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املهند�س/ �صالح الدين دردير
الرئي�س وكبري الإداريني التنفيذيني

الإخوة الزمالء 

اأن  للجميع  الفر�صة لأمتنى  اأغتنم هذه  اأن  اأود  مع دخول عام 2019م، 
يكون هذا العام مليئ بالنجاحات والتميز يف جميع املجالت واأمتنى لكم 
ولعوائلكم ال�صالمة ، كما اأود اأن اأغتنم هذه الفر�صة لأعرب لكم نيابة عن 
جمل�س اإدارة ال�صركة وعن نف�صي عن جزيل �صكري وتقديري ملا بذلتموه 

يف عام 2018م من جهد ومتيز. 

لقد حققت �صامرف بف�صل اهلل ثم بف�صل جهودكم املخل�صة العديد من 
الإجنازات التي نفخر بها، ف�صاًل عن دورها الفعال يف حتقيق ال�صتفادة 
الق�صوى من الرثوات النفطية للبالد ، وم�صاهمتها الإيجابية يف التطوير 
والتنمية ، و اإيجاد فر�س وظيفية جديدة للمواطنني وتدريبهم وتاأهيلهم 

لدفع عجلة التقدم يف اململكة . 

وتتطلع اإدارة ال�صركة ملوا�صلة هذه اجلهود احلثيثة والإلتزام باأهدافنا 
وجودة  ال�صالمة  معدلت  اأعلى  وحتقيق  متميز  اأداء  لتقدمي  واأولوياتنا 
من  للمزيد  �صامرف  تقود  �صوف  والتي  البيئة  على  املحافظة  مع  الإنتاج 
الإجنازات يف ظل حتديات ال�صنة احلالية وكذلك ال�صنوات القادمة باإذن 

اهلل تعاىل . 

كلمة الرئيس وكبير 
اإلداريين التنفيذيين
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زيارة وفد من شركة 
أرامكو السعودية 
11لشركة سامرف

التقييم الخارجي 
لمعايير السالمة في 
وحدة األلكلة

برنامج فحص وصيانة محابس البخار 
–  إضافة نوعية يومية

حفل تكريم برنامج المدير المرافق 
لعام 2018م

الرؤية
أن تكون سامرف المصفاة الرائدة في أوروبا وآسيا.

الرسالة
الوقت  في  العالية  القيمة  ذات  المنتجات  توفير 
القوى  بواسطة  منافسة  وبتكلفة  المطلوب 
المحافظة  مع  والتأهيل  الكفاءة  عالية  العاملة 
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�صراف العام

م. �صالح الدين بن حامد دردير

م. �صعود حامد خالف 

م. ح�صن حامد العمري

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

hassawi@samref.com.sa

رئي�س التحرير
بندر خالد اإ�صكندراين 

م�صوؤول التحرير

علي روي�صد احل�صاوي

اأ�صرة التحرير 
حممد �صامل باقي�س 

با�صم الظاهري 
من�صور القثامي

ترجمة
عقيل اآدم النور 

samref_KSA
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  سامرف ترعى مؤتمر ومعرض 
اإلتحاد الخليجي للتكرير األول

كلمة العدد

الزمالء الأعـــزاء
العدد  ب�إ�صدار  التحرير  هيئة  تت�صرف 
»جملة  جميعً�  جملتن�  من  اخل�م�س 
الذي  الطيب  لل�صدى  ك�ن  ولقد  �ص�مرف«، 
تركته الأعداد ال�ص�بقة اأكرب الأثر واحل�فز 
موا�صلة  على  حر�صً�  اأ�صد  نكون  اأن  يف 

اإ�صداره�.
ولقد اآثرن� اأن نعتمد املنهج نف�صه يف تنوع 
املو�صوع�ت بلغتيه� واأن ن�صتقطب م�ص�ركني 
قيمة  مبوا�صيع  ح�فاًل  العدد  فج�ء  جدد، 
اأنه�  ونح�صب   . الدقيق  للتقومي  خ�صعت 
اأف�صل  نقل  يف  ف�عاًل  اإ�صه�مً�  �صت�صهم 
ن�صر  يف  املتبعة  واملم�ر�ص�ت  اخلربات 
املعرفة بني املوظفني وتعميق الولء ل�صركتن� 
اإدارة  تطلع�ت  وحتقيق  »�ص�مرف«  العريقة 
وفقً�  ا�صرتاتيجيته�  يحقق  مب�  ال�صركة 
ومب�درات   2030 اململكة  وروؤية  لأهداف 

التحول الوطني.
ول يفوتن� اأن نكرر هن� اأن هذا اجلهد مل 
يكن لريى النور لول حر�س الزمالء اأع�ص�ء 
هيئة التحرير وعملهم الدوؤوب على اإجن�زه 

وو�صعه بني اأي�ديكم يف هذه احللة.
هذا  عملن�  يكون  اأن  تع�لى  اهلل  ن�ص�أل 
لن�  يي�صر  واأن  الكرمي  لوجهه  خ�ل�صً� 
املوفق وهو  ، فهو  ال�صتمرار يف عملن� هذا 

املعني.

ح�صـن العمري

سامرف تنظم بطولة البلوت األولى

مشاركة سامرف في بطولة تحدي 
القوة والجاهزية لرجال اإلطفاء

حضور وفد من مشرفي الصيانة 
ألعمال الصيانة الدورية الشاملة 

لمصفاة روتردام بهولندا

برنامج التدريب والتطوير الوظيفي 
بإدارة األمن الصناعي

22
9

16

19



SAMREF NEWs

6

كيف نفهم بع�ضنا يف بيئة العمل

اأنور ها�شم خري اهلل – مدير ق�شم �شوؤون املوظفني

حتماً �صننعم بو�صع اأف�صل اإذا اإ�صتطعنا اإ�صت�صحاب هذه الفكرة اجلميلة يف 
بيئة العمل.

فاإذا مل ي�صتطع املدير اإدراك التحديات التي تع�صف مبروؤو�صيه وباملقابل لن 
ي�صتطع املروؤو�صون الأعباء التي تنهك كاهل املدير.

اإدراك  اأحياناً  ي�صتطيع  ل  املدير  اأن  هو  الفكرة  هذه  يف  الأخالقي  اجلانب 
الآلم التي يعاين منها املوظفون.

كذلك رمبا يعجز املوظفون عن اإدارك حجم ال�صغط والتوتر الذي يعاين 
منه مديرهم يومياً.

واأن  اأعمق  ب�صورة  البع�ض  بع�صنا  فهم  كيفية  اإدراك  اإىل  جميعاً  نحتاج 
نتوا�صل ب�صورة اأف�صل لن�صتطيع ترجمة جميع التحديات ونقاط ال�صعف اإىل 

جناحات ونقاط قوى.

اأجري التقييم اخل�رجي لوحدة الألكلة خالل الفرتة 
هذا  يجرى  حيث  2018م،  نوفمرب   15 اإلى   11 من 
التقييم كل ثالثة اأعوام للت�أكد من مدى تقيد امل�صف�ة 
مبع�يري ال�صالمة والتدابري املو�صى بتطبيقه� يف وحدة 
ي�صتخدم  التي  املن�طق  ك�فة  التقييم  و�صمل  الألكلة. 
فيه� حم�س الهيدروفلوريك داخل امل�صف�ة مب� يف ذلك 
وحدة الألكلة واأجزاء من ق�صم املخترب وور�س امليك�نيك� 
التلوث  اإزالة  ومرافق حتميل ح�وي�ت ال�صحن ومرافق 

ومرافق الإ�صتج�بة للطوارئ واملرافق الطبية.
واأ�صفر التقييم عن عدم تكرار املالحظ�ت املر�صودة 
وهو  )اأيه(،  الفئة  من  مالحظ�ت  وجود  وعدم  �ص�بقً� 
التقييم.  من  �ص�مرف  بتطلع�ت  يفي  الذي  امل�صتوى 
بفع�لية  تتعلق  )بي(  الفئة  من  مالحظة   30 ر�صد  مت 
الفئة  ذات  من  مالحظة   26 مع  ب�ملق�رنة  الإجراءات 
ع�م  يف  جرى  الذي  الأخري  التقييم  يف  ر�صده�  مت 
الفئة  من  اأخرى  مالحظ�ت  ر�صد  يتم  ومل  2015م. 
التي  املحتملة  ال�صالمة  مخ�طر  �صمن  ت�صنف  )بي( 

ت�صتوجب اإهتم�م اإ�ص�يف.
ت�صنيف  فئ�ت  مرة  لأول  التقييم  عملية  ت�صمنت 
قي��صية، وذلك ب�إ�صتخدام طريقة معدة وم�صتخدمة من 
قبل معهد البرتول الأمريكي لتقييم جودة الإجراءات 
م�صفوفة  ح�صب  امليدان  يف  تطبيقه�  فع�لية  ومدى 
يجب  حيث   ،)RP751( بتطبيقه�  املو�صى  التدابري 
على املن�ص�أة حتقيق م�صتوى يفوق الإ�صرتاط�ت املطلوبة 
ب�صورة ث�بتة وم�صتدامة حتى يت�صنى له� حتقيق ن�صبة 

التقييم الخارجي لمعايير السالمة في وحدة األلكلة

تتج�وز 75% ح�صب الت�صنيف املتبع يف هذه الطريقة.
يف   %76 قدرة  اإجم�يل  ت�صنيف  �ص�مرف  وحققت 
يف  املعت�د  املتو�صط  وهو  بـ%69  ب�ملق�رنة  التقييم  هذا 
�صن�عة النفط، م� و�صع ال�صركة �صمن الربع الأول من 
املمت�ز  الأداء  الت�صنيف  الت�صنيف، ويبني هذا  جدول 

ال�صرك�ت  مع  ب�ملق�رنة  ال�صالمة  مع�يري  يف  ل�ص�مرف 
البرتولية الأخرى.

للنت�ئج  التف�صيلية  املعلوم�ت  تبني  املرفقة  اجلداول 
املرجعية  املوؤ�صرات  وبي�ن�ت  �ص�مرف  اأحرزته�  التي 

املتبعة لتقييم ال�صرك�ت البرتولية.   

اإنطلقت يف اخل�م�س من نوفمرب 2018م اأعم�ل تدقيق ال�صرك�ء لع�م 2018م ح�صب اخلطة، 
وجرى يف نف�س اليوم الإجتم�ع الإفتت�حي بح�صور اأع�ص�ء فريق التدقيق واإدارة �صركة �ص�مرف، 
حيث رحب املهند�س/ �صالح الدين ح�مد دردير الرئي�س وكبري الإداريني التنفيذيني ب�أع�ص�ء 
فريق التدقيق وحث جميع اإدارات �ص�مرف على التع�ون الت�م وتوفري الدعم لهم بغية اإجن�ح 

عملية التدقيق ومخرج�ته�.  
اأرامكو  ل�صركتي  ت�بعني  خرباء  فريق  قبل  من  دورية  ب�صفة  امل�صرتك  التدقيق  هذا  يجرى 
موبيل  اإك�صون  من  مراجعني   6( مراجعني   9 الفريق  ي�صم  حيث  موبيل،  واإك�صون  ال�صعودية 
الت�صغيل  اإدارات  ي�صمل  التدقيق  هذا  اأن  ب�لذكر  جديٌر  ال�صعودية(.  اأرامكو  من  مراجعني  و3 
اأن تكتمل  الفنية. ومن املقرر  اإلى  وال�صي�نة )مب� يف ذلك ق�صم ال�صي�نة الدورية( ب�لإ�ص�فة 
عملية التدقيق خالل 4 اأ�ص�بيع، على اأن ينعقد الإجتم�ع اخلت�مي يف يوم 20 دي�صمرب 2018م. 

تدقيق الشركاء لعام 2018م 
  اإبراهيم ع�سريي – مدير التدقيق الداخلي

  حممد احلربي – مهند�س عمليات - 

وحدتي الأكلة والإيثري البيوتيلي الثالثي امليثيل 
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ب�لن�صبة  الزاوية  حجر  العملي�ت  تك�مل  اإدارة  نظ�م  ميثل 
اإدارة  واإ�صرتاط�ت  مبع�يري  الإلتزام  �صعيد  على  ل�ص�مرف 

املخ�طر بغية حتقيق التميز يف الأداء يف حقل ال�صالمة.
اإلى  2004م  )منذ  ع�مً�   13 طوال  �ص�مرف  �صركة  ظلت 
2017م( وحتى هذا الع�م، تبني اأ�ص��صً� متينً� لهذا النظ�م، 
ووحداته�  واأق�ص�مه�  اإداراته�  بك�فة  ال�صركة  حر�صت  حيث 
وتدابريه�  ال�صالمة  اأنظمة  وتطبيق  وجود  على  الإنت�جية 
تك�مل  اإدارة  نظ�م  ب�إ�صرتاط�ت  الإيف�ء  ل�صم�ن  ال�صرورية 
�ص�مرف  اإعالن  اإلى  جمتمعة  اجلهود  هذه  اأدت  العملي�ت. 
اأهله� لالإن�صم�م  النظ�م، م�  ن��صجة يف تطبيق هذا  من�ص�أة 

اإلى ن�دي نخبة ال�صرك�ت يف هذا املج�ل.
ج�ء هذا الإعالن اإثر التقييم اخل�رجي الأخري الذي اأجري 
يف دي�صمرب 2016م، والذي اأكدته نت�ئج التقييمني الداخليني 

اللذين اأجري� يف ع�مي 2017م و2018م.
اإ�صتط�عت �ص�مرف طوال هذه ال�صنوات بن�ء ثق�فة را�صخة 
الداخلي  التقييم  اأكد  حيث  ال�ص�أن،  هذا  يف  م�صتدام  وتطور 
الأخري الذي مت خالل الفرتة من 18 اإلى 27 نوفمرب 2018م 

هذه احلقيقة.
فقرات  على  الأخري  الداخلي  التقييم  هذا  يف  الرتكيز  مت 
النظ�م الأ�ص��صية الت�صع التي ترتبط ب�صفة مب��صرة ب�لأن�صطة 
الت�صغيلية اليومية، وج�ءت نت�ئج هذا التقييم موؤيدة لإعالن 
ر�صد  اإلى  نت�ئجه  خل�صت  حيث  ن��صجة،  كمن�ص�أة  �ص�مرف 
اإحراز  �ص�مرف  فيه  واإ�صتط�عت  الأداء،  لتح�صني  فر�صة   33

ت�صنيف كلي بلغ 3.5 من اإجم�يل 4 نق�ط.
هذا  حتقيق  اإلى  اأدت  التي  النق�ط  من  العديد  هن�لك 
ثم  وحر�صهم،  العمل  فرق  م�صريف  ب�إلتزام  اإبتداًء  الإجن�ز، 
تف�ين واإخال�س اأع�ص�ء فرق العمل، ثم امل�ص�ركة الفع�لة من 

قبل من�صقي ومراقبي الفقرات.
ويف ذات ال�صي�ق مثلت ذهنية الع�ملني يف ال�صركة ورح�بة 

املرتكز  الأداء  حت�صني  على  وحر�صهم  ودعمهم  �صدرهم 
الأ�ص��صي لإجن�ح عملية التقييم واإلى اإيج�د فر�س التح�صني 

املذكورة.
الإ�صتك�نة  عدم  ب�صرورة  التذكري  اإلى  الأمر  يحت�ج  ل 
�صعيد  على  خ�صو�صً�  اله�م،  الإجن�ز  لهذا  نتيجًة  والركون 
وال�صحة  وال�صالمة  الأمن  جم�لت  يف  امل�أمولة  الأهداف 
ع�تق  على  ملق�ة  عظيمة  م�صوؤولية  هن�لك  البيئة.  وحم�ية 
و�صم�ن  النج�ح  هذا  لإ�صتدامة  �ص�مرف  يف  الع�ملني  جميع 

فع�لية النظ�م وفق امل�صتوى املن�صود.
2019م  ع�م  يف  الق�دم  اخل�رجي  التقييم  اإجراء  نرتقب 
الذي �صريكز على التطبيق امل�صتدام والفع�ل لفقرات النظ�م 

وفر�س التح�صني مع الرتكيز اخل��س على النق�ط الت�لية:
الع�م  لالإط�ر  الت�صغيلي  الأداء  تلبية  مدى  حتديد 
نظ�م  حي�ل  التنفيذي  امل�صتوى  على  والتطلع�ت  والتوجيه�ت 

اإدارة تك�مل العملي�ت.
التحقق من �صالمة عملية التقييم الداخلي ونت�ئجه�.

اإدارات  قبل  من  محددة  خ��صة  اأ�ص��صية  نق�ط  تن�ول 
الوحدات.

