�سية  االأن�سطة  لهذه  املتوا�سل  دعمها  على 
الريا�سية  واللجنة  امل�ساعدين  من  �ساهم  ولكل من 
االإدارة  ن�سكر  كذلك  و  البطولة  هذه  لتنظيمهم 
الطبية لدعمهم الطبي و التاأكد من �سالمة الالعبني 
يف كل مباراة و اخريا ن�سكر جميع امل�ساركني الإجناح 

البطولة.

بط�لة الأق�سام للكرة الطائرة

 عبد اهلل خا�سقجي – رئي�س اللجنة الريا�سية
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�سارف عام 2017م على الإنتهاء.
وعلى جميع موظفي �سامرف اأن يفخروا مبا حققوه من اإجنازات حتى الآن:

ظل اأداء الإعتمادية ممتازاً وفاق امل�ستهدف ح�سب اخلطة.

توا�سل الت�سغيل الأمثل يف الوحدات الإنتاجية والأداء املتميز يف عمليات خلط املنتجات وحت�سنت 
فعالية اأنظمة التحكم يف العمليات الإنتاجية.

على �سعيد حماية البيئة، خال �سجل ال�سركة من املخالفات املتعلقة بالنفايات ال�سائلة واإ�سرتاطاتها 
النظامية، كما مت خف�ض خ�سائر الزيت بن�سبة جتاوزت 30%، فيما مت تقليل معدل حرق الغازات 

بدرجة كبرية. 

اأدى ذلك اإىل حتقيق اأداء مايل متميز ما كان له اأن يتحقق لول روح العمل اجلماعي والإحرتافية 
العالية التي يتحلى بها العاملني يف ال�سركة. ناأمل اأن تتوا�سل اجلهود لنتمكن من اإنهاء هذا العام 

بذات الفعالية.

اأما على �سعيد �سالمة العاملني، فقد تعر�ض ثالثة من املوظفني واملقاولني لإ�سابات م�سجلة اإل 
اأن جميعها مل تكن مقعدة عن العمل؛ ذلك مع اإكمال العاملني يف �سامرف ما يزيد عن 8 ماليني 
�ساعة عمل بودن اإ�سابات مقعدة عن العمل. يف جمال �سالمة العمليات، كان حادث فرن وحدة اإنتاج 
البنزين هاماً واأمدنا بالعديد من الدرو�ض والعرب الثمينة، وقد مت اإ�سالحه كما ينبغي بوا�سطة 
ال�سالمة يف  اأداء  املا�سي. وظل  اكتوبر  �سهر  نهاية  �سل�سة  ت�سغيله ب�سورة  �سعوديني ومت  مقاولني 
العمليات خالل  تكامل  اإدارة  لنظام  الداخلي  التقييم  اإجراء  تقرر  ال�سركة، حيث  اإولويات  طليعة 
من  للتحقق  فر�سة  وهي  2017م،  دي�سمرب  �سهر  من  والع�سرين  احلادي  اإىل  العا�سر  من  الفرتة 

فعالية كافة املتطلبات يف هذا ال�ساأن وتقييمها.

الأهم من ذلك، اأنه تبقى اأقل من 100 يوم على اإنطالق ال�سيانة الدورية ال�ساملة عام 2018م، حيث 
مت بالفعل الإتفاق مع كافة املقاولني امل�ساركني يف هذا احلدث الهام الذي بال �سك �سيمثل التحدي 

الأكرب لنا يف العام القادم.

يف  امل�ساركة  العمل  فرق  كافة  واإلتزام  العالية  والإحرتافية  املتقن  التح�سري  على  كثرياً  نعول 
الهدف  خ�سو�ساً  الأهداف،  هذه  جميع  حتقيق  على  قدرتنا  يف  ونثق  القادمة  الدورية  ال�سيانة 
املتمثل يف �سالمة العاملني الذين ينتظر اأن يتجاوز عددهم الإجمايل 6 اآلف عامل خالل فرتة 
اأ�سابيع. نحن يف الإدارة العليا ل�سركة �سامرف كلنا ثقة يف كافة املوظفني واملقاولني  تزيد عن 6 

لإجناح هذا احلدث.     

نائب الرئي�ض التنفيذي
 ل�سئون الت�سنيع

األن دوفال

كلمة نائب الرئي�ض التنفيذي ل�سئ�ن الت�سنيع

SAMREF NEWs

32



33
SAMREF NEWs

The year 2017 is coming to an end. 
Samref employees should be proud of what they have 
accomplished up to now:
Reliability has been excellent beyond the objective
Continuous optimization of refining units, excellent 
blending performance,  and improved effectiveness of 
Process Control tools (DMC)
On the environmental side, there were 0 non-compliance 
of the water effluents, the oil losses were reduced by 
more than 30%, and the flaring was reduced by a factor 
of more than three.

This is resulting in a strong financial performance. This 
would not happen without excellent teamwork across a 
very professional organization
Let us continue to focus to complete the year on this 
momentum.

However, on the Personnel Safety side, Samref employees 
and contractors have suffered three recordable injuries. 
None of them were a Lost Time Injury, and more than 8 
million hours without LTI have been completed. Regarding 
Process Safety, the MDU heater incident was significant 
and highlighted a number of high value learnings. The 
repair was well executed by local contractors and the 
commissioning went smoothly end of October. Samref 
Safety performance remains a continued focus area. In 
this respect, the internal assessment of the Operation 
Integrity Management System (OIMS) is scheduled from 
Dec 10th to Dec 21st. This will be an opportunity to 
Verify and Measure the effectiveness of all the concerned 
requirements.

Most importantly, the 2018 Integrated Event is less than 
100 days away from us. Contractors are already engaged. 
No doubt, this is our biggest challenge for 2018.
With the excellent preparation, with the high 
professionalism and commitment of all the teams 
involved, we are confident that all these objectives can 
be met, especially a safe event for a population which is 
going to exceed 6000 people on a more than six week-
period. Samref senior management knows that they can 
count on each and every employee or contractor.

EVP Manufacturing - SAMREF 
Refinery

Alain A. Duval 

MESSAGE FROM THE EVP, MANUFACTURING
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SAMREF Volleyball Tournament

The 2017 SAMREF volleyball 
tournament began on Sunday 

13 August 2017 at SAMREF 
recreation center. In order to 
provide for widest participation 
of both players and spectators, 
the five (5) participating teams 
(Admin, Operations, IS&GA-A, 
IS&GA-B and HSS project) played 
head-to-head fixtures, and the 
final rankings were determined by 
points won out of all fixtures. 
As usual, the tournament was 
very spectacular and attracted the 
attention of crowds of employees. 
All teams demonstrated high 
performance and the winner was 

unpredictable. 
The HSS project team made an 
outstanding achievement by 
winning the tournament upon 
defeating all other competitors 
without exception. 
Under the auspices of SAMREF 
President & CEO, Mr. Mohammad 
N. Al-Naghash and the EVP, 
Manufacturing, Mr. Alain Duval; 
the final was played, followed by 
the victory ceremony. The HSS 
project team made an outstanding 
achievement by winning the 
tournament upon defeating 
all other competitors without 
exception. 

The overall result was as follows:
Winners/ HSS Project
2nd Place/ Operations
The 10-fixture tournament 
continued for 3 weeks with active 
participation of 60 players and 
team managers.
Thanks a lot SAMREF management 
for the continuous support. Special 
votes of appreciation go to the 
tournament committee for the 
good organization and the medical 
clinic for the real concern. Thank 
you all SAMREF employees who 
contributed to the success of the 
event.

 Abdullah R. Khashogji – Chairman, SAMREF Sports Committee
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SAMREF Indoor Football League – 2017

This interdepartmental 
tournament is organized on an 

annual basis. This year, the kickoff 
was on Sunday 05 November 
2017 at SAMREF recreation 
center. The eight (8) participating 
teams (Admin, Operations-A, 
Operations-B, Operations-C, 
Operations-D, IS&GA, Maintenance 
and Technical) were divided into 
two groups. Everybody was in 
cheerful mood and excited about 
the heated matches. 
Under the auspices of SAMREF 
Vice President, Administration, 

Finance and Industrial Security; 
the final was played on Sunday 
03 December 2017 between the 
Admin and IS&GA teams. The 
Admin were the 2017 champions 
upon defeating IS&GA 6-2 in a 
spectacular match.
The overall result was as follows:
Champions/ Admin
2nd Place / IS&GA
Best Player/ Hattan H. Khamees 
(IS&GA)
Best Goalkeeper/ Talal Al-Blowi 
(Admin)
Top Scorer/ Rayyan Al-Hashmi 

(Admin)
Best Manager/ Basem Al-Dhahri 
(IS&GA)
A total of 90 players and team 
managers took part in the 
tournament.
Thanks a lot SAMREF management 
for the continuous support. Special 
votes of appreciation go to the 
tournament committee for the 
good organization and the medical 
clinic for the real concern. Thank 
you all SAMREF employees who 
contributed to the success of the 
event.  