اإلى  �صتوؤدي  مع�جلته�  ح�ل  يف  التي  املالحظ�ت  حتديد 
وال�صحة  وال�صالمة  الأمن  جم�لت  يف  الع�م  الأداء  حت�صني 

وحم�ية البيئة.
حول  للتقييم  اخل��صعة  للوحدات  الالزم  التوجيه  توفري 
التح�صين�ت املمكنة )مثل بنود التح�صني امل�صتمر والتح�صين�ت 

املقرتحة، الخ.
حتديد طرق منوذجية اأو طرق عمل ن�جحة بغر�س اإر�ص�له� 

للمن�ص�آت ال�صن�عية الأخرى تعميمً� للف�ئدة.
تك�مل  اإدارة  نظ�م  مببداأ:  والتم�صك  الإ�صتعداد  علين�  لذا 

العملي�ت هو الو�صيلة لإجن�ز جميع الأ�صي�ء ب�صورة اآمنة.

التقييم الداخلي لعام 2018 والتقييم 
الخارجي لعام 2019م لنظام إدارة 

تكامل العمليات

م�ضتقبل �ضناعة 

التكرير

م�سفر القثامي

 م�سرف اأنظمة حتكم

حتول  مبرحلة  التكرير  �صناعة  متر 
عطفاً على التحديات العديدة التي فر�صتها 
والع�صرين.  احلادي  القرن  يف  التطورات 
تطور  حالة  يف  التكرير  م�صايف  اأن  ونرى 
بغية  اجلديدة  املتطلبات  ملواكبة  م�صتمر 
البقاء وتعزيز تطوير ومنو املوارد لالأجيال 
عليه  وبناًء  اإ�صرتاتيجية.  بطريقة  القادمة 
خطط  الكربى  التكرير  �صركات  و�صعت 
املنتظم،  النمو  اإىل  تهدف  اإ�صرتاتيجية 
مواجهة  يف  ال�صغرية  امل�صايف  تكافح  بينما 

حتديات ج�صيمة تهدد وجودها.
امل�صتقبل عبارة عن من�صاأة عالية  م�صفاة 
التقنيات  على  ت�صغيلها  يف  وترتكز  الأداء 
عالية  قيمة  ذات  منتجات  وتنتج  احلديثة 
وحماية  الطاقة  كفاءة  تراعي  وب�صورة 
من  منخف�ض  حمتوى  وذات  البيئة 
القادمة  التكرير  �صناعة  ثورة  الكربون. 
الت�صنيع  بنية  تتعدى  لأنها  نظراً  هامة 
يف  اخلام  من  الق�صوى  الإ�صتفادة  )مثل 
الكيميائي(  التكامل  اأو  الإنتاجية  العمليات 
لت�صمل اإيجاد املوارد الفعالة والإ�صتفادة من 

املواهب بغية تطوير امل�صفاة.
طموح  م�صرتك  كم�صروع  �صامرف  ن�صاأت 
واإك�صون  ال�صعودية  اأرامكو  �صركتي  بني 
ال�صعيد  على  رائدة  م�صفاة  وظلت  موبيل، 
الواعية  �صامرف  قيادات  وجنحت  العاملي. 
اآفاق  اإ�صت�صراف  يف  دوماً  وامللتزمة  واليقظة 
ومواكبة  املنظورة  والتحديات  امل�صتقبل 
التغريات ورعاية املواهب والكفاءات ب�صفة 
ما  ال�صركة،  اأهداف  حتقيق  بغية  م�صتمرة 
جعل �صامرف يف حالة تطور وجناح م�صتمر، 
وحري�صة  والتطور  للنمو  جاهزة  وبالتايل 
احلديثة  التقنيات  من  الإ�صتفادة  على 
بهدف حتقيق الريادة واإجناز ما ي�صبو اإليه 
يف  عجب  ول  اليوم.  امل�صتقبل  يف  الآخرون 
متاأ�صلة يف  وراثية  �صمة  النجاح  اأن  اإذ  ذلك 

�صامرف.
�صيحطم  �صامرف  م�صتقبل  باأن  ثقة  كلي 
طاملا  النجاح  دنيا  يف  القيا�صية  الأرقام  كل 
اأف�صل الأدوات ومتتلك روؤية  اأنها ت�صتخدم 
طموحة وا�صحة وتثق يف موظفيها ال�صباب 

ذوي النظرة القيادية الثاقبة.

  اإبراهيم ال�سبحي – من�سق ورئي�س فريق التحقق من تطبيق نظام اإدارة تكامل العمليات
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 خالد �سمري غزال – كبري مهند�سي العمليات )الإدارة الفنية(

برنامج فحص وصيانة محابس البخار – إضافة نوعية يومية
 من�سور ال�سبيعي –مهند�س تخطيط م�ساريع �سيانة ميكانيكية

ت�صمن  امل�صف�ة  يف  �ص�مل  فني  م�صح  موؤخرًا  اأجري 
خ�ص�ئر  من  احلد  بهدف  البخ�ر  مح�ب�س  جميع 
البخ�ر  ت�صرب  من�فذ  بع�س  ر�صد  مت  حيث  الط�قة، 
عزل  و�صم�م�ت  مح�ب�س  مثل  املعدات  من  العديد  يف 
وحتويل م�ص�ر البخ�ر. وبلغ احلجم الإجم�يل خل�ص�ئر 
البخ�ر املر�صودة 4.7 طن/ال�ص�عة، فيم� بلغت جملة 
املح�ب�س  اإ�صالح  عن  الن�جتة  امل�دية  اخل�ص�ئر  توفري 
الع�م.  يف  اأمريكي  دولر  األف   300 حوايل  املت�صررة 

اإنه� بال �صك خ�ص�ئر م�دية كبرية تتطلب جهد كبري.
�صبك�ت  من  العديد  يف  مت�صررة  مح�ب�س  ر�صد  مت 
اأن�بيب البخ�ر مب� يف ذلك الأن�بيب الرئي�صية ومعدات 
الفور  على  ومت  واملنخف�س.  واملتو�صط  الع�يل  ال�صغط 
مخرج�ت  به�  اأو�صت  التي  الفنية  التدابري  تنفيذ 
امل�صح الفني ملع�جلة خ�ص�ئر الط�قة، فيم� مت يف بع�س 
مختلف  ت�صميم  ذات  بخ�ر  مح�ب�س  تركيب  احل�لت 
امل�صح  عملية  واأ�صحت  املحتملة.  الأ�صرار  من  للحد 
الفني ملح�ب�س البخ�ر و�صي�نته� برن�مج �صنوي منظم 
املت�صررة  املح�ب�س  اإ�صتبدال  يتم  2017م.  ع�م  منذ 
امل�صح  ح�ليً�  ويجري  ال�صنوية.  ال�صي�نة  خطة  �صمن 

الفني الث�ين، اإل اأن جميع الدلئل ت�صري اإلى اإنخف��س 
كبري يف ن�صبة الأعط�ل املر�صودة مق�رنًة بع�م 2017م.
هذا الربن�مج يج�صد مث�لً ب�صيطً� على للكيفية التي 
ميكنن� امل�ص�همة به� يف حت�صني الأداء الكلي يف ال�صركة 

على  للمح�فظة  الفع�لة  الربامج  تطبيق  خالل  من 
الو�صع التن�ف�صي ل�ص�مرف. يجب اأن ن�صع يف احل�صب�ن 
لهذه  قيمة  اإ�ص�فة  يومية  ب�صفة  علين�  يتوجب  اأنه 

ال�صركة ل�صم�ن �صالمة واإعتم�دية ت�صغيل امل�صف�ة. 

يف اإط�ر التع�ون امل�صتمر بني ق�صم هند�صة العملي�ت وق�صم التدريب والتطوير الوظيفي، قدم املهند�س/ 
خ�لد �صمري غزال مح��صرة �صمن برن�مج »مو�صوع ال�صهر« ل�صهر اكتوبر 2018م هدفت اإلى �صرح الأثر 
املرتتب على اإحتواء الكربيت ال�ص�ئل على غ�ز كربيتيد الهيدروجني ومدى ت�أثريه على جودة املنتج النه�ئي 
ب�لإ�ص�فة اإلى اإبراز اجلهودة املبذولة من قبل فريق قي�دة العمل يف املنطقة )بي2( لتح�صني جودة حبيب�ت 

الكربيت.
تن�ولت املح��صرة العديد من النق�ط مب� يف ذلك املخ�طر امل�ص�حبة لغ�ز كربيتيد الهيدروجني الذائب 
للكربيت  املب��صر  ال�صخ  يف  املتمثلة  اجلديدة  للطريقة  مخت�صر  �صرح  عن  ف�صاًل  ال�ص�ئل،  الكربيت  يف 
الت�بعة  اجلديدة  الكربيت  اإ�صتع�دة  وحدة  اإلى  و2   1 رقم  الكربيت  اإ�صتع�دة  وحدة  حو�صي  من  ال�ص�ئل 
مل�صروع اإنت�ج الوقود النفي، والتي نتج عنه� توفري حوايل 14.5 مليون دولر اأمريكي. ب�لإ�ص�فة اإلى ذلك 
مت �صرح التح�صني الذي مت يف جودة حبيب�ت الكربيت بعد التهيئة الفنية اجلديدة التي اأجريت بغر�س 
خف�س م�صتوى غ�ز كربيتيد الهيدروجني الذائب يف الكربيت ال�ص�ئل ب�إ�صتخدام تقنية طيف الأ�صعة حتت 
احلمراء يف جه�ز حتليل الكربيت ال�ص�ئل. اأختتمت املح��صرة بت�صليط ال�صوء على امل�ص�همة الكبرية لهذه 

اجلهود يف خف�س تراكم ال�صوائب والغب�ر يف الكربيت اأثن�ء من�ولته ونقله يف مين�ء الكربيت.
األقيت  حيث  2018م،  اكتوبر  و7  و4   3 اأي�م  يف  الوظيفي  والتطوير  التدريب  مبنى  يف  املح��صرة  متت 
وتب�دل  ومثمرة  م�صتفي�صة  نق��ص�ت  وتخللته�  موظف،   180 عن  يزيد  م�  ح�صره�  مرات   9 املح��صرة 

لالأفك�ر ونقل للمعرفة.  

قسم هندسة العمليات يقدم محاضرة “موضوع شهر 
اكتوبر 2018م” بعنوان: “تحسين جودة حبيبات الكبريت”
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 ريان ال�سريحي – رئي�س فريق الإطفاء

حقق فريق اإطف�ء �صركة �ص�مرف املركز الث�لث يف بطولة حتدي القوة واجل�هزية لرج�ل الإطف�ء التي اأقيمت يف  
مدينة الظهران برع�ية �صركة اأرامكو ال�صعودية خالل الفرتة من 18 اإلى 22 نوفمرب 2018م مب�ص�ركة �صرك�ت من 
ينبع واجلبيل والظهران ورابغ .يذكر اأن هذه امل�ص�ركة تعد الأولى ل�صركة �ص�مرف يف هذه البطولة والتي تهدف اإلى 

اإختب�ر وقي��س برامج اللي�قة البدنية يف اق�ص�م الإطف�ء.
ومثل رج�ل الإطف�ء على مختلف الفئ�ت العمرية املطلوبة ع�صرين�ت وثالثين�ت واربعين�ت وم� فوق كل من:

محمد الحمدي ) 40+ ( و  عبداهلل املولد ) 30-39( و عدي ث�بت )29-20(
والذين مت تر�صيحهم بن�ًء على نت�ئج اإختب�رات اللي�قه الداخلية يف الق�صم التي اأقيمت يف �صهر اكتوبر 2018م.

�ضاأثبت لكم اأن 1 ي�ضاوي 3

نواف حممد اللقماين

من�سق �سيانة املعدات الكهربائية

اآفاق  يل  تفتحت  ل�صامرف  لإن�صمامي  الأول  اليوم  منذ 
كنت  فبينما  التخرج.  حديث  كهرباء  مهند�ض  واأنا  جديدة 
دوماً  اأفكر  كنت  اجلامعة،  يف  الهند�صة  بدرا�صة  اأ�صتمتع 
اأر�ض الواقع وعن طبيعة العالقة  حول كيفية العمل على 
اإملام  من  اأكت�صبه  �صوف  ما  وكذلك  العمل،  يف  زمالئي  مع 
جالت  الأ�صئلة  هذه  كل  الأوىل.  ال�صنة  يف  وخربة  بالعمل 
يف ذهني عندما نلت فر�صة العمل يف �صامرف التي �صارفت 
ال�صنة  فرتة  تكون  رمبا  فيها.  الأوىل  �صنتي  اإكمال  على 
لكنها  جتاربهم،  لتقييم  النا�ض  لبع�ض  ق�صرية  الواحدة 
الهامة  املهارات  العديد من  بالن�صبة يل لتعلم  كانت كافية 
التي �صت�صاعدين بعون اهلل يف امل�صي قدماً يف حتقيق م�صرية 

مهنية م�صرفة. 
عامي  تزامن  حيث  اهلل  بحمد  كثرياً  احلظ  حالفني 
وهو  األ  الأهمية  غاية  يف  حدث  مع  ال�صركة  يف  الأول 
خاللها  واجهت  2018م،  لعام  ال�صاملة  الدورية  ال�صيانة 
الكثري من التحديات التي اأتاحت يل العديد من الدرو�ض 
العملية.  واملهارات  اخلربات  من  بالكثري  واأمدتني  والعرب 
اأعمال  اإنطالق  قبل  رئي�صيني  هدفني  لنف�صي  و�صعت  لقد 
ال�صيانة الدورية، اأولهما هو الرتكيز على العمل املوكل اإىل 
رقم  املحطقة  يف  اإجنازها  املراد  الأعمال  تن�صيق  يف  املتمثل 
)1( بالإ�صافة اإىل تويل مهمة من�صق الدعم الفني مل�صاريع 
ال�صيانة الدورية يف املنطقة )اأيه(. وقد تعلمت كل النواحي 
الفح�ض  فيها  مبا  اجلغرافية  املعلومات  بنظم  املتعلقة 
و�صبط  وفح�ض  الرئي�صية  للمحولت  ال�صامل  والإ�صالح 
قواطع  اإختبار  كيفية  تعلمت  كما  والعدادات.  املرحالت 
املتو�صط.  واجلهد  املنخف�ض  اجلهد  ذات  الكهربية  الدائرة 
كذلك اأتيحت يل الفر�صة اأثناء عملي كمن�صق الدعم الفني 
مثل  املختلفة  املعاجلة  معدات  عمل  كيفية  اأ�صتوعب  اأن 
غالية احلرارة املهدرة اخلا�صة بنظام اإزالة الأمالح التابع 
الرطب  الغاز  �صغط  واأنظمة  اخلام  الزيت  تقطري  لوحدة 

اخلا�صة بوحدة تك�صري ال�صوائل بالتحفيز الكيميائي.   
وكان هديف الثاين هو تدعيم وزيادة معرفتي من خالل 
للمعدات  امل�صنعة  ال�صركات  مهند�صي  مع  املبا�صر  الإلتقاء 
ومورديها بغية الإملام بالتفا�صيل املتعلقة بت�صميم و�صيانة 
الإحتفاظ  فر�صة  الوقت  ذات  يف  يل  ت�صنت  كما  املعدات، 
بتفا�صيل الإت�صال اخلا�صة بهم بغر�ض التوا�صل معهم يف 

حال اإحتجت لأي دعم اأو م�صاعدة منهم يف امل�صتقبل.
من�صق  مهمة  بتويل  والإمتنان  ال�صعادة  غاية  يف  كنت 
اإنتهاء  بعد  التخطيط  ق�صم  يف  الكهربائية  املعدات  �صيانة 
الثالثة  الأ�صهر  خالل  متكنت  وقد  الدورية،  ال�صيانة 
بالكثري  الإملام  من  الق�صم  هذا  يف  ق�صيتها  التي  الأخرية 
للمواد  الفني  التقييم  مثل  والإدارية  الفنية  املهارات  من 
ال�صاب. بالإ�صافة  اإحتياجات العمل املطلوب ونظام  واإعداد 
اإىل ذلك، كانت املهارة القيمة بالن�صبة يل هي القدرة على 
اإكت�صبتها  والتي  الكاملة،  العمل  منظومة  مع  التن�صيق 
بغ�ض  اأنه  املطاف  نهاية  اأدركت يف  وقد  من عملي احلايل. 
العمل  يف  الفرد  يواجهه  الذي  التحدي  نوع  عن  النظر 
امليداين، فاإنه قادر على التغلب عليه ب�صورة اآمنة من خالل 

الإ�صتفادة من خربات الزمالء وال�صجالت ال�صابقة.
اإن جممل ما تعلمته وخربته خالل  اآخراً،  ولي�ض  اأخرياً 
رمبا  الرائعة  ال�صركة  هذه  يف  ق�صيتها  التي  ال�صنة  هذه 
املن�صاآت الأخرى.  اأقل تقدير يف  يتطلب ثالث �صنوات على 
واأود اأن اأتقدم بال�صكر اجلزيل لالإدارة العليا على الثقة التي 
الفر�صة  ومنحهم  ال�صباب  ال�صعوديني  للمهند�صني  اأولوها 

للتميز وتقدمي اأف�صل ما لديهم عملياً يف امليدان.           