 Abdullah R. Khashogji – Chairman, SAMREF Sports Committee
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2017 had been a great year in 
refining capacity utilization and 
production throughputs coupled 
with a strong realized refining 
margin that have resulted in an 
outstanding financial performance. 

With your professionalism, 
dedication, and team spirit; 
various challenges were overcome 
throughout the year resulted in 
such a great year performance.

Management  counts on you 
to continue demonstrating 
outstanding performance 
throughout the years to come 
including overcoming the 1st Q, 
2018 Integrated Event challenges 
having a flawless Turn Around and 
a safe start up. 

VP Admin, Finance & IS

Saud H. Khallaf         

Path To Success
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(Pro Bono) 
means 
«professional 
work 
undertaken 
voluntarily 
without 
payment», 
which is the 
correct answer 
for the 3rd 
issue’s quiz. 
As a result of 
the draw, the 
lucky winner 
was Khalid M. 
Affan.

Answers could be emailed to hassawi@samref.com.sa - Extension# 4221

The IS&GA General Manager, Hassan H Al-Amri presents the gift to Khalid M Affan

“Following the official inauguration of SAMREF on October 
02nd, 1984, the refinery commenced operations with the 
design-capacity units. Since that time, it has developed 
through continuous improvements to its facilities. So, what 
are the additional units that have been introduced post its 
official inauguration?”

The 
Quiz

A general knowledge test offered every issue of this publication. 
The winner will be declared the following issue. In case of many 
correct answers, a draw will be made to pick the lucky winner. 

SRC – Ladies Section Activities

The ladies section of SAMREF 
recreation center is aimed at 

meeting the social, recreational, 
sports and educational needs of 
SAMREF employees’ families.
As of now, a variety of ongoing 
programs have been run by 
the ladies section, along with 
occasional activities to celebrate 
special events. For instance, many 

activities were held during the 
holy month of Ramadan, followed 
by celebrating both Al-Fitr and Al-
Adha Eids. 
In line with the established theme 
(A Vibrant Society) of the KSA’s 
2030 vision, the (Sport For Life) 
program was adopted, a ladies 
tournament was organized and a 
karate course was conducted.

Moreover, a series of training 
courses were delivered to develop 
ladies skills of English language, 
Photoshop, e-marketing, martial 
art, fire protection, etc. 
We seize this opportunity to thank 
SAMREF management for the 
continuous support that makes 
these efforts successful. 
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SAMREF Sponsors the Holy Quran Competition

SAMREF was the sponsor of the 
Holy Quran Memorization & 

Exegesis organized by Yanbu Holy 
Quran Society. The competition aims 
to encourage the young generation 
to memorize the Holy Quran and 
mediate in its interpretations during 
the summer vacation.
Under the scope of this sponsorship, 
a recognition ceremony was held 
to honor the four top winners in 
the three different branches of the 
competition 

«Intellectual Security» Lecture

In line with the overall awareness 
efforts made by SAMREF CSR 

program, an “Intellectual Security” 
lecture was delivered by the Staff 
Colonel/ Abdul-Aziz D. Al-Juhani. 
The lecture took place at SAMREF 
premises, and it was attended by 
a multitude of SAMREF leading 

positions.
The lecture focused on the 
concept of the intellectual security 
with highlights on the security-
threatening behaviors and the 
measures followed to eliminate or 
mitigate the threats. In addition, 
the lecturer declaimed the proper 

methods for optimizing the latest 
technologies and social media in 
the awareness efforts.  
The lecture attracted attention of 
the attendees who commended 
the lecturer for the valuable 
information.   

 Basem M. Al-Dhahri – PR&CSR Specialist

 Basem Al-Dhahri – PR&CSR Specialist
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The «Blood Donation» Campaign

Under SAMREF CSR initiatives, 
a blood donation campaign 

was organized at SAMREF 
recreation center. The initiative is 
to reinforce the culture of blood 
donation amongst the community 
individuals. The campaign was 
organized as part of the fruitful 
partnership with the Saudi Blood 
Banks’ Friends Charity and the 

Mobile Blood Donation Center. The 
Industrial Security & Government 
Affairs general manager, Hassan 
H. Al-Amri commended Yanbu 
Public Security patrols’ officers led 
by Major/ Abdullah Al-Hajjaj and 
Major/ Ateeq Al-Mutairi, for the 
active participation.

It is worthy to mention that the 

campaign coincided with the signing 
of the collaboration agreement with 
the Directorate-General of Health 
Affairs at Medina Region. SAMREF 
VP, Admin, Finance & IS signed 
on behalf of SAMREF, while the 
counterpart signatory was their DG, 
Dr. Abdulhameed Al-Subhi.  

 Basem Al-Dhahri – PR&CSR Specialist
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Recently, the Employees’ Contacts 
have been updated as the official 

database of communication in SAMREF. 
On 21 Nov 2017, HR General Manager 
attended a special event held to 
recognize Mansour A Khelaidi and Aboud 
A Baqais for the timely and effective 
achievement.

Employees› Contacts Update

 Agreement with Haroon Pro-Bono

On Tue 07 Nov 2017, a 
cooperative agreement was 

signed between SAMREF and 
Haron Pro Bono Services. The 
Vice President, Administration, 
Finance & Industrial Security, Mr. 
Saud H. Khallaf signed on behalf of 
SAMREF while his counterpart was 
the Executive Director, Mr. Badr Al-
Khanbashi.

Such a leading initiative is in line 
with Saudi Arabia Vision 2030 
and under the ongoing efforts by 
SAMREF to promote the pro bono 
programs. The overall objective 
is to generate opportunities for 
our cross-functional employees 
to serve charities and NGOs in 
collaboration with Haron Initiative. 
It is a unique effort to achieve a 

sustainable platform to enable 
both professional employees 
and freelancers to provide their 
energies in order to help social 
entrepreneurships build their 
capabilities in a proper manner.
Hence, Haron For Pro Bono Services 
is in place.  

 Basem Al-Dhahri – PR&CSR Specialist

 Anwar H Khirallah - Employee Relations Manager 
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 Path To
Entrepreneurship

 Professional
Programs

On Sunday 11 June 2017, SAMREF VP, Administration, 
Finance & Industrial Security, Saud Khallaf along with 

HR GM, Mohammef Al-Moghrabi and Admin & Community 
Services Manager, Majid Eshgi paid a site visit to the HR-
Housing Maintenance Facility at the light industrial area.
Upon a thorough review, Khallaf commended the work 
practice followed by Al-Tamimi Co. (SAMREF’s housing 
maintenance contractor) that is proven by the excellent 
and timely services.

 It is worthy to mention that SAMREF features a high-
quality housing maintenance service amongst the 
neighboring industries.

 Site Visit To Housing
Maintenance Facility

To keep pace with the 
persistent efforts made by 

SAMREF towards the career 
development of the new 
generations, the CSR Ladies 
Section provided a series 
of professional programs 
for the undergraduates 
and jobseekers. Mainly, 
the programs focused on 
small projects and career 
development, including 
decoration, photography, 
event organization, 3D 
designing and infographics.  
Such programs were aimed 
at improving the professional 
capabilities of the target groups 
and exploring their potentials 
as to enable them to engage 
in business and build good 
interpersonal relationships. The 
programs included theoretical 
and practical knowledge on the 
subject matter. 

 Basem Al-Dhahri – PR&CSR Specialist

 Aymen Lashkar – HR-Admin & Community Services
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SAMREF CONTINUES TO SUPPORT CHARITIES

LabTech Exhibition – 2017

 Ibn Khaldoon School
Refinery Tour

As part of the refinery tours arranged 
by SAMREF for schools and community 

groups, a team of talented students from 
Ibn Khaldoon Secondary school, of Yanbu 
Industrial City, visited SAMREF on Monday 
27 Nov 2017.  
The visit program included an overview film 
on SAMREF, along with a refinery tour. At 
the end, souvenirs were presented to the 
visitors. 

An internal audit was carried out jointly by the shareholders 
of Samref; Saudi Aramco and ExxonMobil, referred to as the 

“Joint Venture (JV) Audit”. This audit was part of the 3 years audit 
cycle and was led by Audit Team of Saudi Aramco and supported 
by the audit team of ExxonMobil.
The opening meeting for the JV Audit was held on 17 September 
2017 and was attended by the Audit Management and JV Audit 
Team of the shareholders, Senior Management of Samref as well as 
key personnel from the auditee departments. The audit fieldwork 
continued until 11 October 2017 and was followed by a close out 
meeting held on 12 October 2017.
The above audit focused on the audit segment of finance and 
revenue cycle and mainly covered the activities of different 
departments including Finance & Accounting, Contracts Purchasing 
and Warehousing, Human Resource, Oil Movement & Shipping and 
Corporate Affairs. 
The JV Audit put forward valuable recommendations which should 
help to further strengthen Samref’s internal controls’ environment.

 JV Audit – Finance & Revenue
Cycle

Lab Tech Conference and Exhibition 
took place this year from 07 to 

09 Nov 2017. The event was a very 
good opportunity for Samref lab to 
seek out the new technologies in 
the market to further improve the 
Lab Capital Equipment’s Program. 
Also, it was in line with the plan 
for accommodating the future 
technologies that keep Samref 
among the best in terms of quality 
assurance using the cutting-edge 
technologies. 

Another advantage of such event 
is to share the knowledge and 
expertise between peer companies 
& academic institutes such as Saudi 
Aramco, Yasref, KAUST, and Sasref. 
The event was inaugurated by His 
Excellence Shaikh Mohammed bin 
Khalifa Al-Khalifa, Minister of Oil - 
Kingdom of Bahrain; in the presence 
of the SA Executive Director of 
Refining & NGL Fractionation, Mr. 
Sulaiman Al-Bargan. 
By the end of the inauguration, 

In line with the “Citizenship” core value and in 
continuation of the partnership with the charities 

and concerned public sectors; SAMREF, represented 
in PR section, continued to support charity and 
community development projects by adopting 
selected initiatives.
During the 4th quarter of 2017, SAMREF sponsored 
a multitude of projects implemented by different 
organizations like Yanbu/Badr Charity Society for Holy 

Quran Memorization and Yanbu/Umluj Charity Society.
Moreover, SAMREF supported the Family Development 
Society (Sakan Wa Mawada). The support extended 
to include the Facilities Security Force at Yanbu (i.e. 
shopping vouchers).
SAMREF continued and will continue to support the 
local community projects and initiatives with required 
follow-ups to ensure successful implementation of the 
same for the best of the individuals.

 Mohammed S. Bagais – PR&CSR Section

 Mohammed S. Bagais –  PR&CSR Section

 Mohammed S. Bagais –  PR&CSR Section

 Ibrahim Asiri – Internal Audit Manger

Samref was honored as one of the 
golden sponsors represented by the 
Lab Manager; Adel Raja Al-Harbi.
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As usual, SAMREF participated in 
the 4th edition of the Middle East 

Process Engineering Conference 
& Exhibition (MEPEC) which took 
place at Bahrain International 
Exhibition & Convention Centre 
from 9th to 11th October 2017. 
MEPEC 2017 was organized 
under the patronage of His Royal 
Highness Prince Khalifa bin Salman 
Al Khalifa, the Prime Minister of 
Kingdom of Bahrain.
MEPEC is the premier process 

engineering in the Middle East. 
It is the hub for the international 
business community to explore 
potential synergies by getting 
industrial leaders involved in 
head-to-head discussions. In 
this edition, the event featured 
global perspectives on topics such 
as Digitalization Revolution and 
Volume to Value across the 
business.  
To ensure an active and beneficial 
participation, SAMREF was a 

gold sponsor of the event with a 
specially-designated booth at the 
Exhibition. To meet expectations, 
SAMREF was represented by 
a team of professionals who 
actively involved in the associated 
workshops. SAMREF President & 
CEO, Mr. Mohammad N. Al-Naghash 
commended the technical papers 
presented by the team. Further, 
he urged them to convert their 
technical concepts into achievable 
plans.     

SAMREF participated in the 
EnviroCities Conference 

& Exhibition “Sustainable 
Innovations: Technologies, 
Solutions and Best Practices” which 
took place at the King Fahd Civic 
Center, Yanbu Al Sinaiyah, from 
the 7th to 8th November 2017. 
The EnviroCities 2017 addressed 
a variety of issues related to the 

sustainable green energy. It mainly 
aimed at providing city officials 
with an exclusive opportunity 
for meeting, exchanging team 
expertise and participating in 
an open discussion to share 
ideas resulting from innovations 
in sustainability. The event 
gathered all major stakeholders to 
benchmark techniques, solutions 

and best sustainable environmental 
practices on a local, regional and 
global scale.
SAMREF was a bronze sponsor 
of the event with a specially-
designated booth at the Exhibition. 
To meet expectations, SAMREF 
was represented by a team of 
professionals who actively involved 
in the associated workshops.

 Mohammed S. Bagais –  PR&CSR Section

 Mohammed S. Bagais –  PR&CSR Section

MEPEC 2017

EnviroCities Exhibition 2017
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Physics of sound
Sound is produced when something 
vibrates. The vibrating source 
causes the medium (water, air, etc.) 
around it to vibrate. Vibrations in 
air are called traveling longitudinal 
waves, which we can hear. 
Sound waves consist of areas 
of high and low pressure called 
compressions and rarefactions. The 
wavelength and the speed of the 
wave determine the frequency of 
the sound.
Human hearing frequency range is 
20-20,000 Hz, and ears are most 
sensitive at 1000-4000 range. 

What is Noise?
Noise is unwanted sound which can 
be produced by many sources. 
Hazardous noise is not limited to 
the workplace. In fact, hazardous 
noise is present everywhere in our 
everyday activities, whether you 
are at work, gym, or even home.
The exposure limit for noise is 85 
dbs. Exposure above this level for 
an extended period of time may 
cause hearing loss. Immediate 
hearing loss can also occur from 
brief exposure to extremely high 
noise levels (above 110 dB).
Hearing loss is somewhat inevitable 
with age. Though older people 
exposed to significant occupational 
noise demonstrate significantly 
reduced hearing sensitivity 
compared to non-exposed peers

Other consequences of high noise 
levels:
Besides hearing loss, noise 
exposure above 85 dB may cause:
Distraction. 
Stress. 
Fatigue.
Sleep Disturbance
Annoyance 

Some of the most common noise 
levels in dB: 
Here’s a guide to some typical noise 
levels, measured in decibels (dB). 
The higher the number, the louder 
the noise:

Normal conversation (60-65 dB)
A busy street (75-85 dB) 
Car horn (110 dB)
Sporting events (117 dB)
Vacuum cleaner which is capable of 
pumping out (90 dB) 
Motorcycles (105 dB) 
Power tools (93 dB) 
Telephone (82 dB)
Firecrackers (150 dB) 
All these sounds can generate as 
much, or even more, noise than the 
typical workplace.   
Protecting our hearing at Home:
The danger is that when we’re at 
home, we often don’t think about 
noise as being hazardous, or that 
we’re putting ourselves at risk of 
permanent hearing damage. But 
just like at work, with the right 
information and protection, we 
can keep our hearing safe while at 
home. 
Symptoms and Levels of Hearing 
Loss:
Degrees of hearing loss can be 
classified as the following:
Mild hearing loss: One-on-one 
conversations are fine, but it’s hard 
to catch every word.
Moderate hearing 
loss: Often need 
to ask people 
to repeat 
t h e m s e l v e s 
d u r i n g 
conversations.
S e v e r e 
hearing loss: 
Following a 
c o n v e r s a t i o n 
is almost 
impossible.
Profound hearing 
loss: Can’t hear 
when other people 
speaking, unless they 
are extremely loud
What can we do to 
protect our hearing?
Wear hearing protection, 
such as earplugs or 
earmuffs, consistently 
when using loud 
equipment

Limit exposure to noisy activities at 
home.
Buy quieter products (compare 
dB ratings and ask for low-noise 
products).
Keep an “eye” on your hearing 
(see a hearing health professional 
routinely for hearing testing).
Adjust the volume of your 
earphones, television set, car radio 
etc. to acceptable levels.
Our hearing is one of our senses 
that we oftentimes take for 
granted, excessively loud noise, or 
other sound exposure will damage 
our hearing. We need to take 
responsibility and PROTECT OUR 

HEARING!

  Omar E Sukhairi – Rami Jamal
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 Protect
 Your
Hearing!

 Protect
 Your
Hearing!
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Mansour Al-Guthami

Labor Relations Advisor

It is very important for everybody to know about 
contracts as they constitute the legal frame that 

governs all our interrelationships. In this session, 
the focus will be on the employment contract, and 
the efforts will continue in series to include other 
types.

As sourced from legal references, contracts have 
many types that include, but no limited to, the 
following:

1. Nominate or innominate contract
2. Consensual or formal contract
3. Bilateral or unilateral contract  
4. Commutative or donation contract
5. Specified or aleatory contract  
6. Specific-term or indefinite contract

In SAMREF, the employment contract has the typical 
features of the consensual, bilateral, commutative 
and specific-term/indefinite contract.

To cope with the new labor regulations, SAMREF HR 
department thoroughly reviewed and updated all 
employment contracts in early 2017, as to be in line 
with the current Saudi labor law. 

SAMREF standard employment contracts are 
meeting all of the legal requirements like consent 
and bilateral obligations as well as the judicial 
reference, legislative authority and arbitration body 
in case of any dispute.
Your queries are welcome via email: KhelaiMA@
samref.com.sa or on phone No. 4525.

Types of
Contracts

 Laws and
Regulations

Off-The-Job Safety App

 Ismail Khan – Chairman, OTJ Safety Committee

The Off-The-Job Safety committee is pleased to 
announce two winners of the OTJ Safety App. 