مشاركة سامرف في بطولة تحدي 
القوة والجاهزية لرجال اإلطفاء

 حممد باقي�س – كبري اأخ�سائيي العالقات العامة وامل�سئولية الإجتماعية

سنابل سامرف تستكمل مساهماتها 
اإلجتماعية ورعاياتها الخيرية

�صمن برن�مح �صن�بل �ص�مرف واإنطالقً� من مبداأ املواطنة الذي ميثل اأحد القيم الأ�ص��صية له� واإ�صتمرارا لأوجه 
امل�ص�ريع اخلريية  دعم  الع�مة  العالق�ت  بق�صم  �ص�مرف ممثلة  وا�صلت  وبني اجلمعي�ت اخلريية  بينه�  التع�ون 
التي ت�صب يف اإط�ر تنمية اأفراد املجتمع وتقدمي الدعم وتبني الأن�صطة اله�دفة التي تنظمه� اجلمعي�ت اخلريية 

والدوائر احلكومية  . 
الآلية  احل��صب�ت  لت�أهيل  اخلريية  اجلمعية  بتزويد  2018م  من ع�م  الأخري  الربع  يف  ال�صركة  ق�مت  حيث 
)ارتق�ء( بجميع اجهزة احل��صب الآيل والط�بع�ت وكل م� يخت�س ب�أجهزة احل��صوب للجمعية؛ علم� ب�أن جمعية 
واإع�دة  الآلية،  احلوا�صيب  بتجميع  وتعنى  الرقمية،  النعمة  على  احلف�ظ  اإلى  تهدف  خريية  جمعية  هي  ارتق�ء 
ت�أهيل امل�صتخدم منه� و�صي�نته� واإط�لة اأعم�ره�، وتوزيعه� خرييً� على الأ�صر الفقرية والطلبة املعوزين واملراكز 

الت�أهيلية والتدريبة اخلريية بجميع من�طق اململكة العربية ال�صعودية. 
كم� رعت العالق�ت الع�مة جميع الأن�صطة الإجتم�عية للجمعي�ت اخلريية والربامج اله�دفة املقدمة من الدوائر 
ينبع ومح�فظة بدر  الكرمي مبح�فظة  القران  لتحفيظ  ا�صتملت على مب�درات اجلمعية اخلريية  احلكومية وقد 
الأ�صرية  التنمية  جمعية  الدعم  �صمل  كم�  اأملج  ومح�فظة  يبنع  مبح�فظة  الإجتم�عية  واخلدم�ت  الرب  وجمعية 

مبح�فظة ينبع )�صكن ومودة( .
وقد داأبت ال�صركة على تبني العديد من الأن�صطة والفع�لي�ت مع حر�صه� على مت�بعة تنفيذ تلك الأن�صطة مب� 
ثق�فة  ن�صر  واإلى  للمجتمع،  تقدمي خدمة احرتافية م�صتدامة  اإلى  ت�صعى  و  املن�صود.  الهدف  ويحقق  ب�لنفع  يعود 

التطوع ودعم برامج الرقي الفكري وحم�ية البيئة.
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حتياتي لرجال 

الأمن يف �ضامرف

حمزة عارف 

 م�ست�سار ال�سوؤون التنفيذية

الأمن نعمة، وباإنعدامه ل ميكننا العي�ض اأو العمل اأو ممار�صة الأعمال التجارية اأو 
عمل اأي �صيء ذا قيمة. �صنكون يف حالة خوف دائم ُت�صّل حركة املجتمع، فالأمن اليوم 
ل يقت�صر على التحقق من الهويات اأو التحكم يف البوابة فقط كما قد يبدوا للبع�ض، 
فيها  ويدخل  واملمتلكات،  النا�ض  حلماية  تهدف  ومتقدمة  متكاملة  منظومة  هو  بل 

تقنيات متطورة جدا. 
النا�ض  حلماية  احلكومة  مع  بيد  يًدا  يعملون  اليوم  �صامرف  يف  الأمن  موظفي 
وكبار  الزوار  اإىل  بالإ�صافة  املباين  يف  املوظفني  �صالمة  و�صمان  واملمتلكات 
مع  خمتلفة  مواقع  ويف  امل�صفاة،  يف  وال�صائقني  امل�صاة  مع  ال�صوارع  ويف  ال�صخ�صيات، 
العاملني يف معامل التكرير ومن�صات العمل، وهم يف الواقع يعملون حلماية م�صدر 
البرتوكيماويات. هم حماتنا  �صناعة  وهو  ال  اململكة،  اقت�صاد  لالإيرادات يف  ا�صا�صي 

بعد اهلل �صبحانه وتعاىل.
من  لعدٍد  الأمنيون  املر�صحون  ويخ�صع  بالتدريب،  تبداأ  المن  �صابط  رحلة 
الفحو�صات قبل الن�صمام اإىل الربنامج والتي تت�صمن التحري عن خلفية املر�صحني 
من  معني  عدد  اأداء  منهم  ُيتوقع  حيث  لهم  بدنية  ولياقة  نف�صية  اختبارات  واإجراء 
متارين ال�صغط والبطن ومتارين اأخرى ت�صمن جاهزيتهم للعمل. ل�صمان �صحتهم 
اإك�ض  اأ�صعة  مثل  خمتلفة  لتقنيات  حماكاة  عمليات  على  املر�صحون  ويتدرب  للعمل. 

والت�صالت ال�صلكية والال�صلكية ونظام الدائرة التلفزيونية املغلقة وغريها. 
ويتعلمون مهارات التوا�صل لتعامل اأف�صل مع النا�ض، واأ�صاليب لإدارة احل�صود يف 
والعملية،  النظرية  الناحيتني  من  النف�ض  عن  الدفاع  اأ�صاليب  ويتعلمون  املنا�صبات. 
وُيخترب ال�صباط ال�صباب اختبارات حتريرية وتطبيقية من خالل ا�صتعرا�ض عملي 

ملهارات فنون القتال با�صتخدام اأ�صلحة مثل ال�صاعق الكهربائي وامل�صد�ض. 
اخلا�ض  البحث  ووحدات  املباين  ملراقبة  متطورة  ر�صد  باأنظمة  جمهزون  فاإنهم 
للك�صف عن املتفجرات وقاعدة بيانات من ب�صمات الأ�صابع و�صور لالإ�صتعانة بها يف 
التحقيق يف اجلرائم، ويبنون اأ�صواًرا بكامريات واأنظمة للك�صف عن الدخالء وردعهم، 

واأكرث من ذلك بكثري. 
والتدريب  باخلربات  املهنية  م�صريتهم  يف  قدًما  الأمن  عن  امل�صوؤولون  ومي�صي 
 Certified( احلماية  جمال  يف  املعتمد  املهني  مثل  والعتماد،  املتخ�ص�ض 
 Certified( املعتمد  املهني  واملحقق   )Protection Professional
اجلمعيات  ع�صوية  على  ويح�صلون   ،)Professional Investigator
للجمعية  ال�صعودي  الفرع  مثل  والدولية  املحلية  املوؤمترات  ويح�صرون  املهنية 
ان  مبهر  م�صتقبل  وذو  وا�صع  جمال  المن   .)ASIS( ال�صناعي  لالأمن  الأمريكية 

�صاء اهلل.
الأعمال  جمال  يف  واملتخ�ص�صني  باملهند�صني  كذلك  الأمني  املجال  يف  وُيرحب 
ب�صبب ظهور  الوقت  ا�صاليب احلماية مع  اليل. فقد تغريت  ومتخ�ص�صي احلا�صب 
ما  اذا  متاما  املعمل  عمل  يوقف  قد  الذي  ال�صيرباين  الهجوم  مثل  جديدة  خماطر 
القريب  امل�صتقبل  ويف  الن  املطلوب  امل�صتوى  واإن  املعمل،  حا�صوبيات  املخرتق  تخلل 
من الأخ�صائيني الفنيني لإجناز العمل يف الإدارة الأمنية اأمر مثري للده�صة، وذلك 
لوجوب التعاقد على جميع املعدات المنية و�صراوؤها وتركيبها وت�صغيلها و�صيانتها 
حلماية  احلا�صوبية  املجالت  يف  التقنيات  احدث  على  التعلم  كما  عليها،  والتدرب 
الفنية  والدراية  اخلربة  من  كبرًيا  قدًرا  يتطلب  �صئ  وهو  الخرتاق،  من  الجهزة 

واجلهد املتوا�صل والذكاء. 
القانون  تطبيق  على  والعرفان  التقدير  من  كبرًيا  قدًرا  الأمن  �صباط  ي�صتحق   
واحلد من الأ�صرار وما يعانون منه ب�صبب �صغوط العمل وما يقدموه من ت�صحيات 
للم�صاهمة يف �صمان �صالمتنا. فهم وباأعنٍي متيقظة لياًل ونهاًرا ي�صاهمون يف احلفاظ 
اأعمالنا  ومنار�ض  حياتنا  نعي�ض  اأن  لنا  يت�صنى  حتى  وم�صتقرة  اآمنًة  م�صفاتنا  على 
ونرجع اىل اأهلنا واحبابنا يف �صالم. فطبيعة العمل الأمني م�صهود لها وُمقدرة برغم 
انها �صل�صة وخافية عن اغلب النا�ض ب�صبب ح�صا�صيتها، فهي ل تخرج على املالأ ال يف 
وقت ال�صدة فيقدرونها النا�ض، وازداد تقديري ملا يقوم به افراد الأمن بحكم عملي مع 

اإدارات اأمنية يف ال�صابق. 
اأرجو منك عزيزي القارئ انه يف املرة القادمة التي ترى فيها �صابط او م�صوؤول يف 
الأمن، اأخربه اأنك تدعوا اهلل اأن ي�صد ازره ويوفقه، وان عمله مهم لك واأنك تقدر له 
الأمن يف �صامرف، فنحن ممتنون لكم  �صكًرا لأفراد  م�صاعدته يف حمايتنا. وختاما، 

جميعا.

 حممد باقي�س – كبري اأخ�سائيي العالقات العامة وامل�سئولية الإجتماعية

اأقيم  والذي  الأول  للتكرير  اخلليجي  الإحت�د  ومعر�س  موؤمتر  يف  �ص�مرف  �صركة  �ص�ركت 
مبملكة البحرين ال�صقيقة خالل الفرتة من 23 اإلى 25 اأكتوبر 2018م ك�أحد الرع�ة الذهبيني. 
وت�صرف جن�ح �ص�مرف �صمن فع�لي�ت املعر�س امل�ص�حب بزي�رة كل من مع�يل ال�صيخ محمد 
بن خليفة اآل خليفة وزير النفط مبملكة البحرين ومع�يل وزير البرتول بدولة الكويت ال�صقيقة 
ارامكو  ال�ص�مي مدير م�صف�ة  بن �ص�لح  اللطيف  املهند�س عبد  و  الر�صيدي  بخيت  املهند�س 

بينبع وع�صو جمل�س اإدارة �صركة �ص�مرف.
على ال�صعيد الفني، قدم املهند�س/ عبداهلل بن طالل الردادي مهند�س العملي�ت ب�صركة 
�ص�مرف، ورقة عمل حول كيفية تطوير اأرب�ح وحدة تك�صري ال�صوائل من خالل برامج املح�ك�ة 
مدير  الأ�صمري  محمد  بن  علي  املهند�س/  اإ�صت�ص�فة  متت  كذلك  للوحدة.  الأمثل  والت�صغيل 
اخلليجي  الإحت�د  ومعر�س  موؤمتر  خلفية  على  اإعالمي  لق�ء  يف  ب�ل�صركة  العملي�ت  هند�صة 

للتكرير. 
مبن��صبة  تذك�ري�ً  درع�ً  دردير  الدين  �صالح  املهند�س/  ال�صركة  رئي�س  ت�صلم  اخلت�م،  ويف 

رع�ية ال�صركة الذهبية لهذا امللتقى اله�م.

  سامرف ترعى مؤتمر ومعرض 
اإلتحاد الخليجي للتكرير األول
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 حممد باقي�س – كبري اأخ�سائيي امل�سئولية الجتماعية والعالقات العامة

 عبد اخلالق ال�سهري – مدير الأمن ال�سناعي وال�سوؤون احلكومية

�صركة  من  وفدًا  2018/4/5م  املوافق  1439/7/9هـ  اخلمي�س  يوم  ب�ص�مرف  الع�مة  العالق�ت  اإدارة  ا�صتقبلت 
ال�صعودية  وقد �صملت الزي�رة وجبة الإفط�ر ومن ثم م�ص�هدة فيلم وث�ئقي عن �ص�مرف وبعد ذلك ق�م�  اأرامكو 
اإدارة الت�صغيل ب�إ�صطح�ب ال�صيوف يف جولة علمية داخل امل�صف�ة  الزميلني/ امين ب�ص�وري وع�دل الق�يدي من 

�صملت �صرح مف�صل عن وحداته� وعملي�ت النت�ج به� وقد اأختتمت الزي�رة بتقدمي هداي� تذك�رية للزوار.

زيارة وفد من شركة أرامكو السعودية 
لشركة سامرف

الجمعية الدولية لألمن الصناعي – فرع جدة

فعاليات ملتقى فرع الجمعية 
الرئيسي لعام 2018م

»ال�ضل براءة الذمة«

حممد زاكر

امل�ست�سار القانوين 

اإ�صتباه  او  اإتهام  كان مو�صع  �صواء  الإن�صان  براءة  اإن 
مفهوم  اليها  ي�صتند  التي  ال�صمانات  اإحدى  هي 
�صخ�ض  اإىل  اإتهام  توجيه  اإن  حيث  العادلة«  »املحاكمة 
الإتهام  هذا  كان  �صواء  خطري  و�صع  يف  يجعله  قد 
وتبعات  اإنعكا�صات  الإتهام  لهذا  وتكون  ل  اأم  �صحيحاً 

�صلبية على حياة ال�صخ�ض املتهم.
اإن من اأبرز القواعد الفقهية يف الق�صاء التي كفلت 
اأو  تهديد  اأي  من  املجتمع  يف  الأفراد  حقوق  وحفظت 
اأو اإعتداء هي » الأ�صل براءة الذمة« حيث يجب  ظلم 
او حتى م�صتبهاً  كان متهماً  �صواء  �صخ�ض  معاملة كل 
بريء  اأنه  اأ�صا�ض  على  الإتهام،  طبيعة  كانت  مهما  به، 
عن  �صادر  نهائي  ق�صائي  بحكم  اإدانته  تثبت  حتى 
تتوافر  قانونية،  حماكمة  يف  خمت�صة  ق�صائية  جهة 
لل�صخ�ض  حيث  القانون  قررها  التي  ال�صمانات  فيها 
الرباءة هي الأ�صل لأن النا�ض يولدون وذممهم فارغة 

والإلتزام �صفة طارئة على ذمة الن�صان.
القواعد  من  تعد  القاعدة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 
جند  القراآن  فمن  الإ�صالمية  ال�صريعة  يف  الرا�صخة 
فا�صق  جاءكم  اإن  اآمنوا  الذين  اأيها  )يا  تعايل  قوله 
اأن ت�صيبوا قوما بجهالة فت�صبحوا على  بنباأ فتبينوا 
عليه  النبي  حديث  ذلك  ويوؤيد  نادمني(.  فعلتم  ما 
على  واليمني  املدعي،  على  البينة   ( وال�صالم  ال�صالة 
من  اأن  )اوًل(   القاعدة   هذه  وتقت�صي  اأنكر(  من 
اأو  اإدعى على �صخ�ض ب�صيء وجب عليه تقدمي البينة 
الدليل لأنه يدعي بخالف الأ�صل األ وهو براءة ذمة 
املدعى عليه، ول يلتزم املدعى عليه بتقدمي دليل لأنه 
متم�صك بالأ�صل وهو اإن ذمته بريئة اإل اإذا قدم املدعي 
بينة اأو دليل على ما يدعيه، و)ثانياً( باأن تف�صري ال�صك 
ي�صب يف م�صلحة املتهم، وذلك يعني اأنه يف حالة تولد 
الأدلة  �صحة  اأو  قوة  مدى  يف  القا�صي  لدى  ال�صك 
ال�صك يف  املقدمة لإدانة املدعى عليه،فاإنه يف�صر ذلك 
�صالح املدعى عليه ولي�ض �صده واحلكمة يف ذلك اأنه ل 
يجوز اإيقاع العقوبة على ال�صخ�ض املدعى عليه اإل يف 
حالة التيقن والتاأكد لدى القا�صي مبا ل يدع جمال 

لل�صك باأن املدعى عليه مدان اأو اإرتكب ما ن�صب اليه. 