Program, upon answering all the right questions in the 
shortest time. They are: Saif Al-Turki &  Mohsin Zubair 
Khan.
The opportunity still exists for you to get a prize, so don’t 
stop - keep trying. You could be our next outstanding 
winner.

 SAMREF OTJ Safety
Inspection Report on SRC

 Ismail Khan – Chairman, OTJ Safety Committee

The OTJ Safety Committee paid the periodic 
inspection tour to SAMREF recreation center to 

assess and ensure readiness of all safety tools like 
extinguishers, emergency exits and life vest/donuts.
A thorough report was made and delivered to the SRC 
supervisor, with findings and recommended actions to 
improve safety.
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 Garden
Safety

Under scope of SAMREF health 
food program, the OTJ Safety 

Committee recently held a healthy 
food day at the Cafeteria. A variety 
of healthy meals were served; 
including grilled lean meats/white 
meats, legumes and steam-cooked 

veggies along with desserts made 
in a healthy manner using fruit 
sugar instead of cane sugar. Also, 
recommended ingredients were 
exhibited like whole cereals, brown 
rice and brown macaroni. 
The event was attended by the 

President & CEO, Mohammad N. 
Al-Naghash and the VP, Admin, 
Finance & IS, Saud H. Khallaf; who 
commended the laudable efforts 
made to raise the overall safety 
and health awareness of SAMREF 
employees and contractors. 

Gardening can be a great way 
to enjoy the outdoors, get 

physical activity, beautify the 
community, and grow nutritious 
fruits and vegetables. If you are 
a beginner or expert gardener, 
health and safety should always be 
a priority.

Potential hazards:
 - Garden pests
 - Harmful chemicals
 - Sharp or motorized equipment

 - Insects
 - Slips and trips 
 - And harmful rays of too much sun

Recommended Precautions:
Wear the required safety PPEs 
(goggles, safety shoes, dust mask, 
gloves and long pants & sleeve)
Protect your hearing when using 
machinery
Monitor your activities and time in 
the sun to lower your risk for heat-
related illness.

Be aware of chemicals handling, 
refer to chemical Safety Data Sheet

Keep Your Yard Clear
Remove any items that may collect 
standing water. Mosquitoes can 
breed in them within days.
Clearing trees and brush in your 
yard can reduce the likelihood that 
rodents, and insects will live there, 
and apply pest controls 

 Ismail Khan – Chairman, OTJ Safety Committee

 Omar Al-Sukhairi, IH Supervisor

SAMREF “Healthy Food” Program
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As part of the continuous career development efforts as to ensure preparedness for job challenges, IS&GA 
has recently organized the “Excellent Customer Service & Its Impact on Productivity” course in conjunction 

with the T&CD. The course was delivered by the consultant of KBI – Canada, Mr. Khalid Al-Kathiri, from 05 to 09 
November 2017 at the Holiday Inn hotel.
To reinforce partnership with the concerned government authorities, officials from the HCIS, Border Guard, 
Customs, FSF, KFIP, Traffic Department, Passports Department, Labor Office and MCI took part in the course.  

IS&GA Training Course

 Talat Abadi - IS Coordinator

Most of our behavior is learned and 
then subsequently reinforced 

through our daily interactions in 
the various social environments 
we operate in - at home, at work, 
whilst driving…everywhere.
So, how we can change our own or 
others’ behavior?
In the workplace we cannot 
underestimate the degree to 
which our behavior is influencing 
(positively or negatively) the 
behavior of those we work with. 
Accordingly, starting with our 
own behavior is an important to 
influence behavior change at work, 
or anywhere else. 
All human behavior is dynamic. In 
every organization people behave 
in ways influenced by attitudes, 

thoughts, ruminations (thinking 
about thoughts) and the context (or 
culture) in which they exist.
People behave differently when 
the same decision is presented 
a different way. Look at how you 
present the issue - if you want 
someone to stop doing something, 
it’s often better to concentrate 
and use language which involves 
actively doing something else, 
rather than just using language of 
not doing the forbidden thing.
In their personal lives or at work, 
people tend to have their little 
habits and ways of doing things 
which makes up their comfort zone. 
In a change process, it is important 
to help people understand why 
you want them to do something 

differently.
Brief Line Managers to recognize 
and reward publicly any attempt 
(even if not perfect) to carry out 
the new behaviors by employees 
in the initial stages of the change 
implementation. 
The individuals are motivated most 
by activities that they enjoy, find 
interesting, and have ownership 
over. So, employees need to have a 
reason to change, believe that they 
are capable of the required change, 
and feel positive about the behavior 
change.
Choose to join the change and 
encourage others to do likewise and 
let them become a co-creator of 
the change as opposed to being a 
victim of it. 

 Ahmed H Al-Amri – LP/PS Engineer

Behavior Based Safety
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FP Activities

The Fire Protection Section within 
Samref’s IS&GA Department 

is primarily responsible for the 
handling of any emergency situation 
including but not limited to fire 
protection, HAZMAT and Rescue 
operation in the organization. The 
Fire Protection Section is required 
to comply with the fire regulations 
that are set out by the High 
Commission for Industrial Security 
(HCIS) in the Kingdom of Saudi 
Arabia. In line with the HCIS, the 
Fire Protection Section has adopted 
the international standards and 
codes established by the National 
Fire Protection Association (NFPA) 
for carrying out its activities.
In order to be prepared for any 

emergency, the Fire Protection 
Section is required to ensure 
that all equipment and apparatus 
are maintained and working 
properly. For this reason, the 
fire Protection section carries 
out tests on the equipment and 
apparatus available with them, at 
set intervals throughout the year. 
We understand that a total number 
of 2,674 equipment and apparatus 
are available in Samref.
In addition to the above, the 
Fire Protection Section also 
provides the necessary training 
to prepare personnel to cope 
with any emergency incident. 
Furthermore, fire drills are also 
conducted periodically to ensure 

preparedness for an emergency 
and to ensure that, in the event of 
an incident, all necessary actions 
are taken promptly
Furthermore, the Fire Protection 
Section is also responsible for the 
establishment, implementation, 
and administration of the 
Emergency Response Team (ERT) 
Program in order to ensure that 
the required support is available 
to Samref Fire Protection function 
in handling any emergency. The 
Fire Protection section provides 40 
hours basic fire training to new ERT 
members with a view to ensure 
that the respective personnel are 
prepared to manage an incident in 
an efficient and effective manner.

40 Hrs. Training from 12 to 
16 November 2017

Fire Instructor Abdulaziz Mubaraki 
conducted a 5-day practical and 
theoretical course for 5 operators 
to join the ERT.

Basic Firefighter
Fire instructor Rayan AL Sarahi 
conducted a half-day training 

course at T&CD building for new 
Employees. The course addressed 
most of SAMREF Protection system/
rules and OIMS 10.1.

YANSAB YAMA Drill
As usual, SAMREF actively 
contributed to YANSAB by fire truck 
with crew in YAMA drill in October 
2017.

Marine Oil Spill Workshop
This Workshop was conducted by 
(ARAMCO) Yanbu Refinery from 
7 to 9 November 2017. SAMREF 
was invited to join the event, 
OPS representative Adnan Ayyash 
and FP representative Abdulaziz 
Mubaraki. The workshop was by 
delivered by Majed Kaki, focusing 
on the berth and sea spill cleanup.

 Abdulaziz Mubarki – Fire Training Coordinator

 Abdulaziz Mubarki – Fire Training Coordinator

Fire Protection Section In Preparation 
For Emergencies
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On December 23rd, 2017 Samref 
was invited to attend Aramco’s 

Sulfur Round Table Exchange Meeting 
hosted by P&CSD (Process & Control 
System Department) conducted 
in Dhahran, Al-Midra Tower. The 
meeting focused on impact of Control 
and Instrumentation on Sulfur 
Recovery, Sulfur Recovery Catalyst 
Performance & Management and 
Start-up and Shutdown Challenges.
The meeting was attended by more 
than 40 representatives and Technical 
professionals from various Aramco 
Departments and domestic Joint 
Venture (SASREF & SATORP) who 
shared their knowledge and experience 
on the subject themes.

Samref’s Staff Process Engineer, 
Khalid S. Ghazal, delivered a Technical 
Paper entitled: “Enhancements to 
Samref’s SRU Start-up and Shutdown 
Procedures”. The presentation 
highlighted prerequisites for Steady 
SRU Operation, Samref’s experience 
and best practices in tackling 
challenging encounters of the SRU 
shutdown and start-up events. It 

also shed light on the Refinery’s 
enhancements related to inspection 
techniques of SRU equipment. 
The presentation provided diagnostic 
techniques related to problems 
with the performance of SRU which 
can be applied in similar facilities 
within the industry. Moreover, it 
was well perceived by the Panel 
and engaged the audience that 

addressed numerous questions related 
to Samref’s enhanced practices and 
adopted technologies. 
Upon the closing of the event 
proceedings, Khalid S. Ghazal received 
a Trophy/Certificate of Appreciation 
from Aramco’s Corporate Engineering 
Services Supervisor, Maher Abdullatif, 
on behalf of P&CSD. 

Knowledge transfer is the methodical replication of the expertise, 
wisdom, and tacit knowledge of critical professionals into the heads 

and hands of their coworkers. It is more than just on-the-job training. It is 
the planned movement of the right skills and information at the right time 
to keep a workforce prepared, productive, innovative, and competitive. 
Effective and sustainable knowledge transfer is complex. It is 
important to first identify and evaluate what kind of knowledge 
we are interested in capturing. Then we should create a plan to 
capture this knowledge and find ways to retain or preserve it. 
Because knowledge is complex, it is also vital to validate it by assessing 
the usefulness of that knowledge. Most successful transfer efforts actively 
involve both the source of the knowledge and its receiver. It’s almost 
always a “two-way street.” The receiver gains from the transfer in an 
obvious way. But the source of the knowledge may need to be persuaded 
of the value of the process. Establishing performance expectations for 
those who will use the knowledge further quantifies the value of the 
transfer.
Because so much knowledge transfer is cross-generational, from long 
tenured to younger employees, an understanding of different learning 
styles based on age facilitates the process. Understanding generational 
learning preferences and adapting how knowledge is conveyed can make 
the difference between merely harvesting knowledge and actually using 
it.
The use of technology during the Knowledge transfer process in an 
important element to bridge the generational gap and to act as a storage 
silo.
Here at Samref we are striving to ensure that we are at the cutting edge 
of production, and knowledge transfer plays a key role in keeping that 
vision alive.
Join us today, because you can make a difference.

Knowledge Transfer

Among other things currently in F&A 
Department we are fighting with time to 

implement the Value Added Tax (VAT) newly 
introduced by General Authority for Zakat 
and Tax (GAZT)

VAT is an indirect tax, which is imposed 
on goods and services at each stage of 
production, starting from raw materials 
to final product. VAT is levied on the 
value additions at different stages of 
production until the products or services 
reach the final customer. This means 
during the production stages VAT is 
paid only on the difference between 
the cost of materials and the selling 
price of a commodity or service. For 
example in Samref we will charge our 
customers 5% VAT on our local sales 
and pay it to the GAZT. Similarly, our 
suppliers will charge us 5% VAT on our 
purchases but since we are not the final 
customer we will be able to claim it 
back from the GAZT. 
For this reason there will be a minimal 
financial impact on Samref. However 
the major challenge we are faced with 
is to reconfigure our system to capture 
all VAT data requirement from both 
Sales and Purchases by January 1st, 
2018.

Value-Added Tax (VAT)

 Samref’s Participation in Saudi Aramco’s 2017
Sulfur Round Table Exchange Meeting

 Cassim Patel – T&CD
 Musalam Al-Juhani – General Manager, F&A

 By Khalid S. Ghazal - Technical Staff Process Engineer
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 Overcoming The Challenge Of SRU
 Reactor Failure

Background:
The 922-D-03 SRU train 2 First 
Sulfur Reactor experienced 
a Mechanical failure on 10th 
November 2017 in which Samref 
faced a challenge to restore 
its condition in the shortest 
possible period to avoid Major 
Economic impacts on the Refinery. 
Accordingly, Samref evaluated 
a Temporary Repair Option vs. a 
Permanent one. The team had to 
Restore the Reactor’s Mechanical 
ability to operate safely and reliably 
up to 2018 T/A. In addition, reload 
the Reactor with Catalyst that 
will insure the Sulfur Conversion 
of 97.5% minimum to avoid 
any impact on the downstream 
process and continue to maintain 
the committed Sulfur Recovery 
Efficiency of 99.2% minimum with 
the Royal Commission part of the 
Environmental Compliance.     

Course of Action:
Area B2BT workforce 
demonstrated excellent teamwork 
to restore SRU 2 function in a 
timely manner accounting for 
Safety and Reliability aspects of 
business. This collaborative effort 
across different organizations 
within the business team can be 
summarized in the sequential 
actions specified below:

Maintenance:
In order to achieve this milestone, 
Maintenance embarked on the 
following endeavors:
The damaged Grating was replaced 
on an urgent basis by utilizing 
balance material from the TGCU 
Project. The availability of this 
material at site was pointed out 
by Process Engineering sparing 
Samref several days of fabrication 
work.
The damaged Beams were 
temporarily repaired and 5 
additional Supports were installed 
to provide required mechanical 
support mechanism.   

 Khalid S. Ghazal, Technical Staff Process Engineer & Talat A. Abojamil, Mechanical & Shops Manager

    Inspection: 
Provided technical expertise 
in revising the repair plan and 
inspected the reactor post repair 
activities. 

On a similar front, Process 
Engineering was compelled to 
come-up with a genuine idea 
that will insure Unit functionality 
to achieve the Sulfur Recovery 
Limits seeing as the conventional 
Catalyst loading configuration 
plan was deemed very costly. As 
such, Process Engineering was up 
to the challenge and devised the 
following:         
Flattened the bottom of the 
Reactor’s internals deformed from 
the failure which was mitigated 
by Reconfiguring the Catalyst Bed 
Loading and adding 19mm Ceramic 
Balls in the Bottom the Reactor 
(such technique is a precedence 
for Samref). This guaranteed a 
constant differential Pressure over 
the Catalyst section. Moreover, 
avoided a non-homogeneous Bed 
depth which eliminated channeling 
on the side of the Beds and 
prevented the likelihood of flow 
preference and Sulfur conversion 
decline with time.  
Minimize the cost of the loaded 
SRU Catalyst by:
Using available material (in fact a 

big amount of loaded Catalyst was 
old type SRU Catalyst intended for 
disposal). This was done in-lieu 
of using the new Catalyst stock 
intend for loading into the Reactor 
during 2018 T/A. Should the team 
had considered loading the new 
Catalyst it would have endured 
damages (especially the Titanium 
Dioxide Catalyst as it’s very 
fragile and easy to break) during 
unloading activities of the 2018 
T/A Reactor permanent Mechanical 
repair.
Revamped the Catalyst Bed by 
reducing its height which in turn 
reduced the amount of Titanium 
Catalyst Dioxide present in the 
Reactor. This was achieved without 
compromising the target Sulfur 
Conversion of 97.5%.
Waved the repair of the Cracks in 
the Refractory Seal (Frame Liner) 
to reduce downtime and agreed 
to extend the 8 Mesh layer to 
overlap the existing top 8 Mesh; 
covering the locations of the 
damaged Refractory Seal that could 
potentially result in Catalyst slip.

Operations:
This experience would not be 
complete without indicating the 
significant role performed by 
B2 Operations Personnel that 
managed to operate SRU 1&3 
smoothly during SRU 2 S/D and 
start-up SRU train 2 safely and 
successfully.      

Successful Story:
The aforementioned collaborative 
efforts between different members 
across the organization saved 
Samref 10 days of Refinery 
throughput reduction which 
amounted to ~ $1.76M. This 
achievement is celebrated 
among the B2BT Members as this 
encounter places the team at an 
advantage to effectively prepare 
for yet again another challenge 
which will be faced during the 2018 
T/A.  
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Technical Lab is dedicated to 
provide Samref with the required 

analytical services and technical 
support in a cost effective & timely 
manner. To ensure that Samref 
products meet our specifications and 
expectations, accurate and precise 
results are provided. Therefore, Lab 
has applied a competent EXXON 
International Quality system, 
known as QP & G “Quality Practice 
& Guideline” since 2003. Supporting 
Refinery process and certifying 
product quality in line with lab 
commitment to satisfy customers 
as well provide the highest technical 
support required to operate and 
sustain the refinery operations 
around the clock.
Moreover, SAMREF lab annually 
analyzes 40, 000 number of 
samples and 100, 000 number of 
tests with an estimated cost of 
6MM $ covering process routine 
and non-routine samples & final 
product testing certifications. In 

addition, Lab certifying and issuing 
more than 1500 of SAMREF Product 
Quality of Certificate on an annual 
basis.  
On other hand, SAMREF lab 
Product Quality Assurance Program 
has been improved since 2003 
which was confirmed by excellence 
in obtaining a high scoring in the 
ExxonMobil QP&G external audit. 
 
In order to ensure lab equipment 
reliability and precision, SAMREF 
lab has subscripted with UK Energy 
insisted (EI) to run Proficiency 
testing Program (PTP) which is 
used to determine the performance 
of individual laboratories for 
specific tests or measurements and 
monitor laboratories’ continuing 
performance.  , 
This program works as follows:
Energy institute   dispatch each 
type of product (Mogas, Gas Oil, 
Jet Fuel and Fuel Oil) samples to 
participants on a monthly basis.