نظم فرع اجلمعية الدولية لالأمن ال�صن�عي بجدة يف يوم الثالث�ء 12 ربيع الأول 1440هـ فع�لي�ت ملتقى »التحول 
الرقمي يف وزارة الداخلية يف ظل روؤية اململكة 2030«، مب�ص�ركة املتحدث الرئي�صي �ص�حب ال�صمو الأمري الدكتور/ 

بندر بن عبد اهلل امل�ص�ري م�ص�عد وزير الداخلية ل�صوؤون التقنية.
لالأمن  الوطنية  الهيئة  من  ومخت�صون  خرباء  فيه  �ص�رك  ال�صيرباين  الأمن  عن  مفتوح  نق��س  امللتقى  و�صهد 
ال�صيرباين وهيئة الإت�ص�لت وتقنية املعلوم�ت ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وح�صر امللتقى كل من اأمني 
ع�م الهيئة العلي� لالأمن ال�صن�عي ون�ئب رئي�س �صركة اأرامكو ال�صعودية لالأمن ال�صن�عي وال�صالمة وكب�ر امل�صوؤولني 

واملخت�صني ب�إدارات الأمن ال�صن�عي وال�صوؤون احلكومية يف ال�صرك�ت ال�صن�عية.
جديٌر ب�لذكر اأن �ص�مرف �ص�همت يف تنظيم هذه الفع�لي�ت كراعي ف�صي و�ص�ركت فيه� بوفد �صم 7 موظفني من 
اإدارة الأمن ال�صن�عي وق�صم تقنية املعلوم�ت، تراأ�صه املهند�س/ ح�صن العمري مدير ع�م اإدارة الأمن ال�صن�عي 

وال�صوؤون احلكومية. 
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 اأري�ستو ماغناي كا�ستيلو – كبري من�سقي ال�سيانة

حفل تكريم برنامج المدير        المرافق لعام 2018م

2018م  نوفمرب   28 يوم  يف  ال�صي�نة  اإدارة  نظمت 
املدير  بربن�مج  اخل��س  ال�صنوي  التكرمي  حفل 
التنفيذية  الإدارة  اأع�ص�ء  احلفل  و�صرف  املرافق، 
مق�وًل  وع�صرون  خم�صة  وح�صور  �ص�مرف  ل�صركة 

برفقة مديريهم املرافقني.
الربن�مج  اأهمية  على  الت�أكيد  احلفل  خالل  ومت 

اهلل  عبد  املهند�س/  اأ�ص�ر  كم�  عمله،  اآلية  وتو�صيح 
الإجن�ز  اإلى  الدورية  ال�صي�نة  ق�صم  مدير  احلربي 
اله�م يف حقل ال�صالمة املتمثل يف اإكم�ل 5.5 ماليني 
ال�صي�نة  خالل  م�صجلة  اإ�ص�ب�ت  بدون  عمل  �ص�عة 
ذروة  يف  فيه�  الع�ملني  عدد  و�صل  التي  الدورية 

اأعم�له� 9 اآلف فرد ت�بعني لــ21 مق�ول. 

املح�فظة  تدابري  من  العديد  واإتب�ع  ر�صد  مت  لقد 
خالل  ال�ص�بقة  التج�رب  من  امل�صتق�ة  ال�صالمة  على 
اأ�ص�ر  حيث  2018م،  لع�م  الدورية  ال�صي�نة  اأعم�ل 
ل�صركة �ص�مرف  التنفيذيني  الإداريني  الرئي�س وكبري 
تطبيق  يقت�صر  األ  يجب  اأنه  اإلى  التحديد  وجه  على 
اأن تعمم  التدابري على �ص�مرف فقط، بل يجب  هذه 
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حفل تكريم برنامج المدير        المرافق لعام 2018م

على جميع املن�ص�آت الوطنية لتغيري ودفع عجلة ثق�فة ال�صالمة يف جم�ل �صن�عة 
النفط والبرتوكيم�وي�ت يف اململكة.

كذلك مت تكرمي العديد من املق�ولني �صمن الربن�مج، حيث ن�لت �صركة املزين 
مع  ال�صالمة  جم�ل  يف  الأف�صل  الأداء  حتقيق  نظري  البالتينية  اخلوذة  ج�ئزة 
التميز على �صعيد اجلودة، كم� ن�لت كل من �صركة ا�س جي بي ب�رووم و�صركة 
ج�ئزة  دي�صكون  العلي�ن  و�صركة  )اإ�صكو�ص�(  املحدودة  وال�صي�نة  ال�صن�ع�ت 
�صه�دات  توزيع  ومت  ال�صالمة.  جم�ل  يف  املتميز  الأداء  نظري  الذهبية  اخلوذة 
يف  امل�ص�ركني  للمق�ولني  الت�بعني  املرافقني  املديرين  جلميع  واجلوائز  التقدير 
الربن�مج. من ج�نبه اأ�ص�د مدير ع�م �صركة املزين ب�أهمية برن�مج املدير املرافق 
واأكد اأن الربن�مج �ص�عدهم على اإكم�ل اأعم�ل ال�صي�نة الدورية بدون اإ�ص�ب�ت 
م�صجلة، واأ�ص�ف اأن فوزهم بج�ئزة اخلوذة البالتينية منحهم الدافع والت�صجيع 

لعمل املزيد بغية املح�فظة على الأداء املتميز.
ويف خت�م احلفل عرب اأع�ص�ء القي�دة العلي� ب�ص�مرف عن �صكرهم وتقديرهم 
واملع�يري  ب�لقواعد  الت�م  تقيدهم  على  ال�صركة  يف  واملق�ولني  املوظفني  جلميع 
وامل�ص�هم�ت الكبرية يف جم�يل ال�صالمة واإعتم�دية الت�صغيل، كم� حثوا اجلميع 
على موا�صلة الأداء بغية حتقيق الهدف املن�صود املتمثل يف »عدم تعر�س الأفراد 

لالأذى«.        
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الزمالء الأعزاء

�صعيد  على  بالتحديات  مليئاً  2018م  عام  كان 
ال�صعوبات  عن  ف�صاًل  والإعتمادية؛  ال�صالمة 
حيث  العاملية،  النفط  �صوق  تقلبات  يف  املتمثلة 
العام  خالل  مالية  خ�صائر  ال�صركة  تكبدت 
يف  حتققت  التي  اجليدة  الأرباح  بعد  املن�صرم 

عام 2017م.

لذا يجب علينا احلر�ض على اإ�صتلهام الفر�ض 
حوادث  من  امل�صتقاة  والعرب  الدرو�ض  من 
ترجمتها  على  والعمل  وال�صالمة،  الإعتمادية 
املتميز يف عام  الأداء  اإىل جناحات ن�صتعيد بها 
على  قادرون  اأننا  فيه  �صك  ل  ومما  2019م. 
حتقيق ذلك بف�صل اهلل تعاىل ثم بف�صل روح 
العمل اجلماعي والتعاون التي تتفرد بها اأ�صرة 
�صامرف، بغية حتقيق روؤيتنا باأن تكون �صامرف 
ونحن  واآ�صياء؛  اأوروبا  يف  الرائدة  امل�صفاة 
حتقيق  على  اجلميع  قدرة  من  متاماً  واثقون 

هذا الهدف.  

اإ�صاءات على الطريق

املهند�س/ �صعود حامد خالف
نائب الرئي�ض لل�صوؤون الإدارية واملالية 

والأمن ال�صناعي

15
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مشروع تأهيل ميناء الزيت

 عدنان كندي – مهند�س تخطيط م�ساريع �سيانة مدنية

اإنطلق م�صروع ت�أهيل مين�ء الزيت يف الع�م احل�يل 
اإلى  ويهدف  اأعوام  خم�صة  ملدة  وي�صتمر  )2018م( 
بغر�س  وذلك  املين�ء،  مرافق  اإعتم�دية  حت�صني 
اجل�هزة  �ص�مرف  منتج�ت  وحتميل  من�ولة  �صم�ن 
واأجهزة  معدات  تتعر�س  اآمنة.  ب�صورة  للت�صدير 
كبري  جهد  بذل  تتطلب  ق��صية  بيئية  لظروف  املين�ء 
للمح�فظة على �صالمته�. لذا ج�ءت املب�درة يف ع�م 
2017م لتحقيق هذا الهدف وفق نت�ئج »امل�صح الفني 

مدعومً�  ت�مة  بدقة  مت  الذي  الزيت«  مين�ء  ملرافق 
التفتي�س  جولت  اإثر  وال�صور  التف�صيلية  ب�لتق�رير 

التي اأجريت.
هذا  تنفيذ  لبدء  الالزمة  امليزانية  تخ�صي�س  مت 
امل�صروع، حيث مت اإتخ�ذ اإجراءات محددة وفق اأولوية 
من  عمل  فريق  اإختي�ر  مت  كم�  املر�صودة،  املخ�طر 
املوظفني ي�صم ك�فة التخ�ص�ص�ت لإجن�زه بدعم من 

املق�ولني ذوي الكف�ءة.

اجل�ري  الع�م  خالل  مت  اجليد  للتخطيط  ونتيجًة 
اإجن�ز ت�أهيل 34 لوح خر�ص�ين من اجل�صر و7 من�ص�ت 
اإر�ص�ء. كذلك مت تو�صيع نط�ق اأعم�ل الطالء لت�صمل 
حواجز املمرات املوؤدية للمن�ص�ت والهي�كل املعندية 
واأذرعة التحميل، واإكتملت عملية جتديد مبنى غرفة 
البداية  �ص�فرة  اإنه�  ال�صرقي.  الر�صيف  يف  التحكم 
ممتلك�ت  على  املح�فظة  اإلى  يهدف  م�صتمر  مل�صروع 

ال�صركة.
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ندوة ) صحة الفرد وسالمته ( 
للدكتور نزار باهبري

مبادرة تطوير

�ص�مرف  ن�دي  يف  ع�مة  طبية  ندوة  �ص�مرف  ب�صركة  الإجتم�عية  امل�صوؤولية  برن�مج  اأق�م 
الب�طني  الطب  ا�صت�ص�ري  ب�هربي،  نزار  الدكتور/  قدمه�  وال�صيدات  للرج�ل  الرتفيهي 
والأمرا�س املعدية مب�صت�صفى د.�صليم�ن فقيه، وذلك �صمن اأهداف امل�صوؤولية الجتم�عية من 

اأجل توعية الأفراد والإهتم�م ب�صحتهم و�صالمتهم .
تخلله�  املجتمع،  فئ�ت  بك�فة  تعنى  التي  الطبية  املح�ور  من  العديد  الندوة  ت�صمنت  حيث 
اجلميع  فيه�  اأبدى  ون�ص�ء،  رج�ًل  احل�صور  من  املطروحة  وال�صئلة  النق��ص�ت  من  العديد 
ر�ص�هم عن مثل هذه الفع�لي�ت التي ت�ص�هم يف زي�دة الوعي واحلر�س على اجل�نب ال�صحي 

لالأفراد.

اإ�صتكم�ًل مل�صرية برن�مج امل�صئولية الجتم�عية ب�صركة �ص�مرف يف مب�درة تطوير بن�صخته� 
الأولى ، ونظرًا لالإقب�ل الكبري والأثر امللحوظ الذي تركته املب�درة، مت تنفيذ الن�صخة الث�نية 
من مب�درة تطوير وذلك ب�لتع�ون مع قط�ع الكلي�ت واملع�هد ب�لهيئة امللكية بينبع وال�صريك 
التدريبي معهد الألفية، حيث ت�صتهدف املب�درة امل�ص�همة يف الإرتق�ء مبه�رات رواد الأعم�ل 
الب�حثني  بذلك  م�صتهدفني  التج�رية  الأن�صطة  يف  لإ�صتثم�ره�  فنية  مه�رات  تعلم  خالل  من 

والب�حث�ت على عمل.
 : برامج وهي  املب�درة خم�صة  نفذت  امله�رات،  العديد من  الى  العمل  �صوق  لإحتي�ج  ونظراً 
النفوجرافيك والهوية التج�رية وت�صميم الديكور ومب�ديء املح��صبة والفوتو�صوب، ولعل اأبرز 

م� مييزه� هو توفره� للفئة امل�صتهدفة ب�صكل جم�ين مع �صه�دات للح�صور .

اأعرف م�ض�ؤولياتك

ن�سيم اأنور 

 م�ست�سار تدريب ال�سالمة وال�سحة وحماية البيئة

ما �صبب اأهمية ال�صحة وال�صالمة؟
العمل بكافة اأنواعه يعر�ض الأفراد للمخاطر مثل الأحمال التي جتب مناولتها 
الأماكن  يف  والعمل  والكهرباء  ال�صامة  واملواد  اخلطرية  واملعدات  والآلت  يدوياً 

املرتفعة والتعامل مع املواد الكيميائية وكذلك املخاطر النف�صية مثل التوتر.
»هنالك 175 األف اإ�صابة حدثت على م�صتوى العامل خالل عامي 2012م و2013م 

اأدت اإىل حالت غياب عن العمل جتاوزت 7 اأيام”
ال�صبب وراء عدم وقوع الكثري من احلوادث والأمرا�ض الناجتة عن العمل هو 
وجود اأنظمة احلماية التي مت تطويرها عرب الأجيال وال�صنني. ال�صالمة ل تتحقق 
الإهتمام  الأ�صل.  منعها يف  ب�صبب عدم  تقع  اأن معظم احلوادث  بال�صدفة؛ حيث 
الإهتمام  اأن  بل  الإجتماعية،  بامل�صوؤولية  التحلي  يف  يكمن  ل  وال�صالمة  بال�صحة 
بهما ي�صتحق العناء؛ ويجب اأن ننظر اإىل هذا الأمر بذات القدر من الأهمية التي 
ننظر بها اإىل اأي اإجناز يتعلق باأهداف العمل الهامة الأخرى. احلوادث تقع حتى 
التي  ال�صغرية، بل رمبا يزيد معدل احلوادث فيها مقارنًة باحلوادث  املن�صاآت  يف 
التي  الوفيات  معدل  يبلغ  املثال  �صبيل  على  الكبرية.  ال�صناعية  ال�صركات  يف  تقع 
املن�صاآت  يف  حتدث  التي  �صعف  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صناعية  املن�صاآت  يف  حتدث 

ال�صناعية الكبرية.

»�صاعت 27 مليون �صاعة عمل على م�صتوى العامل خالل عامي 2011م و2012م 
ب�صبب اأمرا�ض واإ�صابات متعلقة بالعمل”

القوانني:
تكفل القوانني احلق للجميع يف توفر احلماية من املخاطر املرتبطة بالعمل. 
اأ�صحاب  على  وواجبات  اإلتزامات  جمموعة  عامة  ب�صفة  القوانني  وتفر�ض 
امل�صممني  مثل  الآخرين  وكذلك  واملوظفني  اخلا�ض  والعاملني حل�صابهم  العمل 
اإ�صتخدامها يف العمل. وت�صمى هذه  وامل�صنعني واملوردين للمواد واخلدمات املراد 
ولكنها  العمل،  يف  وال�صالمة  ال�صحة  قانون  العامة �صمن  بالإلتزامات  الواجبات 
ال�صحة  باإدارة  تعنى  التي  اللوائح  مثل  الفرعية  اللوائح  يف  بالتف�صيل  واردة 
القوانني  معظم  تطبق  وال�صحة.  بال�صالمة  متعلقة  معينة  واأمور  وال�صالمة 
احلديثة اخلا�صة بال�صالمة وال�صحة على نطاق وا�صع، جند اأي�صاً اأن هنالك لوائح 
واأنظمة اإ�صافية تعنى مبجالت �صناعية حمددة مثل الأعمال الإن�صائية والزراعة 

وال�صكك احلديد واملناجم ومواقع اإ�صتخراج وتك�صري احلجارة واملن�صاآت النووية.
»اإذا كنت �صاحب عمل ولديك اأكرث من خم�صة عاملني فاإنك مبوجب القانون 
بغر�ض  للعاملني  ون�صرها  وال�صالمة  ال�صحة  لئحة  بيان  لديك  يكون  باأن  ملزم 

العلم والإحاطة”
الأجدى  من  املخاطر.  تقييم  نتائج  ت�صجيل  العمل  �صاحب  على  يجب  كذلك 
�صجالت  يف  الواردة  والبيانات  وال�صالمة  ال�صحة  لئحة  بيان  دمج  على  احلر�ض 
اخلا�صة  وال�صالمة  بال�صحة  اخلا�صة  العمل  خطة  يف  وتوحيدها  املخاطر  تقييم 

بك، مع اأن ب�صع كلمات قليلة ن�صبياً تكفي لإ�صتيفاء هذا ال�صرط القانوين.

املتطلبات
رمبا ي�صكل اإ�صتيفاء متطلبات قوانني ال�صحة وال�صالمة احلديثة �صداعاً مزعجاً 
لأ�صحاب العمل، لكن يجب عدم التلكوؤ يف هذا الأمر. رمبا تبدو يف ظاهرها �صل�صلة 
من الأنظمة العديدة التي تتطلب الكثري من التوجيه والدعم، لكن حمتواها يف 
احلقيقة يف غاية الب�صاطة. على �صبيل الإيجاز، يجب على �صاحب العمل التاأكد 
من عدم وجود خماطر حتدق ب�صحة و�صالمة العاملني والآخرين بقدر الإمكان 

بال�صورة املعقولة عملياً. اإذن ما هي هذه املتطلبات؟
وجود نظام لإدارة ال�صحة وال�صالمة – يجب اأن يت�صنى ل�صاحب العمل اإظهار 
كيفية تخطيط وتنظيم و�صبط ومراقبة ومراجعة التدابري الإحرتازية املتخذة، 
مع �صرورة تعيني الأ�صخا�ض ذوي الكفاءة والإقتدار للم�صاعدة يف �صمان التقيد 

بهذه الإلتزامات القانونية.
حتديد املخاطر – يجب على �صاحب العمل حتديد املخاطر الرئي�صية )الأ�صياء 

التي ميكن اأن ت�صبب الأذى لالأفراد(.
تقييم املخاطر – يجب تقييم املخاطر )مدى اإحتمال حدوث اأذى ملحوظ(. ثم 

ت�صجيل نتائج التقييم اإذا كان عدد العاملني اأكرث من خم�صة.
ت�صع  القوانني  اأن  جند  الأحيان  معظم  يف   – املخاطر  ال�صيطرة على  تدابري 
اأهداف معينة لل�صحة وال�صالمة يتوجب على �صاحب العمل حتقيقها، كما حتدد 
من  التحقق  على  العمل  اأ�صحاب  م�صاعدة  بغر�ض  مرجعية” منا�صبة  “موؤ�صرات 

مدى مواكبة التدابري وال�صوابط للمعايري املعقولة عملياً. 

 با�سم الظاهري – اأخ�سائي العالقات العامة وامل�سوؤولية الإجتماعية

 با�سم الظاهري – اأخ�سائي العالقات العامة وامل�سوؤولية الإجتماعية

املهند�س/ �صالح  التنفيذيني  الإداريني  وكبري  الرئي�س  �صع�دة  وبح�صور  اأم�صية مميزة  يف 
�ص�مرف  ب�صركة  واملوظفني  والقي�دات  الإدارات  مديري  من  وعدد  دردير  ح�مد  بن  الدين 
قدمه�  التي  احلوار(  وفن  )الأ�صرة  ندوة  اأقيمت   ، ينبع  مح�فظة  من  غفري  جمع  وح�صور 

الدكتور / مي�صرة ط�هر يف مركز امللك فهد احل�ص�ري ب�ل�صراكة مع الهيئة امللكية بينبع.
من  م�  كل  لتقدمي  �ص�مرف  ب�صركة  الإجتم�عية  امل�صوؤولية  برن�مج  م�ص�عي  �صمن  وذلك 
الندوات  وتقدمي احللول من خالل  الع�مة  امل�صكالت  الأ�صرية وعر�س  الروابط  تقوية  �ص�أنه 

واملح��صرات التي ترثي املتلّقي وتعود ب�لنفع على اأبن�ء هذا الوطن الغ�يل.
والن�ص�ء، متيز بح�صن الن�ص�ت من  الرج�ل  اأن احل�صور ك�ن غفريًا من  ب�لذكر  اجلدير 
اللحظ�ت الأولى للندوة والتف�عل يف الإ�صتف�ص�رات يف اللحظ�ت املخ�ص�صة يف نه�ية الندوة. 
واأعقب ذلك م�أدبة الع�ص�ء التي نظمته� �صركة �ص�مرف على �صرف الدكتور/ مي�صرة ط�هر 

مت فيه� تكرميه بهدية تذك�رية . 

محاضرة الدكتور/ ميسرة طاهر عن 
»األسرة وفن الحوار«

 با�سم الظاهري – اأخ�سائي العالقات العامة وامل�سوؤولية الإجتماعية
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الأخالق والثقافة والعالقة 

الإحرتافية – بناء التغيري 

امل�ؤ�ض�ضي

قا�سم باتل 

 ق�سم التدريب والتطوير الوظيفي

التي  الإ�صتقرار  عدم  اأ�صباب  من  العديد  هنالك 
الأ�صباب  تلك  تكون  ورمبا  التغيري،  �صرورة  ت�صتدعي 
اإقت�صادية اأو �صيا�صية اأو اإجتماعية اأو تقنية وذات تاأثري 

بالغ على اأي �صركة.
يتمحور املنظور الراهن حول فكرة اأنه يتوجب على 
ال�صركات اأن تتعامل على اأ�صا�ض اأنها كيان اإجتماعي ما 
مبا  هويتها  حتديد  على  قادرة  تكون  اأن  عليها  يحتم 

يت�صق مع الأهداف والطموحات الإجتماعية.
الرئي�صي  الهدف  كان  عندما  الأيام  تلك  ولت  لقد 
من  قليل  مع  الأرباح  حتقيق  هو  �صركة  لأي  بالن�صبة 
املجتمعات  اأو  املحلي  للمجتمع  بدون  اأو  الإعتبار 
اإحدى  »املواطنة«  تعترب  ل�صامرف  بالن�صبة  الأخرى. 

القيم الأ�صا�صية لل�صركة.
اأي  الأخالق،  على  احلر�ض  هو  كله  ذلك  من  الأهم 
املعايري  تراعي  ب�صورة  ال�صركة  عمل  �صري  من  التاأكد 

الأخالقية.
ملفهوم  للفرد  الأخالقية  بالنظرة  الأخالق  تتعلق 
غري  بال�صلوك  الإ�صتعا�صة  اأن  اأي  واخلطاأ،  ال�صحيح 
يجعل  رمبا  الأخالقي  لل�صلوك  بدياًل  الأخالقي 
اإتباع  على  حتر�ض  مل  ما  الف�صل  نحو  ت�صري  ال�صركة 

نهج اأخالقي �صليم للتغيري.
ال�صركات التي ترغب يف اإ�صتدامة اأعمالها على املدى 
ب�صورة  تتعامل  اأنها  من  التاأكد  عليها  يجب  البعيد 

اأخالقية يف كافة خطط التغيري التي تتبناها.
القدرة”،  “اأ�صا�ض  مبثابة  الثقافة  تعترب  كذلك 
والثقافة  ال�صركة  قيم  ون�صر  وتعزيز  حتديد  اأن  حيث 
املهام  اأحد  هو  حتتلها  التي  املكانة  تتبواأ  جتعلها  التي 

الرئي�صية لإدارت وقادة ال�صركة.
ال�صركة،  هوية  اإبراز  على  بالقدرة  الثقافة  تتعلق 
التفكري  وطريقة  ونهج  اآلية  وجود  ت�صمن  فالثقافة 
التي ميتلكها جميع العاملني، ذلك اإذا مت تر�صيخ هذه 
الثقافة لدى اأ�صرة ال�صركة ويف كافة مفا�صلها. وهكذا 
واحد  ككيان  الأحوال  معظم  يف  ال�صركة  اإىل  ينظر 

كبري.  
الذي  الثالث  العن�صر  متثل  الإحرتافية  العالقة 
عملية  ل�صمان جناح  الإعتبار  بعني  اإليه  النظر  يجب 
على  ال�صركة  ي�صاعد  الذي  العن�صر  وهو  التغيري، 

اإحداث التغيري ويهيئ اجلميع لتقبله.
واحدة  بوتقة  يف  اأعاله  العنا�صر  جميع  دجمنا  اإذا 
اأن  )تبني  الأخالق  التايل:  املفهوم  ت�صكل  اأنها  جند 
الأخالقية(  الناحية  من  �صليمة  املقرتحة  التغريات 
موروث  من  اأ�صيل  جزء  الأخالق  اأن  )تبني  والثقافة 
ال�صركة( ثم العالقة الإحرتافية )خللق بيئة مفعمة 

بالثقة( الذي ي�صكل التغيري املوؤ�ص�صي.    

ذوي  م�صرفيه�  من  وفد  ال�صي�نة  اإدارة  اأوفدت 
ال�صي�نة  اأعم�ل  ودعم  حل�صور  الواعد  امل�صتقبل 
روتردام  مل�صف�ة  2018م  لع�م  ال�ص�ملة  الدورية 
رئي�س جمموعة  الوفد  و�صم  موبيل.  لإك�صون  الت�بعة 
اأ�صندت  حيث  الفنيني،  من  واإثنني  امليك�نيك�  اأعم�ل 
املنطقة  من  علي  اأمين  اإلى  الفريق  رئ��صة  مهمة 
حتمل  حي�ل  اإقتدار  بكل  اأدائه�  يف  وجنح  )بي1(، 
احل�صن  البالء  اأمين  واأبلى  الفريق.  اأداء  م�صوؤولية 
روتردام  م�صف�ة  يف  املعنيني  مع  التن�صيق  حي�ل 
واأبدى نهج�ً اإحرتافيً� مميزاً يف اإ�صتيع�ب املتطلب�ت 
خ�لد  من  كل  اأي�صً�  الفريق  �صم  فيم�  وتلبيته�، 
امليدانية.  ال�صي�نة  فريق  من  اليوبي  وهيثم  مر�صد 
2018م  اأغ�صط�س   15 منذ  مهمته  الفريق  وبداأ 
بجولة تعريفية يف امل�صف�ة وبرن�مج تعريفي مدته 3 
اآمنة  املهمة ب�صورة  اإجن�ز  الفريق يف  اأ�ص�بيع. جنح 
ع�يل  م�صتوى  اأظهروا  حيث  2018م،  اكتوبر   18 يف 
اإليهم  املوكلة  العمل  مه�م  اإكم�ل  يف  الإلتزام  من 
نواحي  على  الت�م  الرتكيز  مع  عملهم  جم�لت  يف 

املعرفة  واإكت�ص�ب  جتميع  اإ�صتط�عوا  كم�  ال�صالمة. 
وم�ص�ركة التج�رب واخلربات القيمة مع نظرائهم يف 
اأعم�ل  روتردام من خالل الإنخراط الت�م يف تنفيذ 
متعددة  بيئة  يف  اجل�د  والعمل  الدورية  ال�صي�نة 

امله�رات والكف�ءات.
على  حر�صت  ال�صي�نة  اإدارة  اأن  ب�لذكر  جدير 
�صفرهم  قبل  الوا�صحة  التوجيه�ت  املوفدين  اإعط�ء 
لتب�دل  الفر�صة  هذه  من  الت�مة  الإ�صتف�دة  ل�صم�ن 
املوارد الب�صرية، كم� حر�صت على مراقبة اأدائهم من 
الدورية  ال�صي�نة  مدير  مع  املتكررة  الر�ص�ئل  خالل 
مب�صف�ة روتردام بغية الت�أكد من وف�ئهم ب�لتطلع�ت 
اإدارة  من  والإمتن�ن  التقدير  الفريق  ون�ل  املن�صودة. 
ح�صن  نظري  روتردام  م�صف�ة  يف  الدورية  ال�صي�نة 
خربات  على  ح�صولهم  هو  ذلك  من  والأهم  الأداء، 
ومه�رات ثمينة يف جم�لت عملهم املنتق�ة. �صن�صتمر 
م�ص�عدة  بغية  الربامج  هذه  مثل  دعم  يف  اهلل  ب�إذن 
ال�صرك�ء يف حتقيق اأف�صل النت�ئج والتطلع�ت وتطوير 

مواهب وكف�ءات موظفين�.        

 اإياد عبد املعني ح�سوبة – مدير عام اإدارة ال�سيانة 

حضور وفد من مشرفي الصيانة 
ألعمال الصيانة الدورية الشاملة 

لمصفاة روتردام بهولندا
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نقل املعرفة

�سالح عبد املعني ح�سوبة

 مدير عام اإدارة العقود وامل�سرتيات واملخازن

املطلوبة  والدراية  باملعرفة  اجلدد  املوظفني  اإملام  ل�صمان  املعرفة  نقل  اأهمية  �صامرف  �صركة  اإدارة  اأدركت 
ل�صمان ت�صغيل امل�صفاة وت�صيري اأعمالها ب�صورة �صل�صة و�صليمة، ذلك اإ�صتناداً على احلقيقة املاثلة التي ت�صري 

اإىل اأن ما يزيد عن 50% من اإجمايل موظفي �صامرف ل تتجاوز خرباتهم 10 �صنوات.
ل �صك اأن توفري املعلومات ال�صليمة لالأفراد املعنيني يف الوقت املنا�صب ت�صكل احللقة الأ�صعب لنجاح اأي 
�صركة على املدى البعيد. لنت�صاءل ماذا �صيحدث اإذا غادر �صخ�ض ما ال�صركة وهو ملم بجزئية هامة وح�صا�صة 
يف العمل؟ ماذا �صيحدث اإذا ظل مهند�صو ال�صركة ل يتبادلون احلديث اإل عندما يلتقون عر�صياً يف مطعم 
لنقل  فعالة  اآلية  �صرورة وجود  هنا  وتربز  بالطبع ل.  ذلك؟  على  الإعتماد  علينا  الغداء؟ هل  عند  ال�صركة 

املعرفة.
هنالك العديد من العوامل الهامة كي حتقق عملية نقل املعرفة النجاح الباهر لأي �صركة، اأهمها:

اأن تاأخذ الطابع الر�صمي:
نحتاج اإىل اآلية �صليمة ووا�صحة بالإ�صافة اإىل الأدوات، اإذ يجب علينا اإعداد الإجراءات التي حتدد الإطار 
العام الوا�صح لكيفية عمل الآلية. كما يجب علينا اإتباع قوائم تدقيق ومناذج مب�صطة ل�صمان �صهولة اإتباع 
ذلك  معرفة  جمرد  على  يقت�صر  ل  دورهم  اأن  متاماً  �صيدركون  الذين  الفريق  اأع�صاء  ثقة  يزيد  ما  الآلية، 

عندما يحني الأوان.
  

�صمان وجود �صخ�صني على الأقل قادرين على اأداء املهمة عند الطوارئ
اأن  اأعني بذلك تخ�صي�ض �صخ�صني لكل عمل حمدد، بل املق�صود هو �صرورة الإ�صتعداد لالأ�صواأ، حيث  ل 
عقله  ويف  لل�صركة  وخمت�ض  مهم  موظف  مغادرة  على  املرتتبة  الآثار  خطورة  من  يحد  التناوبي  التدريب 

جممل اخلربة واملعرفة دون نقلها لالآخرين.

املزيد من التدريب مع اإتاحة الفر�ض
للمهارات  توفري م�صدر جيد  لل�صركة  ي�صمن  العمل  لأع�صاء فريق  ر�صمي  ب�صكل  التدريب  توفري فر�ض 
ذو  موظف  غياب  ان  جند  لالآخرين،  املعرفة  نقل  يف  تنجح  التي  لل�صركات  بالن�صبة  العمل.  منظومة  �صمن 
اإكت�صبوها عملياً، وبالتايل  اأهمية وخربة عن العمل ميثل فر�صة للموظفني الآخرين ملمار�صة املعرفة التي 

يكت�صبون الثقة يف الذات. 

اإ�صتخدام النظم التقنية
الالحقة، حيث  الأجيال  لت�صتفيد منها  الهامة  والبيانات  املعلومات  التقنيات و�صائل فعالة جلمع وحفظ 
ل يتحتم عليهم البحث عن املعرفة التي تو�صل اإليها من �صبقوهم يف العمل. باإمكان املوظفني اجلدد امل�صي 
قدماً وحتقيق النجاح عندما تتوفر لهم فر�صة الإطالع على اجلهود املعرفية املرتاكمة التي خلفها املوظفون 

ال�صابقون.

خلق الفر�ض
يجب تنظيم اللقاءات غري الر�صمية التي تتيح لأع�صاء فريق العمل من خمتلف الفئات ال�صنية اإمكانية 
تبادل املعلومات وبناء قنوات توا�صل طبيعية. كذلك يجب تكوين جمموعات للتوا�صل العملي حتى يت�صنى 
على  للح�صول  ممتازة  و�صيلة  بالطبع  وهذه  والبيانات،  املعلومات  وتبادل  لإيجاد  �صوياً  العمل  للموظفني 

املعرفة وم�صاركتها مع طيف وا�صع من املوظفني.