Participant laboratories test the 
samples using recognized Standard 
Test Methods as listed overleaf.
Data is entered directly by 
participants using   web-based 
software or e-mailed to the EI for 
inclusion and   the data is processed 
by the EI.
Feedback  numerical statistical data   
report is sent to each individual lab 
every month  
Furthermore, SAMREF lab has 
analyzed till now 40 samples 
with 600 tests under the lab 
Proficiency Testing Program 
that handled by competent Lab 
groups (Technicians, Shift leaders 
& Chemists) and in June 2017, 
SAMREF lab has obtained a 
successful statistical report zero 
outliers with no deviation results 
that prove all samples products 
testing and measurement results 
are accurate and precise among 23 
participant including ExxonMobil 
laboratories.   

Technical Laboratory 
Achievements & Challenges

 Abdullah Namankani - TA Projects Engineering Coordinator
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Off-The-Job Safety

Strange as it may seem, you are 
safer on the job than off it.

The moment you leave the plant, 
your chances of being injured or 
killed triple. Over 75 percent of all 
accidents involving workers occur off 
the job.
The most dangerous place to be is in 
an automobile (Road traffic accident). 
526,000 automobile accidents in 
2016 in KSA (Data from Friends 
of the Red Crescent Committee) – 
accident not related to their jobs – 
and over 9000 people were killed 
in 2016 in KSA (Arab News). For 
this reason, many employers now 
give driver education and driver 
retraining courses (defensive driving 
courses). If one is available to you, 
take it and pay attention. Men under 
25 are the drivers most often killed, 
possibly because they are impatient 
or have not learned to control their 
emotions.
A few rules can save many lives and 
prevent many injuries in automobile
Stay cool, calm, and attentive when 
you are driving. Remember, your car 

is a machine. It may be even more 
deadly than the ones you work with 
on the job.
Control; your emotions while you 
drive, just as you do when you are 
on the job.
Ensure you are in the right condition 
to handle a machine. Medicine to 
relieve the effects of cold or allergy 
can make you sleep.
Do not cut in and out of traffic to 
save a minute, or drive fast for the 
thrill of it. Remember, speed kills
The next most dangerous place, 
after the automobile, is your own 
house (domestic). Almost four 
million workers are injured at home 
every year, and about 25,000 are 
killed. 
· Falls hurt and killed more people 
than any other home accident.
· Fire also accounts for a good pare 
of the toll.
· People who use power lawn-
mowers are among those seriously 
injured.
The 3rd most dangerous place, after 
the home injury, is sports related 

injuries.
Playing sports is a lot of fun. Getting 
hurt is not. 
Take these five steps to prevent 
injuries so you can stay in the game:
1. Wear protective gear, such as 
helmets, protective pads, and other 
gear.
2. Warm up and cool down.
3. Know the rules of the game.
4. Watch out for others.
5. Don’t play when you’re injured.
In the month of October 2017 in 
Samref there were thirteen off the 
job injuries (3 Road traffic accidents, 
6 domestic and 4 sports).
Safety is not a sometime thing. 
Everything you learn about working 
safely on the job is to be remembered 
when you get into your car, when 
you go home and playing sports. 
The person who is always alert, 
always attentive, and always careful 
is the one who reads the instruction 
manual for a home appliance, the 
owner’s manual for a car and rules 
of the game and protective gears.

Visbreaker Heater A/B Decoking is part of 
the Annual Major Expense Items.

During Heater Decoking activities, other 
major opportunities were also performed 
such as 71-B-01A stack damper bearing 
replacement, inspection of piping, 
equipment, heaters return bends and 
cleaning of crude pre-heat exchanger’s 
11-E-09B/D at crude unit. 
Visbreaker Heater A/B Decoking shutdown 
was safely, efficiently and successfully 
completed and handed over to Operations 
as per plan. This is due to close cooperation, 
coordination and commitment between 
all involved department during planning, 
preparation and execution phase.
Samref management extended their thanks 
to the team for the completion of the 
activities with zero injury.

Visbreaker Heater Decoking 071-B-01A/B

 Nasim Anwar – SHE Training Consultant

 Braik Ayed Al-Otaibi - Project Execution Supervisor
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 Abdullah Yasi – Technical Department

The Operation Integrity 
Management systems (OIMS)  

deployment in Samref initiated in 
2004. Samref  OIMS application 
started and continued in a steady 
and effective manner. Its  systems 
and application maturity grew over 
the years. The testimony of that, is 
the yearly assessment results,  and 
the fact that  lesser repeated findings 
is demonstarted year after year. 
Furthermore, in 2016 OIMS external 
assessment , it was  declared  that 
Samref has officially joined the elite 
club of OIMS within the EMEAP1  
community achieving 3.4 out of 
4.0 full score. This  has placed a 
greater responsibility on Samref  
management , employees and 
affiliates,  to maintain this position 
under the slogan of No body Get Hurt 
(NGH) and ;OIMS is the way of doing 
everything, not something to do!. 
In this year, 2017, Samref will 
undergo an Internal Assessment 
in the period from Dec 10 to Dec 
20th, which is considered as the 9th 
internal assessment.
Generally , Internal Assessments are 
fundamental to ensuring operations 
integrity. It covers both status (i.e.: Is 
a system in place?) and effectiveness 
(i.e.: How well is it functioning?) with 
a greater emphasis on effectiveness, 
including detailed validation of 
verifications and measures.  It 
includes evaluation of conformance 
with OIMS requirements. It also 
covers system maturity, previous 

findings and performance quality. 
In addition to that, starting from 
2017, assessment will include the 
new added requirement Called 
the  OCV&M2  to the OIMS, and its  
assessment protocols.   
OIMS, Internal assessments is the 
primary means for the assessable 
unit to confirm conformance with 
OIMS systems, through in-depth 
testing of its systems requirements,  
Global Manufacturing OIMS Practices 
(GMOP’s) , Tier 1 Best Practices (T1 
BP’s), Procedures, work instructions, 
incident investigations, applied 
measures & mitigations, etc. In 
addition, as mentioned earlier, 
the  inclusion of  OCV&M2   Site 
effectiveness verification of  those 
related systems.  
It is worth mentioning,  that Internal 
Assessments are to be conducted 
annually except in years when an 
External Assessment is taking place. 
The Internal Assessments should 
focus primarily on field verification and 
assessment of system effectiveness, 
with the extent necessary, to assess 
System Status to ensure relevant 
system document is current, accurate 
and meets expectations.
One of the assessment essential 
requirements is the Scoping Document  
(Also called” Assessment Planning 
Document”).  It is a written plan 
approved by the site’s management 
committee (OIC), in advance of 
beginning the assessment.  The 
plan or scoping document includes, 

at a minimum: Timing, Resources 
(i.e. assessors), Focus areas, List 
of systems, Description of the 
facilities and activities included and 
excluded. Furthermore, it includes 
the assessment team formation with 
assessors from the assessable unit. 
Each sub-team should include an 
assessor experienced in Internal or 
External Assessments. If the team 
is lacking a particular technical or 
operational expertise, the site should 
consider inviting an appropriate 
team member from another site. 
(A Cold Eye, SME3 ), which is the 
case this year where three external 
participants will join the assessment 
focusing on Leadership, OIMS 5.1 
(Personal Safety) and OIMS 6.2 
(Permit systems).
The Site management participation in 
Internal Assessments is one Critical 
Success Factor of the assessment, 
with a great consideration of 
knowledge transfer through 
appointing new team leaders and 
assessors in th event,. 
Findings from the Internal 
Assessment will be documented and 
reviewed with site management. An 
executive summary will be sent to 
management one level above the 
site, typically the Regional Director.
OIMS assessments (internal & 
external) findings, opportunities 
and  closure of Gaps are stewarded 
in a Monthly basis, by Senior 
Management via the Operation 
Integrity Committee (OIC). 