حتري الفطنة عند الإ�صتعانة بامل�صت�صارين واخلرباء
ل �صك اأن امل�صت�صار اأو اخلبري اخلارجي رمبا يكون ذو قيمة عالية للعمل، لكن يجب اأن ندرك اأنه �صيغادر 
ال�صركة يف نهاية املطاف بعد اإكتمال مهمته. لذا علينا التاأكد من اإنتقال املعرفة التي ميتلكها اإىل موظفي 

ال�صركة ليت�صنى لهم موا�صلة خدمة ال�صركة يف ذات املجال الذي جلب من اأجله امل�صت�صار اأو اخلبري.
اأعمال ال�صركة، يجب احلر�ض على  ل�صمان جناح اأي من الو�صائل املذكورة اأعاله عملياً يف دفع وحت�صني 

ن�صر الوعي باأهمية نقل املعرفة و�صرح كيفية القيام بذلك، والأهم هو تطبيق ذلك عملياً على نف�صك.
�صتكون عملية نقل املعرفة املورد الرئي�صي والعامل الذي يحدث الفرق يف ال�صركة اإذا ما متكنا من القيام 
مغادرة  اأثناء  ال�صل�ض  الإنتقال  واإحداث  مناف�صيها  على  والتفوق  قدماً  امل�صي  من  ال�صركة  �صتتمكن  بذلك. 
املعرفة  للتاأكد من جمع ح�صيلة  امل�صتمر  الع�صوائي  التحقق  الرواد ذوي اخلربة، ذلك من خالل  موظفيها 

ال�صليمة ون�صرها يف ال�صركة.
والأهم من كل ذلك هو اأن املوظفني ي�صبحون اأكرث اإنتماًء لل�صركة ويزيد اإلتزامهم باأعمالهم ويكون لديهم 
الإملام التام بكافة الأنظمة املتعلقة بالعمل. ول �صك اأنه عندما ي�صعر املوظفون بالثقة يف قدرتهم على الإجناز 

وتقدمي العون، �صتم�صي اإدارات واأق�صام ال�صركة وكافة مكوناتها قدماً كمنظومة واحدة �صوب النجاح. 
النجاح يف عملية نقل املعرفة هو ال�صبيل اإىل بيئة عمل اأكرث �صحًة و�صعادة.   

 حمزة عارف – م�ست�سار ال�سوؤون التنفيذية 

م� هو �صر جن�ح كل �صركة وم� الذي ي�صمن اإ�صتمرار جن�حه� وم� 
الذي يقلل من مخ�طر ف�صله� واإنهي�ره� على املدى البعيد؟

من  ب�لعديد  �صيدلون  الن��س  على  ال�صوؤال  هذا  طرحن�  اإذا 
الإج�ب�ت ك�لت�يل: اأن متتلك ال�صركة م�صوؤولني تنفيذيني ومديرين 
امل�هرة  الع�ملة  والقوى  الوا�صحة  الروؤية  لديه�  يكون  واأن  ن�جحني 
واملخل�صة ذات الأهداف وامله�م وامل�صوؤولي�ت املحددة، واأن متتلك 
ال�صركة قوانني �ص�رمة تطبق على اجلميع من قمة الهرم الإداري 
العمل  اأداء  ل�صم�ن  وا�صحة  تعليم�ت  لديه�  يكون  واأن  اأ�صفله،  اإلى 
ب�ل�صورة ال�صليمة املطلوبة وبيئة العمل ال�صحية مع توفر النزاهة 
امل�يل  التخطيط  طرق  واإتب�ع  وتطبيق  وال�صف�فية،  والتمكني 
واملح��صبي احلكيمة حلم�ية موارد ال�صركة ب�لإ�ص�فة اإلى الإ�صتف�دة 
من التقني�ت والنظم الإدارية احلديثة لدفع الإنت�ج؛ وتطول ق�ئمة 

الإج�ب�ت من هذا النوع.
الإج�ب�ت  هذه  جت�صد  حيث  �صحيحة،  اأعاله  الإج�ب�ت  جميع 
م�  هي  الأ�صي�ء  به�  نوؤدي  التي  »الكيفية  وهو  واحد  �صيء  جمتمعة 

يجعلن� �صركة ن�جحة«. اإنه� حوكمة ال�صرك�ت.
حوكمة ال�صرك�ت عب�رة عن املنظومة التي نتبعه� لتوجيه وت�صيري 
ومراقبة عمل ال�صركة ل�صم�ن اإ�صتمرار جن�حه�، وهي الكيفية التي 
نلهم به� الآخرين للوثوق فين� – �صواء ك�نوا ع�مة الن��س اأو اجله�ت 
احلكومية او املوظفني اأو ال�صرك�ء اأو العمالء اأو املوردين اأو خالفه 

ال�صليمة املت�صقة مع الأهداف. ب�ل�صورة  اأعم�لن�  – ب�أنن� من�ر�س 
من  العديد  ي�صمل  وا�صع  مفهوم  عن  عب�رة  ال�صرك�ت  حوكمة 
ال�صركة  ت�أ�صي�س  عقد  ب�أحك�م  والإلتزام  الإن�صب�ط  مثل  العوامل 
والإتف�قي�ت  والإجراءات  واللوائح  والأ�ص�س  والأنظمة  والقوانني 
عن  ف�صاًل  والإدارية،  والأمنية  التقنية  والنظم  املربمة  والعقود 
نعتمد  الذين  املتميزين  واأفرادن�  واأخالقن�  ال�صخ�صي  �صلوكن� 

عليهم. اإنه� هويتن� والطريقة التي نوؤدي به� اأعم�لن�.
ر�صمية  ب�صفة  تقع  ال�صرك�ت  حي�ل حوكمة  امل�صوؤولية  اأن  �صحيح 
و�صع  اإليه�  املوكل  القي�دية  اجلهة  لأنه  الإدارة  جمل�س  ع�تق  على 
هذه  نت�ص�رك  اأنن�  اإل  امل�صتقبلي،  وم�ص�ره�  لل�صركة  الع�م  الأط�ر 
 – وظيفته  ح�صب  كل   – كموظفني  الإدارة  جمل�س  مع  امل�صوؤولية 
اأن م�صتقبلن� امل�صرتك يتحقق من خالل مت�صكن� مبب�دئن�  لن�صمن 

واإظه�ره� يف اأفع�لن� بغية حتقيق روؤيتن� وتعظيم قيمن�.
زاهية  �صورة  ر�صم  اأجل  من  جهودن�  وتتعزز  تتوحد  ب�لتع�ون 
اإدارتن� الذي بدوره يج�صد علمن� الدوؤوب وعط�ءن�  ومعربة ملجل�س 
مع مرور الوقت. اإن جممل الأداء الذي نقدمه ونت�ص�ركه مع اإداريين� 
املزيد  اإلى  لل�صعي  اآلية  مبث�بة  وهو  متيزن�  على  يربهن  التنفيذيني 
اإنه�  �صركتن�.  تطوير  اأجل  من  عليه�  واحل�صول  الإ�صتثم�رات  من 
ق�صة – ق�صة جن�حن� – تبدو يف �صورة مخطط�ت بي�نية وجداول 
ون�صو�س نقدمه� يف �صكل تق�رير بحيث ن�ص�هم جميعن� يف ت�صطري 

ف�صوله� ور�صم لوحته� الزاهية، وهي ب�لت�أكيد هويتن�.       

حوكمة الشركات
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محببة  ب�أن�صطة  ال�صيف  فرتة  بتفعيل  الن�دي  اإهتم 
الفئ�ت  جلميع  ال�صب�حة  تعليم  دورة  فقدم  للرواد 

العمرية اإ�صتمرت ملدة 6 اأ�ص�بيع.
التي  امل�ئي  الأيروبك  ح�ص�س  لل�صيدات  قدم  كم�   
م�صرتكة،   47 بح�صور  ال�صيف  فرتة  طوال  اإ�صتمرت 
كم� اأعد الن�دي دورة التن�س لإك�ص�ب امل�صرتك�ت مه�رة 

ري��صية جديدة وتفعيل الأن�صطة احلركية.
وحر�صً� من الن�دي على رفع الوعي لدى املن�صوب�ت 
من جميع الفئ�ت ب�أهمية الأمن وال�صالمة يف الن�دي، 
الن�دي  يف  ال�صالمة  دورات  تقدمي  يف  الن�دي  اإ�صتمر 
اأنظمة  وجود  اأ�صب�ب  على  املرة  هذه  ركزت  والتي 
اأي  وقوع  لتجنب  واأهميته�  ري��صي  ن�ص�ط  بكل  خ��صة 
الن�دي  خ�رج  ال�صالمة  يخ�س  فيم�  واأي�صً�  حوادث، 
الذي  لل�صي�رة  املراأة  قي�دة  مبو�صوع  الإهتم�م  وك�ن 
اأعد الن�دي من اأجله لق�ء هدف الى التوعية والإر�ص�د 
ب�لع�دات الإيج�بية ال�صليمة يف قي�دة املركبة قبل البدء 
جدة  مبدر�صة  معتمدة  مدربة  مع  العملي  ب�لتدريب 

املتطورة لتعليم القي�دة.
خلت�م  ال�صنوي  احلفل  على  رواده  الن�دي  عود  وكم� 
حرم  �صرف  على  يق�م  والذي  الدرا�صي  الع�م  برامج 
قدم  فقد  ال�صركة،  رئي�س  ن�ئب  وحرم  ال�صركة  رئي�س 

هذا الع�م 1439هـ حفل متعدد الفقرات ت�صمن عر�س 
دورة  اإمت�مهن  بعد  ب�لن�دي  لفتي�ت اجلمب�ز  م�صرحي 
اجلمب�ز التمهيدية، كم� ت�صمن عر�س نت�ئج امل�ص�بقة 
القراآنية الرم�ص�نية لع�م 2017م وتكرمي امل�صرتك�ت، 
لل�صيدات  الري��صي  الربن�مج  نت�ئج  اأي�صً�  واأعلنت 
احلفل  وختم  املن�ف�ص�ت،  وتكرمي   »Stay Fit«
�صهر  بقرب  والرتحيب  رم�ص�ن”  “اأهاًل  بفع�لي�ت 
رم�ص�ن ب�لإ�ص�فة اإلى توزيع جوائز جلميع امل�ص�رك�ت 
هذا  يف  احل�صور  عدد  بلغ  وقد  الرم�ص�نية،  ب�لأطب�ق 

احلفل تقريبً� 145 �صيدة وفت�ة .
و�صمن �صي��صة الن�دي الرامية اإلى م�ص�ركة من�صوب�ته 
“اأعظم  بعنوان  مح��صرة  اأعدت  الدينية،  املن��صب�ت 
اأي�م الدني�” قدمت يف �صهر احلج للوقوف على اأهمية 
الن�دي  �ص�رك  واأي�صً�  بف�صله�،  والتذيكر  الأي�م  هذة 
من  ع��صورا  �صي�م  يوم  اجلم�عي  ب�لإفط�ر  من�صوب�ته 
اأجل التع�رف بني الرواد والرتفية وامل�ص�ركة الوجدانية 
اإلى  ب�لإ�ص�فة  اجلديد،  الهجري  ب�لع�م  والإحتف�ل 

مح��صرة عن الع�م اجلديد وف�صل يوم ع��صورا.
الأ�صري  اللق�ء  اإ�صتمرار  يف  الرواد  لرغبة  وتلبيه 
علمية  حلول  و�صع  اإلى  يهدف  الذي  امل�ص�ء(  )قهوة 
اأو  ال�صيدة  تفكري  ي�صغل  م�  وكل  الأ�صرية  للم�صكالت 

الفت�ة مع م�صت�ص�رة اأ�صرية مخت�صه، اإ�صتمر الن�دي يف 
الربن�مج مبو�صمه الث�ين والذي ختم بعد عدة لق�ءات 
اجلميع،  مع  ال�صيدات  �ص�ركته�  مثمرة  بنت�ئج  وخرج 
الإداريني  وكبري  الرئي�س  ن�ئب  حرم  حر�صت  كم� 
مل�  تقديرًا  الأ�صرية  امل�صت�ص�رة  تكرمي  على  التنفيذيني 

قدمته من اإثراء معريف واأ�صري للمن�صوب�ت.
لرفع  مختلفة  وبرامج  لق�ءات  الن�دي  قدم  اي�صً� 
املن�صوب�ت  لدى  والإجتم�عي  واملعريف  الثق�يف  الوعي 
بعنوان  لق�ءه�  ك�ن  ب�صرية  تنمية  دكتورة  ف�إ�صت�ص�ف 
متت  كم�  احلديثة”،  الرتبية  يف  اجلذابة  “القوانني 
يف  الدكتوراه  على  ح��صلة  معتمدة  مدربة  اإ�صت�ص�فة 
ذوي  مع  التع�مل  كيفية  على  للتعرف  النف�صي  املج�ل 
لق�ء  ونظم  املخت�صني،  لغري  اخل��صة  الحتي�ج�ت 
داعية  مع  القراآن”  تدبر  يف  “�صل�صلة  بعنوان  �صهري 
ومخت�صة يف الدرا�ص�ت الإ�صالمية. كم� مت تنظيم لق�ء 
وت�أثريه�  املنزل  يف  واإنعك��ص�ته�  الألوان  بعلم  خ��س 
كم�  داخلي مخت�صة،  ديكور  مهند�صة  مع  النف�س  على 
اإ�صتمرت  التي  الإجنليزية  اللغة  حت�صني  دورة  ُقِدَمْت 
فتي�ت  فئة  ام�  فوق،  فم�  �صنة  لفئة 18  اأ�ص�بيع   6 ملدة 
الإبتدائي فقد اأعدت لهن دورة حت�صني اخلط التي بلغ 

عدد امل�ص�رك�ت فيه� 33 فت�ة.

أنشطة وبرامج نادي سامرف الترفيهي )قسم 
السيدات(النصف الثاني من عام 2018م

 عبري �سامي غالم – من�سقة ق�سم ال�سيدات بنادي �سامرف الرتفيهي
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من�سور القثامي

م�ست�سار �سوؤون العاملني

يف �صامرف اأن�صئت املدونة عام 1987م وهي من مقت�صيات عقد العمل وي�صرف على 
يراأ�صها  بال�صركة  العليا  الدارة  اأع�صاء من  ثمان  من  مكونة  تنفيذية  تطبيقها جلنة 
نائب الرئي�ض لل�صوؤون الدارية واملالية والأمن ال�صناعي بهدف حماية امل�صالح وحتقيق 

ال�صفافية والف�صاح ب�صكل دوري ، واطالع اإدارة ال�صركة وال�صركاء على امل�صتجدات .
وتعار�ض  العمل  باأخالقيات  تتعلق  تنظيمية  اأحكام  جمموعة  املدونة  وتت�صمن 

امل�صالح وامللكية الفكرية وحقوق الآخرين . 
ويعترب برنامج اإقرتاحات املوظفني الذي تنفق عليه ال�صركة �صنويا مفردة من نظام 

حماية امللكية الفكرية وحقوق الآخرين .
يف نظام العمل املادة 65 مبثابة مدونة التزامات وم�صوؤوليات العامل ب�صكل جممل، 
بامل�صوؤوليات  اأخل  من  حيال  كربى  عقوبات  كمدونة  فهي  النظام  يف   80 املادة  يقابلها 
وزارة  اأ�صدرت  كما  العامل.  يعيها  اأن  يجب  اأحكام  مدونة  املادتني  كلتا  والواجبات. 
الدليل ال�صرت�صادي لقواعد  العمل وال�صوؤون الجتماعية مدونة تف�صيلية بعنوان : 

اأخالقيات العمل .
حمليا ودوليا وعربيا

اأخذت يف العتبار منظمة العمل الدويل والعربي اأهمية ال�صلوك الوظيفي واللتزام 
وامل�صوؤولية. 

ويف اململكة اعتمد جمل�ض الوزراء املوقر مدونة وقواعد ال�صلوك الوظيفي للقطاع 
العام بهدف تنمية روح امل�صوؤولية واإر�صاء معايري اأخالقية وقيم مهنية عالية ، وتعزيز 
اللتزام باملباديء واملمار�صات اجليدة الر�صيدة وحتقيق ال�صفافية. مثلما اأ�صدرت وزارة 
الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية مدونة قواعد ال�صلوك الوظيفي وحماية النزاهة 

ومكافحة الف�صاد وعممتها على ال�صركات . 
والقيادات  للموظفني  املوجهة  التثقيفية  الدورة  تنطلق  م   2019 العام  مطلع  يف 
تفعيل  مع  بالتزامن  بامل�صتجدات  والتوعية  الفهم  لتعميق  بال�صركة   ال�صرافية 

الربنامج اللكرتوين للقراءة وتقدمي الف�صاح الكرتونيا.
لـ )ما يجب فعله  ن�صره وهو ملخ�ض  �صيتم  العمل  الدورة ميثاق  واجلديد يف هذه 

وما ميتنع( .

1- مدونة تطلق على جمموعة اأحكام قانونية اأو فقهية مرتبة بانتظام ، مثلما تطلق مدونة الأحوال 
ال�صخ�صية على جمموعة الأحكام القانونية والفقهية املتعلقة بتنظيم الأ�صرة وق�ض على ذلك .