The 9th Internal OIMS Assessment

1- EMEAP- Exxon Mobil Eurobe & Asia Pacific
2- OCV&M: OIMS Critical Verification & Measurement – A layered verification process to focus on the critical OIMS elements and parrier effectiveness.
3- SME- Subject Matter Expert
4- The Core systems include a global subset (OIMS 1.1, 2.1, 5.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, and 9.1)
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 A day in the life of Samref
Maintenance Group Leaders

 SAMREF Maintenance Group Leaders

Our primary Objective is going 
back home safe – every day

We are proud of our job as 
maintenance Group Leaders since we 
power up the local and international 
markets with high quality energy 
source, meeting the customers’ 
specifications at a competitive price.  
As front line maintenance 
supervisors, we participate in 
processing 402 kbbl per day of 
Arab light crude oil. Also, most 
of us participated in Clean Fuels 
Project completed in 2014 which 
have enabled Samref to supply low 
Sulphur ADO and Gasoline following 
the Kingdom of Saudi Arabia 2030 
Vision and international markets 
demand. 
Our team members at Samref 
Maintenance were developed and 
trained to carry out variety of basic 
and complex maintenance jobs 
safely. Post recent demographical 
change, we don’t have old-timers 
with decades of experience who 
talks about how Samref was built 
on their days. However, they lift us 
with a valuable message that we will 
never forget “Safety is a Value Not a 
priority and it is the responsibility of 
everybody!!” 
In fact, as one team, we always 
count on each other to test our 
knowledge, check our work and, 
if required, take a step back if 
something feels not safe to do. In 
addition, as Group Leaders, it’s our 
job to encourage knowledge transfer 
and make sure team member is 
aware of hazards associated with 
each job through effective job 
planning and preparations. We play 

an active role in job planning phase 
as we support the area planning 
coordinator in developing safe and 
sound plan. 
We start our job every day with a 
Job Start Discussion (JSD) after 
collecting the right tools, PPEs and 
work permit from Operations Shift 
Team. We have to carefully read 
the issued work permit and fully 
understand the conditions specified 
to ensure full compliance without 
exception. Before we start the job 
we also do our safety checks in 
order to ensure that the equipment 
is at zero energy conditions i.e. 
free of hydrocarbons, pressure and 
isolated from electrical or hydraulic 
power supplies.   
As we execute the job, we always 
observe team members behaviors 
and intervene when we observe 
unsafe acts timely. In the meantime, 
we tend to identify safe acts and 
encourage coworkers to sustain 
them through proper recognition 
per company policy. As a matter 
of fact, we continuously assesse 
the job theater to identify any 
risk arising from condition change 
and act accordingly to eliminate 
it. This is exactly what we call 
it “Continuous Assessment Risk 
Elimination (CARE)”. In addition to 
JSD and CARE programs, we carry 
out a Job Safety Analysis (JSA) 
during planning phase for high 
risk jobs to ensure the elimination 
of risks associated with planned 
activities beyond workers behaviors 
and site conditions. In addition to 
work permit system, the mentioned 
safety programs are key enablers 

that help us to meet our objective of 
“No Body Gets Hurt”. 
Upon job completion we ensure the 
job site housekeeping is completed 
and equipment safely handed over 
to shift team after work permit close 
out.  It is awesome when we see 
our young team members’ dynamics 
working together and watching 
each other safety. We always 
share lessons from our daily work 
experience through group meetings 
and weekly safety meetings.  We 
are committed to our company 
objectives and we will work safely 
hard and smart to meet them with 
no exception. 
On top of that our Team members 
are the cornerstone of the Refinery 
Major Events including T/As and 
Projects. We lead various planned 
activities as part of the maintenance 
annul plan and we execute Planned 
/ Unplanned Unit Shutdowns to 
sustain the refinery Safety & 
Reliability performance targets. 
We are very enthusiastic and keen 
to participate in 2018 Integrated 
Event since it will be an exceptional 
opportunity to apply what we have 
learned. 2018 Integrated Event will 
help us to expand our experience 
and pass the knowledge to future 
generations. 
At the end of the day, we are pleased 
and fully satisfied when we meet our 
families and we always remind our 
self, “That’s why we are in SAMREF, 
to take care of them.” In short, 
we make safety a very personal 
and relatable objective. SAMREF 
Maintenance Group Leaders.
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Recognition Of Outstanding       Contractors And Suppliers

performance of our success 
partners to ensure Nobody Gets 
Hurt. The key massages are:

LEADERSHIP 
The significance of leadership 
to meet the target of “Safe 
and Reliable Operations” and 
compliance to SAMREF basic SHE 
requirements was emphasized. 
Contractors shall fully understand 
and own SAMREF SHE programs to 
influence Contractors’ employees’ 
safe behavior.

Frequent visits
Site touring – observations – 
Audit.
Gathering – attend meeting – 
recognize individuals
Enforce – emphasize – encourage 
- discourage.
Provide competent, skilled, 
qualified & trained workers.
Ensure providing PPE’s, equipment, 
tools and vehicles/trucks with 
good quality & condition.
Embrace safety culture into all 
level of the organization
Effective implementation of 2018 
IE SHE Plan.

E- LOGISTIC/ ON-SITE FACILITIES
Designated Contractors’ laydown 
yard was specifically provided by 
Samref to Contractors to enhance 
the speedy mobilization and 
effective communications between 
Samref and the Contractors. 
The Contractors lay down yard 
should be regularly maintained 
as per SAMREF standards and 
requirements.
A team led by Fuad Fadol and 

representatives from C,P&W 
(Ebrahim Mohandis & Mohammad 
Baiti) , LP (Hany Quaider) 
,Maintenance (Khalid Alamoudi) 
and  technical (Nadir Khalifa) have 
worked intensively to identify the 
contractors and suppliers that 
were recognized.   

The awards were presented to 
the following contractors and 
suppliers: 

Awards and related recognitions 
were presented to all whom 
Samref considered and assessed 
have excelled and shown the 
utmost performance during the 

past operations. Those who have 
not been named to be rewarded 
this year are expected to be on 
the row the coming years of our 
business activities.
After this event, along with our 
contractors and suppliers, as 
partners, we should be looking 
forward to much better and 
stronger ties and more efficient 
yet competitively achievable 
initiatives where both safety and 
quality are still highly regarded. 
We should continue to innovate 
processes and open the doors for 
more improved efficiencies and 
opportunities in the coming years 
to come.

Award Category Name

Saudization Dar Al Riyadh

SAMREF would like to thank Dar Al Riyadh for their efforts in complying with 
Nationalization and encourage all of our Contractors and Suppliers to do the 

same.

Safety Global Suhaimi

Safety Kanooz

Safety Rawabi Specialized Contracting Co.
On-time Completion Rawabi Specialized Contracting Co.
On-time Completion Yanbu Steel

Timely Response R.B. Hilton
Timely Response Jamjoom Wescon

Timely Response Dar Al Riyadh

Best Supplier Abdullah Hashim Gases
Best Supplier .Bahamdoon Est
Best Supplier Gasket Factory Branch Of Al Iman Factory
Best Supplier Al Othman Industrial Marketing
Best Supplier Zamil Air conditioning
Best Supplier SALACO
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following areas: 

Saudization 
In line with the 2030 vision 
of the Kingdom, creating job 
opportunities for the Saudi 
workforce together with 
emphasizing on the local content 
is of a top priority.  
Contractors and suppliers shall 
employ Saudi Nationals as 
technical workforce, not just 
administrative.
Salary Payment Obligation
Contractors shall pay monthly 
salaries to its workers working in 
SAMREF by the end of each due 
month. 
Compliance To Samref’s OIMS 8.1 
Contractors shall provide proof 
of participation and knowledge 
of OIMS 8.1 during the contract 
Agreement.  

Safety 
The remarkable safety 
achievements for the refinery 
contractors over the last few 
years were highlighted; which 
is a true reflection of the well-
structured, strong & robust Safety 
Management system at Samref.

Some light was shed on 
Samref safety programs; it was 
emphasized on the contractors’ 
specific ones, which are meant 
to enhance the contractors’ 
awareness, & performance.

Some key safety messages were 
shared with the contractors’ 
managements, which are crucial 
to sustain & even improve the 

Recognition Of Outstanding       Contractors And SuppliersDevelop The Right Attitude
(Abridged from the Rules of Work)

Arab Abuarab
T&CD Supervisor

At work a lot of people have a sort 
of “us and them” attitude. They 
like to side with the “workers” and 
moan about the “management.” 
You, on the other hand, will develop 
the right attitude and hopefully 
not develop one of the “us” vs. 
“them” mentalities. No matter 
what your position now, you are 
the next head of department or a 
future budding managing director. 
You have to start to look at both 
sides of any situation and decide 
the best standpoint. You may 
not voice this and may even, in 
public, appear to side with your 
fellow workers and colleagues. 
But deep down, in your heart, 
you understand and are able to 
distinguish correct from incorrect. 
Having the right attitude means 
giving it your best shot, not 
just today but every day. Not 
just when it’s easy but when it’s 
awful as well.      
The right attitude means going 
that extra mile, giving it that extra 
effort even when you’re tired, 
disgruntled and ready to quit. 
Others can quit, but you can’t. 
You’re a winner. 
The right attitude is head up, 
never moaning, always positive 
and upbeat, constantly looking for 
the advantage and the edge. 
The right attitude is developing 
standards—and sticking to them. 
Being sure of your bottom line and 
knowing when to take a stand. 
The right attitude is being 
aware that you have enormous 
power and that you will exercise 
that power with kindness, 
restraint, humanity, and 
consideration.
The right attitude is to take 
the moral high ground and be 
blameless. The right attitude 
is being good but quick, kind 
but observant, considerate but 
successful.

 Saleh Abdulmoein 
Hassoubah 

GM Contracts, Purchasing 
& Warehouse

Samref will always recognize 
Contractors in respect to best 

performers, safety, Saudization, 
quality and schedule. Also 
Suppliers are recognized for 
providing outstanding support.
All of the above and more made 
the success story and have 
empowered the strong bond that 
SAMREF has with Contractors 
and Suppliers, and to continue 
supporting SAMREF for the years 
to come. 
As we gather and recognize our 
contractors and suppliers we are 
celebrating a fruitful business 
partnership that we have been 
reaping for long time. Truly and 
undeniably a highly beneficial 
bond that certainly provides 
growth for both sides. 

The ceremony took place on 20th 
September 2017 and was attended 
by Samref President and CEO Mr. 
Mohammad N. Al-Naghash, who 
opened the ceremony with worthy 
words of guidance. Also there 
were different presentations given 
by the Contracts, Purchasing 
& Warehouse GM (Saleh A. 
Hassoubah), the Maintenance 
GM (Eyad Hassoubah) and Loss 
Prevention, Process Safety & 
Industrial Hygiene Manager 
(Abdullah Alsubhi). The 
presentations focused on the 
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 Hassaan Al-Mohammed - Contracts Specialist

In continuation of Samref 
success, an agreement was 

signed with KBR for the Samref 
future growth study to define a 
master plan for investments to 
grow the profitability of Saudi 
Aramco Mobil Refinery.
Following a joint Strategic 
Assessment workshop on April 23-
26 in Yanbu, the Samref Future 
Growth Study was initiated. 
The Study covers investment 
opportunities within Samref 
battery limits, expanding the 
Refinery with new process units 
to reinforce Samref’s long term 
profitability, including options to 
upgrade bottom residue and to 
maximize propylene production.
Several well-renowned 
international Consultants 

companies were invited to 
participate to this project. A 
thorough Technical Evaluation and 
Review meeting of the Consultants 
proposals was conducted in Dubai 
on August 27-30, 2017 by Samref, 
with support from Saudi Aramco 
and ExxonMobil. Samref CP&W 
and Technical Managements 
were represented by Mr. Saleh 
Hassoubah, Mr. Mohammed Al-
Fozan, Mr. Khalid Hanaki and Mr. 
Pierre Leclercq while ExxonMobil 
was represented by Mr Venkat 
Pallassana and Mr Peter Garman 
and Saudi Aramco was represented 
by Mr Abdullah Al-Yami, Mr 
Mohamed Wohaibi and Mr Yaping 
Wong. The evaluation of the 
Consultants proposals conducted 
by the Samref and Shareholders 

joint team concluded that KBR has 
proposed the best technical and 
commercial offer. Samref selected 
KBR as a consultant for the Future 
Growth Study. 
In this occasion a signing 
ceremony was held on November 
30, 2017. The President & Chief 
Executive Officer of Samref Mr. 
Mohammad N. Al-Naghash signed 
for Samref and the Vice President 
of KBR Consulting; Mr. Kevin 
Clark signed for KBR. Several new 
configurations, including residue 
conversion, hydrotreatment and 
propylene production units will be 
assessed by KBR.
This milestone is a new step on the 
path to reinforce Samref success 
for the future.

 SAMREF FUTURE GROWTH STUDY
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On Sunday 10 December 
2017, SAMREF organized a 

remarkable recognition ceremony 
for its pioneering employees who 
completed 35, 30 and 25 years of 
continuous service. The event was 
held under the auspices of SAMREF 
Board Chairman, Mr. Ahmed Al-
Sa’adi in the presence of SAMREF 
Board members. The party was 
also attended by a multitude of 
SAMREF employees.   
The President and CEO, Mohammad 
N. Al-Naghash, began the 
ceremony with a welcoming speech 

to express appreciation to the 
honored employees and commend 
their leading roles in SAMREF 
success story. He also urged other 
employees to avail themselves 
of the proven experiences of the 
pioneering generation, with the 
culture of “knowledge transfer” 
that SAMREF uniquely features. 
SAMREF HSS project manager, 
Mr. Jalal Mughadhawi, spoke on 
behalf of the honored employees 
and expressed gratitude for the 
appreciation and contentment over 
the experiences and opportunities 

they have had in SAMREF during 
their long tenures. This was followed 
by the recognition ceremony 
as certificates of appreciations 
and gifts were distributed to 
the honored employees. Then, 
the party continued with some 
amusing entertainments such as 
the folkloric show, which captured 
the attention and admiration of all 
attendees.
Towards the end of the celebration, 
dinner was served and the joyful 
night continued with the elegant 
folkloric show.

Recognition of Pioneering Employees

 Jalal S. Mughadhawi - HSS-Project Manager

 Bandar Eskandrani – PR&CSR Manager

The Heater Safety System (HSS) scope is to address Cat II SHE risks on the 
18 fired heaters; installation of 8 programmable logic controllers (PLC’s) 

in field enclosures for heater burner management systems (BMS), installation 
of required electrical panels to support new PLC’s, installation of new pilots 
with flame detection systems, installation of purging system (TA), installation 
of main fuel gas, pilot gas shut-off and bypass valves (TA), installation of 
required instruments for ESD functions & P1 alarms and construction of required 
foundations and platforms. 
Progress as of November: Engineering and Procurement is substantially fulfilled. 
Construction is being carried out in two phases: Pre-Turnaround work from 
February up to December 2017; and Turnaround work from early Mar/Apr 2018. 
The first phase has progressed very well as planned. 
With 98% of construction completed, the Project has achieved 535K Safe Man-
hours with no LTI. Commissioning of BMS (PLC Enclosure), Pre-Loop checks have 
also been completed. Pre-TA final loop reached 85% completion; and forecast to 
complete it by mid December 2017. Outstanding commissioning and TA works will 
further continue. No delays foreseen, as the entire HSS Project team is determined 
to achieve the completion of first phase on time. 
During the second phase of the Project, i.e. April 2018, the Team will focus on 
achieving the Refinery start up, the successful execution of 2018 T/A HSS scope, 
completing the TA activities within the Maintenance window, turning over of 
systems to operations during TA per schedule, and ensuring better interface with 
other TA Project Management Team.

HSS Project Progress
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Dear Colleagues,

I›m privileged to greet you 
again as to introduce this 3rd 
edition of (SAMREF Magazine) 
in 2017. In every issue, 
we strive to demonstrate 
the sum of all ongoing 
achievements made by the 
optimized cross-functional 
teams in SAMREF. As well, it 
is our objective to reflect the 
fruitful cooperation amongst 
SAMREF functions in all 
business aspects. 

I would like to commend 
your collaboration. We 
count on your valuable 
contributions to sustain by 
providing useful articles and 
news on the chapters added 
by SAMREF functions to its 
endless success story as 
to achieve the established 
vision, mission and goals. 
May Allah the Almighty help 
us do the best.

Sincerest regards,  
    

Hassan H. Al-Amri

49
 Fire Protection Section
 In Preparation For
Emergencies

MEPEC 2017

IS&GA Training Course 

SAMREF OTJ Safety 
Inspection Report on SRC 

SAMREF “Healthy Food” 
Program 

LabTech Exhibition – 2017     

SAMREF Signs Agreement 
with Haroon Pro-Bono

43

Foreword

48

47

46

42
40



61
SAMREF NEWs

58
59

54

       Recognition Of Outstanding
Contractors And Suppliers

57

 SAMREF
 FUTURE
 GROWTH
 STUDY

 Recognition of Pioneering
Employees

The 9th Internal OIMS Assessment

Editor-In-Chief

Bandar K. Eskandrani

Managing Editor

Ali R. Al-Hasawi

Editorial Team

Mohammed S. Bagais

Basem M. Al-Dhahri

Translator
Ageel A. Elnour

Vision
SAMREF shall be the leading refinery 

in Europe and Asia.

Mission
Timely supply of the highest value 

products at a competitive cost 
through a competent and optimized 

work force, while maintaining 
world class safety, reliability and 

environmental protection.

Contact Us
Saudi Aramco Mobil Refinery 

Company Ltd.
Saudi Arabia P.O.Box: 30078

Yanbu Al-Sinaiyah
Tel. +966 14 3964221
Fax +996 14 3964473

hassawi@samref.com.sa
w w w. s a m r e f. c o m . s a

Editorial Board

Mohammad N. Al-Naghash

Saud H. Khallaf

Hassan H. Al-Amri

 Saudi Aramco Mobil Refinery 
Company Ltd. (SAMREF)



SAMREF NEWs

62

Mohammad N. Al-Naghash

It gives me a great pleasture to extend my warmest greetings  
at the 2017 year-end and I wish you a safe and happy new 
year.

On behalf of the management, our sincere gratitude goes 
to all of you for the achievements made in 2017 in a lot 
of focus areas. SAMREF is no stranger to the success and 
we always look to more accomblishments to come as far as 
we remain committed to safe and reliable operations as our 
top priority. The upcoming Inegrated Event planned in March 
2018 is a good chance to demonstrate our performance and 
prove ourselves.

We count on your continuous efforts to sustain the steady 
success story as to be able to achieve the vision that SAMREF 
shall be the leading refinery in Europe and Asia. 

Best regards,,,

 MESSAGE FROM THE
PRESIDENT & CEO
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