   ال�صلوك: اأن�صطة وت�صرفات يقوم بها الإن�صان داخلية اأم خارجية، ميار�صها يف حياته اليومية
   الوظيفي : اأي �صلوك املوظف النزيه والأمني الذي ميار�ض اأداء واجباته الوظيفية لتحقيق اأهداف 

جهة عمله.
)2(  امليثاق هو “ما يتعاهد اأو يتحالف عليه ر�صميا �صخ�صان اأو اأكرث من اأجل عمل م�صرتك”

مدونة ال�صلوك الوظيفي )1(
ميثاق العمل )2(

ل�ائح 

واأنظمة

نظمت �صركة �ص�مرف يف يوم الثالث�ء املوافق الث�لث من دي�صمرب 2018م مبركزه� 
الرتفيهي اإحتف�له� ال�صنوي لتكرمي كوكبة من موظفيه� الرواد الذين اأكملوا 35 و30 
اإدارة  ال�صركة، وذلك حتت رع�ية رئي�س جمل�س  املتوا�صلة يف  �صنة من اخلدمة  و25 
�صركة �ص�مرف ال�صيد/ اأحمد ال�صعدي وبح�صور ال�ص�دة اأع�ص�ء جمل�س اإدارة �صركة 
�ص�مرف و�صالح الدين ح�مد دردير الرئي�س وكبري الإداريني التنفيذيني واألن دوف�ل 
ن�ئبه التنفيذي ل�صئون الت�صنيع و�صعود خالف ن�ئب الرئي�س لل�صئون الإدارية وامل�لية 

والأمن ال�صن�عي. كم� ح�صر الإحتف�ل جمع من موظفي ال�صركة.  
الإداريني  وكبري  ال�صركة  رئي�س  �صع�دة  األق�ه�  ترحيبية  بكلمة  الإحتف�ل  وبداأ 
املكرمني  للموظفني  وتقديره  �صكره  عن  فيه�  عرب  دردير،  الدين  �صالح  التنفيذيني، 
ودورهم الري�دي يف جن�ح ال�صركة، وحث بقية املوظفني على الإ�صتف�دة من خربات 
هوؤلء الرواد يف ظل ثق�فة نقل املعرفة التي تنعم به� اأ�صرة �صركة �ص�مرف. كم� اأ�ص�ر 
دردير اإلى خ�صو�صية اإحتف�ل هذا الع�م الذي �ص�دف اإنعق�د الإجتم�ع املئوي لل�صرك�ء 
ب�ص�أن ح�ص�س بيع املنتج�ت، م� يدل على جن�ح ال�صراكة املتينة بني ال�صرك�ء اأرامكو 
ال�صعودية واإك�صون موبيل، وهو كذلك خري بره�ن على �صري ال�صركة بخطى ث�بتة نحو 

حتقيق الروؤية املتمثلة يف اأن تكون �ص�مرف امل�صف�ة الرائدة يف اأوروب� واآ�صي�.   
عن  ني�بًة  ال�صي�نة  اإدارة  ع�م  مدير  ح�صوبة  املعني  عبد  اإي�د  املهند�س/  وحتدث 
الت�م عن  ومعربً� عن ر�ص�هم  التكرمي  لهذا  وتقديره  �صكره  بهم معربًا عن  املحتفى 
التج�رب التي ع��صوه� والفر�س التي ن�لوه� طوال فرتات عملهم الطويلة ب�ل�صركة. 
من ثم، ق�م كل من ال�صعدي ودردير بتكرمي املحتفى بهم وت�صليمهم الهداي� وال�صه�دات 
التقديرية.  واأعقب ذلك بع�س الفقرات الرتفيهية مثل العر�س الفلكلوري الذي �صد 

اإنتب�ه احل�صور ون�ل اإعج�بهم، وتن�ول اجلميع وجبة الع�ص�ء قبيل خت�م الإحتف�ل. 
مبقر  �ص�مرف  �صركة  اإدارة  جمل�س  اأع�ص�ء  اإجتم�ع  اإنعق�د  الت�يل  اليوم  �صهد  كم� 

ال�صركة. 

سامرف تكرم 
موظفيها الرواد

 حممد باقي�س – كبري اأخ�سائيي العالقات العامة وامل�سئولية الإجتماعية

 طلعت عبادي – من�سق ال�سوؤون الأمنية 

لأداء  ج�هزيتهم  و�صم�ن  الأمن  رج�ل  وتطوير  ت�أهيل  اإلى  الرامية  اجلهود  �صمن 
مه�مهم الوظيفية، نفذت اإدارة الأمن ال�صن�عي وال�صئون احلكومية دورة “الع�دات 
الأكرث فع�لية لرجل الأمن ال�صن�عي” خالل الفرتة من 04 اإلى 08 نوفمرب 2018م 

بفندق هوليدي اإن بينبع.
الق�صوى  الإ�صتف�دة  ل�صم�ن  الوردي�ت  مختلف  من  اأمن  رجل   14 الدورة  وح�صر 

وتعزيز جهود نقل املعرفة يف الإدارة. 
جديٌر ب�لذكر اأن اإدارة الأمن ال�صن�عي وال�صئون احلكومية  حر�صت على م�ص�ركة 
العديد من اجله�ت احلكومية ذات ال�صلة، وذلك لتدعيم ال�صراكة معه� وامل�ص�عدة 

يف تطوير الكوادر احلكومية. 

برنامج التدريب والتطوير 
الوظيفي بإدارة األمن الصناعي
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رحلة سامرف العائلية لعام 2018م
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ع�م...  بعد  ع�مً�  ونلتقي  الأعوام  مت�صي 
هذا هو �صع�ر رحلة �ص�مرف الع�ئلية ال�صنوية 
املوظفون  يلتقي  حيث  املعجز،  �ص�طيء  يف 
احل�ليون وال�ص�بقون وعوائلهم يف جو اإحتف�يل 
كي ي�صتمتعوا بعد �صنة ك�ملة من العمل ال�ص�ق 
بعيدًا من �صغوط�ت العمل، وينع�صوا ذاكرتهم 
�صويً�  اأم�صوه�  التي  اخلوايل  الأي�م  بذكري�ت 

يف ال�صركة.
ق�مت  ع�م،  كل  نه�ية  يف  الع�دة  جرت  كم� 
الربامج  من  الكثري  ب�إعداد  �ص�مرف  �صركة 
املمتعة وامل�ص�بق�ت واجلوائز القيمة ملوظفيه� 
يف  الع�ئلية  �ص�مرف  رحلة  يف  وعوائلهم 
�ص�طىء املعجز. اإحتوت الرحلة على فع�لي�ت 
ال�ص�بونية  املالعب  ومنه�  خ�رجية  و  داخلية 
والكثري  الط�ئرة  ومالعب  الهوائية  والألع�ب 

من الفع�لي�ت والأن�صطة الري��صية. 
احل�صور  جميع  �صملت  هداي�  توزيع  ومت   
بواقع حوايل 1500 هدية لل�صغ�ر و200 هدية 
وك�ن  الن�ص�ئي،  الرج�يل  الق�صمني  يف  للكب�ر 

توزيع اجلوائز الكربى املميزة ك�لت�يل:-
وديع  من  كل  بهم�  ف�ز  لرتكي�  تذكرتني 
هو�ص�وي من ق�صم ال�صالمة ومحمد �صيف من 

اإدارة الت�صغيل.
ن�ئب  �صع�دة  بح�صور  اجلوائز  توزيع  وك�ن 
والأمن  وامل�لية  الإدارية  لل�صوؤون  الرئي�س 

ال�صن�عي املهند�س/ �صعود ح�مد خالف. 
ر�ص�  على  الرحلة  ح�زت  اهلل  من  وبف�صل 
للجهود  تقديرًا  وهي  وعوائلهم،  املوظفني 
موظفني  من  ال�صركة  ملوظفي  الكبرية 

وتف�نيهم.

 عبد اهلل خا�سقجي

 رئي�س اللجنة الريا�سية ب�سركة �سامرف
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بطولة سامرف للبلوت

 عبد اهلل خا�سقجي – رئي�س اللجنة الريا�سية ب�سركة �سامرف

اأقيمت اأول ن�صخة من بطولة �ص�مرف للبلوت يف 
 30 املوافق  الثالث�ء  يوم  الرتفيهي  �ص�مرف  ن�دي 

اأكتوبر 2018م. 
من  كل  بدعوة  الري��صية  اللجنة  ق�مت  حيث 
�صالح   / التنفيذيني  الإداريني  وكبري  الرئي�س 
و  الإدارية  لل�صئون  الرئي�س  ون�ئب  دردير  الدين 
امل�لية و الأمن ال�صن�عي / �صعود خالف و ن�ئب 
دوف�ل  األني   / الت�صنيع  ل�صئون  التنفيذي  الرئي�س 
افتت�حية  )�صكة(  ولعب  البطولة  لفتت�ح  وذلك 
و  دردير  الدين  �صالح  املهند�س  بني  وك�نت 
ح�صن  املهند�س  وبني  خالف  �صعود  املهند�س 
اجلميع  وا�صتمتع  دوف�ل  األني  املهند�س  و  العمري 
ف�ز  و  املن��صبة  هذه  يف  العلي�  الإدارة  مب�ص�ركة 
املهند�س  و  دردير  الدين  �صالح  املهند�س  فريق 

�صعود خالف.
ومن بعده� مت توزيع الفرق على الط�ولت ح�صب 
الرتتيب امل�صبق من قبل اللجنة املنظمة حيث ك�ن 
جولة  اأول  انتهت  و  ط�ولت   6 و  فريقً�   32 هن�ك 
بت�أهل 16 فريقً� يف اأجواء تن�ف�صية اأخويه معروفه 

لدى �صركة �ص�مرف.
جولة  بداأت   2018 اأكتوبر   31 الث�ين  اليوم  ويف 

دوري الـ16 و ت�أهل 8 فرق .
النق�ط  و  املوظفني  بني  �صديدًا  التن�ف�س  ك�ن 
ت�أهلت 4 فرق  و  الـ8  بداأ دوري  ثم  و من  متق�ربة 

و هي ك�لت�يل :-
فريق/ �صعود خالف و اأ�ص�مة بوقري.

فريق/ معتز عط�اهلل و محمود �صراج.
فريق/ جنيب احلب�صي و ع�دل احلربي.

ع�ش حياة اآمنة

لوؤي خالد اإ�سكندراين 

 مهند�س تخطيط وتن�سيق م�ساريع

من  جمموعة  اإىل  ي�صري  وال�صالمة  الأمن  مفهوم  اإن 
احلماية  توفري  اأجل  من  اإتخاذها  يتم  التي  الإجراءات 
يتخذ  ما  وعادًة  والعامة،  اخلا�صة  واملمتلكات  لالأنف�ض 
ال�صخ�ض و�صيلة الدفاع من اأجل �صمان حمايته و�صالمته. 
اإن احلاجة لالأمن وال�صالمة تعد من احلاجات البديهية 
والفطرية عند الكائنات احلية كافة ومن اأجل الإ�صتمرار 
على قيد احلياة وحماية النف�ض من التعر�ض لأي نوع من 
اأنواع اخلطر، لذلك �صعى الإن�صان منذ القدم لتوفري كافة 
الو�صائل املمكنة، والأدوات الالزمة التي ت�صاهم يف حماية 
من  والإكت�صاف  البحث،  على  قدرته  على  فاإعتمد  اأمنه، 
الأ�صياء  والتمييز بني  املحيطة،  البيئة  على  التعرف  اأجل 
له  وتوفر  �صالمته،  على  حتافظ  والتي  وال�صارة  املفيدة 
خماطر.  لأية  التعر�ض  من  وحتميه  وال�صالمة،  الأمن 
واأ�صبح اأهتمام كافة املوؤ�ص�صات، وال�صركات بقطاعات العمل 
املختلفة باملحافظة على توفري الأمن وال�صالمة لكل من 
لأن  وذلك  معهم،  يتعاملون  الذين  والعمالء  العاملني 
�صعارات  اأو  روؤية  جمرد  يعد  مل  وال�صالمة  الأمن  مفهوم 
التي  النجاح  عنا�صر  من  اأ�صا�صياً  عن�صراً  اأ�صبح  بل  فقط 
ت�صاهم يف اإكت�صاف اخلطر قبل وقوعه. ولكي نعي�ض ب�صالم 
وننعم مبجتمع اآمن تكون �صالمة الفرد مّنا اأهم الأوليات، 
يجب علينا جميعا اأن نعي�ض هذه ال�صالمة �صواء كانت يف 
مع  اليومية  حياتنا  يف  حتى  اأو  ال�صارع  يف  اأو  العمل  مقر 
اأ�صرنا وا�صحابنا، نعي�صها بكافة تفا�صيلها ول ن�صمح لأحد 
بامل�صا�ض ب�صالمتنا، نحاول ونبذل و نوجه و نراقب كل ما 
ياأتي من حولنا و مي�ض �صالمتنا يقول اهلل �صبحانه وتعاىل 
يف حمكم تنزيله: )واأنفقوا يف �صبيل اهلل ول تلقوا باأيديكم 
 195 اأيه  املح�صنني(.  يحب  اهلل  اإن  اأح�صنوا  و  التهلكة  اىل 

�صورة البقرة.
م�صوؤولية  هي  اإمنا  وظيفية  مهام  لي�صت  فامل�صوؤولية 
يف  لنا  و  املجتمع،  اأفراد  كافة  من  هام  ومطلباً  جماعية 
اأو�صح  فقد  اأ�صوة ح�صنة  و�صلم  عليه  اهلل  اهلل �صلى  ر�صول 
النعم  اأجِلّ  اأن من  الت�صليم  واأمت  ال�صالة  اأف�صل  عليه  لنا 
عليه  اهلل  �صلى  فقال  والعافية،  ال�صحة  نعمة  واأعظمها 
�صربه  اآمناً يف  اأ�صبح منكم معافى يف ج�صده  “من  و�صلم: 
 .“ بحذافريها  الدنيا  له  حيزت  فكاأمنا  يومه  قوت  عنده 

رواه البخاري.
اأم�صى  اأ�صبح واإذا  اإذا  اأنه �صلى اهلل عليه و�صلم كان  كما 
اأ�صاألك  اإين  اللهم   “ العافية:  وتعاىل  تبارك  ربه  �صاأل 
العافية يف الدنيا والآخرة اللهم اإين اأ�صاألك العفو والعافية 
يف ديني و دنياي، و اأهلي ومايل اللهم اأ�صرت عوراتي، واآمن 
وعن   ، ومن خلفي  يدي  بني  اأحفظني من  اللهم  روعاتي 
اأن  بعظمتك من  واأعوذ  �صمايل، ومن فوقي،  مييني وعن 

اأغتال من حتتي “ . رواه عبد اهلل ابن عبا�ض.
اأن  تن�صى  ول  واآمناً  متعاي�صاً  كن  الكرمي  اخي  لذلك 
ال�صالمة  و�صائل  واإتبع  حولك  ومن  نف�صك  على  حتافظ 

يف �صائر حياتك ...
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ال�س�ؤال
» ماهي اأول جامعة اأ�ص�صت يف العامل؟«

حل �س�ؤال 
العدد ال�سابق
حل �صوؤال 
العدد ال�صابق 
هو: )عام 
1983 م( وقد 
وردت العديد 
من الإجابات 
ال�صحيحة 
وكانت نتيجة 
القرعة من 
ن�صيب الزميل/  
�صريف ح�صني 
النجمي.

هو �صوؤال يطرح يف كل عدد من �صتى مي�دين املعرفة و�صيعلن عن اإ�صم الف�ئز ب�مل�ص�بقة سؤال العدد
يف العدد الذي يليه ويف ح�ل و�صول اأكرث من اإج�بة �صحيحة يتم الإقرتاع بني الف�ئزين 

تر�صل الج�ب�ت الى: على روي�صد احل�ص�وي - بريد اإلكرتوين )hassawi@samref.com.sa( تلفون 0143964221

مدير عام اإدارة الأمن ال�صناعي وال�صئون احلكومية املهند�س/ ح�صن حامد العمري ي�صلم اجلائزة للفائز/ �صريف ح�صني النجمي

فريق/ معتز طب�خ و عبدالعزيز الزهراين.
يوم  النه�ئية  املب�راة  و  النه�ئي  ن�صف  لعب 
الأحد 04 نوفمرب 2018 ولعب على النه�ئي كل من 
فريق/ معتز عط�اهلل و محمود �صراج ، وفريق / 

معتز طب�خ و عبدالعزيز الزهراين. 
و  اهلل  عط�  معتز  لفريق/  حليف�  الفوز  وك�ن 

محمود �صراج حيث توجو ب�لف�ئزيني يف اول بطولة 
بلوت تقيمه� �صركة �ص�مرف

�صنعت  حيث   ، اإيج�بية  ك�نت  البطولة  اأ�صداء 
وقد   ، العمل  اأجواء  و خروجً� من  تن�ف�صية  اأجواًء 
و   ، �صريفً�  تن�ف�صً�  املوظفني  بني  التن�ف�س  ك�ن 
ك�ن عدد امل�ص�ركني كبري حيث جمع بني ا�صح�ب 

ري��صي  الغري  و  والري��صي  ال�صب�ب  و  اخلربه 
البلوت ومت  لعبة  الكل يف حب  بطولة جتمع  ك�نت 
تهنئة الفريق الف�ئز كم� ا�صتمتع الفريق اخل��صر 
اأخرى  ن�صخ  ب�مل�ص�ركة يف  رغبتة  اأكد  و  مب�ص�ركته 

من هذه البطولة الرائعة.
مع متني�تن� للجميع ب�لتوفيق ...
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نائب الرئي�ض التنفيذي
 ل�صئون الت�صنيع

األن دوفال

كلمة نائب الرئيس التنفيذي لشئون التصنيع
�صهد  لنا جميعاً، حيث  بالن�صبة  وال�صعاب  بالتحديات  الذي كان مليئاً  اإنق�صى عام 2018م 
تنفيذ ال�صيانة الدورية ال�صاملة خالل الفرتة من �صهر مار�ض وحتى اأبريل، التي �صارك يف 
اإجناز اأعمالها حوايل 8 اآلف من من�صوبي املقاولني دون وقوع اإ�صابات م�صجلة بينهم، اإل 
اأننا فجعنا جميعاً بفقد زميلنا املهند�ض الراحل/ ندمي اأخرت. كما واجهت امل�صفاة العديد 
من امل�صاكل الفنية خالل فرتة اإعادة الت�صغيل عقب اإجناز ال�صيانة الدورية، غري اأننا متكنا 
من التغلب على هذه ال�صعاب بف�صل التجاوب املتميز من كافة اإدارات واأق�صام ال�صركة على 
الرغم من اأنها �صادفت الإرتفاع ال�صديد يف درجات احلرارة وخالل �صهر رم�صان املبارك. 
وتتقدم الإدارة بجزيل ال�صكر والإمتنان لكل من �صارك يف تنفيذ هذه الأعمال يف ظل تلك 
الظروف ال�صعبة. اإهتمت ال�صركة ب�صفة خا�صة ب�صمان ر�صد وحتديد الأ�صباب اجلذرية 
التي اأدت لكافة احلوادث، ذلك مع الإهتمام ال�صديد بالإ�صتفادة من الدرو�ض والعرب امل�صتقاة 
منها، وهي الثقافة التي تتفرد بها �صركة �صامرف، ما مكنها من اإكت�صاب املزيد من القوى 

من هذه التجارب التي �صاحبت ال�صيانة الدورية.

حتقيق  مع  2018م  عام  من  الثاين  الن�صف  طوال  متميزاً  للم�صفاة  الت�صغيلي  الأداء  ظل 
م�صتويات عالية على �صعيد الإعتمادية والإ�صتفادة من العمليات الإنتاجية، ال�صيء الذي 
اأعقبت  التي  الفنية  امل�صاكل  عن  الناجتة  ال�صلبية  الآثار  بع�ض  تعوي�ض  من  ال�صركة  مكن 
واأثرت  الفرتة  تلك  خالل  �صعيفة  ظلت  التكرير  اأرباح  هوام�ض  اأن  اإل  الدورية؛  ال�صيانة 

بدرجة كبرية على النتائج املالية النهائية لل�صركة.

اأن تت�صافر اجلهود لإ�صتمرار م�صرية جناح ال�صركة  اإذ ن�صت�صرف عام 2019م، ل بد  ونحن 
طليعة  يف  الت�صغيل  واإعتمادية  �صالمة  تظل  اأن  على  الأداء،  حت�صني  على  العمل  وموا�صلة 
اأولوياتنا. كما حتر�ض ال�صركة على معاجلة امل�صاكل واملالحظات الفنية املر�صودة بتنفيذ 
اأعمال  مثل  املعتمدة،  الراأ�صمالية  الإ�صتثمارات  خطة  وتطبيق  اخلا�صة  ال�صيانة  برامج 
التاأهيل امل�صتمر للمرافق املينائية، وكذلك امل�صروع الهادف اإىل حت�صني كفاءة وحدة معاجلة 
ب�صاأن  التح�صن  من  املزيد  حتقيق  اإىل  الرامية  اجلهود  ت�صتمر  كذلك  ال�صائلة.  النفايات 
هام�ض الربح الناجت من عمليات التكرير. وي�صري العمل على قدٍم و�صاق ل�صمان بدء ت�صغيل 
اأبريل  م�صروع �صامرف لالإ�صتفادة من احلرارة املهدرة يف ت�صغيل الغاليات يف مطلع �صهر 
القادم، كما تق�صي اخلطة امل�صتقبلية وبالدعم التام وامل�صتمر من ال�صريكني بتنفيذ م�صاريع 
نقية  نفطية  اإىل منتجات  القيمة  الثقيل منخف�ض  الوقود  زيت  اإىل حتويل  تهدف  كربى 
عالية القيمة؛ وهو م�صروع طموح تبلغ تكلفته مليارات الدولرات وميثل فر�صة حقيقية 
لل�صركة لتحقيق املزيد من النجاحات يف امل�صتقبل؛ ونحن واثقون متاماً من اأن هذا امل�صروع 

�صي�صري وفق خطوات ومراحل التطوير ال�صليمة املعتادة.

اإدارة  بالتحديات الرائعة، ونحن يف  اأن هذه املعطيات جتعل من 2019م عاماً مليئاً  ل �صك 
ال�صركة واثقون متاماً يف تفانيكم الدائم واإخال�صكم امل�صتمر لتمكني ال�صركة من حتقيق 

جميع هذه الأهداف الطموحة. 
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EVP - Manufacturing

Alain A. Duval 

MESSAGE FROM THE EVP, MANUFACTURING

The year 2018 is behind us. This has been a very challenging 
year for us all, with a “mega TA” from March to May. While the 
scope of work has been executed with up to 8000 contractors 
with no reportable contractor injury, we have been saddened 
by the loss of our colleague Nadeem, Inspection Engineer. 
The refinery faced several issues during the start up. The 
response of the whole organization was outstanding, when 
the ambient temperature was very hot, and this, during 
Ramadan Holy month. Samref Leadership Team is grateful to 
everyone who was solicited in these difficult circumstances. 
Special emphasis has been given to ensure the root cause 
of every incident was identified, and high attention is paid 
on implementing the lessons learned. Samref is a learning 
organization which is getting stronger out of this period. 
 
The operations were excellent during the second half of 2018 
with high reliability and high capacity utilization. This enabled 
to partially offset the negative impact of the post TA issues. 
Unfortunately, refining margins have been weak over this period 
impacting significantly Samref financial results.

We are now already well into 2019. It is important to build on 
Samref strengths to continue improving performance. Safe and 
reliable remain our main focus. Known issues and vulnerabilities 
continue to be addressed with focused Maintenance Programs 
and Capital Investment Plan, such as the continued rehabilitation 
of the ports facilities and the project to improve Water Effluents 
treatment facilities. Efforts will also aim at further improving the 
margin generated by the refinery. The start of the new Waste 
Heat Boiler should take pace in early April. For the longer term, 
Samref is fully engaged with the support of both shareholders 
in a major project to convert the low value Heavy Fuel Oil into 
high value Clean Products. This multi-billion dollar Project is real 
opportunity for the future of our company. We are confident that 
it will proceed through the usual steps of a project development.  
 
This makes 2019 full of exciting challenges. We are confident 
that, with your full individual engagement, Samref will succeed 
in delivering all these ambitious objectives.

27
SAMREF NEWs



SAMREF NEWs

28

Past Issue 
Quiz Result

The answer 
for the 
previous 
quiz was 
(1983). 
The lucky 
winner was 
Shareif H. 
Najmi.    

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

The IS&GA General Manager, Hassan H Al-Amri presents the prize to Shareif H Najmi

“What is the first university founded in 
the world?”

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. 

Saud Khallaf and Osama Boghari 
Mutaz Attallah and Mahmoud 
Seraj
Najeeb Hebshi and Adel Mughairbi
Mutaz Tabbakh and Abdulaziz Al-
Zahrani

Semi-finals and final took place on 
Sun 04 Nov 2018. Final game was 
between Mutaz Attallah/Mahmoud 
Seraj and Mutaz Tabbakh/
Abdulaziz Al-Zahrani. Mutaz and 
Mahmoud were the champions.

The event was admired by 
everybody who enjoys the 
cheerful atmospheres that many 
employees have already got 
prepared to participate in the 
2019 championship.
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For the first time in SAMREF, 
the Baloot Championship was 

launched on Tue 30 Oct 2018.
To inaugurate this special 
recreation event; SAMREF 
President & CEO, Mr. Salahaddin 
Dardeer, EVP-Manufacturing, Mr. 
Alain Duval and VP-Administration, 
Finance & IS, Mr. Saud Khallaf 
were invited for the kick-off 
ceremony. A special game took 

place between team A (Dardeer/
Khallaf) and team B (Duval/Amri) 
team where team A were the 
winners.
As planned by the Sports 
Committee, the 32 participating 
teams had friendly and pleasant 
confrontations. On the next day, 
the round of 16 took place. Eight 
teams qualified to the next stage, 
as follows:

 Abdullah R. Khashogji – Chairman, SAMREF Sports Committee

SAMREF Baloot 
Championship

ENJOY A SAFE LIFE

Loai K. Iskandrani 

 PPC Project Planner

The concept of security and safety refers to the 
range of actions taken to protect individuals 
and properties. The need of security and 
safety is very crucial to the human beings; 
to survive and to protect themselves against 
any kinds of danger. Therefore, the human 
have been looking for the means and tools 
that contribute to the protection of their 
security and safety wherever they are. They 
have relied on their ability to search and 
discover the environment surrounding them, 
and to distinguish useful and harmful things. 
Moreover, they have been able to find things 
that keep their safety, provide security, and 
protect them from being exposed to any risks. 
All organizations and companies in the various 
work sectors are concerned with maintaining 
the security and safety of both employees 
and contractors because that the concept of 
security and safety is no longer just an idea!. 
It is an essential element that contributes to 
discovering the danger before happening. To 
live in safe society, we all must feel this matter 
whether at the workplace, on the street or 
even in our daily lives with our children and 
families. We need to watch whatever happens 
around us and control it with all means to 
insure our safety. Allah, the Almighty says, 
(Spend in the way of Allah and do not cast 
into destruction with your own hands. Be good 
doers; Allah loves the good doers.) 
The responsibility of insuring safety is not a 
functional task but a collective responsibility 
and an important requirement that should 
be fulfilled by all members of society. The 
Messenger of Allah peace be upon him is good 
example to follow; he explained to us that the 
best and greatest blessings ever are health 
and wellness when he said, “Whosoever 
begins the day feeling family security and 
good health; and possessing provision for 
his day is as though he possessed the whole 
world.””
As Mohammed (peace be upon him) used to 
ask Allah to grant him health and safety in the 
morning and the evening,” (O Allah, I ask You 
forgiveness and well-being in this world and in 
the Hereafter. O Allah, I ask You forgiveness 
and well-being in my religious and my worldly 
affairs. O Allah, conceal my faults, calm my 
fears, and protect me from before me and 
behind me, from my right and my left, and 
from above me, and I seek refuge in You from 
being taken unaware from beneath me).
Therefore, our fellow readers do not forget 
to keep yourself and those around you safe 
and follow the safety means throughout your 
live...
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As part of the recreation 
activities, SAMREF 

Beach Party in Al-Mojiz 
is an annual gathering 
for current employees, 
ex-employees and their 
families to enjoy the 
pleasant and calm event. 
It is a good opportunity 
for everybody to recall 
memories of the old days 
they spent together in 
SAMREF.
As usual, the party this 
featured a lot of exciting 
sports activities and 
competitions with high-
value prizes. It was the 
first time to include 
Baloot and PlayStation 
competitions.  
Beside the gifts that 
were distributed to all 
attendees (around 1500 
gifts for kids and 200 gifts 
for adults), the valuable 
prize (2 air tickets to 
Turkey) went to the 
lucky winners who were: 
Wadea Hawsawi (Safety) 
and Mohammed Saif 
(Operations).
All prizes were distributed 
in presence of the VP, 
Administration, Finance & 
IS, Mr. Saud H. Khallaf.
The overall impression 
revealed that it was a 
well-received event. This 
annual party is organized 
in recognition of the great 
and dedicated efforts 
made by the employees. 

 Abdullah Khashogji 

SAMREF Sport Committee Head
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Mansour Al-Guthami

Labor Relations Consultant

In SAMREF, the code of business conduct is in place 
as one of the employment contract’s prerequisites. 
The code is steered by an 8-member executive 
committee that is chaired by the VP- Administration, 
Finance & IS; with the objective of protecting 
Company’s interests, achieving transparency, 
ensuring timely declarations and sharing outcome 
with the top management and shareholders. It 
comprises policies on business ethics, conflict of 
interests and intellectual rights of others.
SAMREF Employees’ Suggestion Program is part of 
its intellectual rights of others.
For the Saudi Labor law, Article 65 represents the 
code of employee’s obligations in general. On the 
other hand, Article 80 is totaling the severe penalties 
applicable to employees who violate such obligations.  
Both articles should be adhered to by the employee. 
To this end, the Saudi ministry of Labor and Social 
Affairs has introduced a detail code in this regard 
called: Guidelines for Business Ethics Rules.
Business conduct and employees’ obligations are 
taken into account globally, locally and regionally. In 
Saudi Arabia, the code of business conduct for the 
public service was approved by the Cabinet, in order 
to foster accountability, instill high ethical standards 
& moral values, strengthen adherence to principles 
& professional practices and ensure transparency. 
Also, a code of business conduct, integrity and anti-
corruption was introduced and circulated by the 
ministry of Energy, Industry and Mineral Resources.
In early 2019, SAMREF will launch the COI 
awareness program for the supervisory levels in 
order to get them aware of the new developments 
and inputs. Simultaneously, the e-reading program 
and e-declaration form will be introduced. This 
time, the program will feature the declaration of 
Employee’s Charter which summarizes “Shall & Shall 
Not” obligations.

Code of Business 
Conduct 
Employees’ Charter 

 Laws and
Regulations

On Monday 03 December 2018, SAMREF organized the 
annual 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, SAMREF President & Chief Executive 
Officer, Mr. Salahaddin H. Dardeer; the EVP, Manufacturing, 
Mr. Alain Duval and the VP, Administration, Finance & IS, Mr. 
Saud H. Khallaf. The party was also attended by a multitude 
of SAMREF employees.   
The President and CEO, Salahaddin H. Dardeer, began the 
ceremony with a welcoming speech to express appreciation 
to the honored employees and commended 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. Dardeer acclaimed 
the event as a special ceremony as it happens to coincide 
with “SAMREF 100th Off-Takers Meeting”. He considered it as 
a testament to the ever-strengthening relationship between 
our Shareholders Saudi Aramco and ExxonMobil, which 
manifests in SAMREF’s steady progress towards achieving 
its vision of being a leading refinery in Europe and Asia. 
SAMREF Maintenance general manager, Mr. Eyad A. 
Hassoubah, 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 conducted by Messrs. Al-Sa’adi and 
Al-Naghash who distributed certificates of appreciations and 
gifts 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.
On the following day, the meeting of SAMREF board of 
directors was held in SAMREF premises. 

SAMREF Recognizes Its 

Pioneering Employees

As part of the continuous career development efforts 
as to ensure preparedness for job challenges, 

IS&GA organized the “Habits of Highly Effective IS 
Man” course, from 04 to 08 Nov 2018 at Holiday Inn 
hotel. 
The course was attended by 14 security men from the 
different security shift to ensure optimum benefit and 
to reinforce the ongoing knowledge transfer efforts in 
IS&GA department. 
To strengthen partnership with the concerned 
government authorities and to help develop their 
personnel, officials from various security authorities 
and law enforcements took part in the course.  

IS&GA Training Program

 Mohammed  Bagais – PR&CSR Specialist

 Talat S. Abadi - IS Coordinator
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During the summer season, the 
focus was on lovely activities as 

the 6-week swimming course for all 
age categories. 
With 47 participants, the water 
aerobics sessions were conducted 
along with the tennis course as part 
of the sports activities.
Due to paramount importance 
of safety, special courses were 
organized with a focus on why every 
sports activity has certain protective 
equipment and the significance of 
the same in preventing accidents. 
To get ladies aware of the proper 
driving skills and habits, a special 
session was conducted, followed by 
a practical in-class course that was 
delivered by an accredited driving 
instructor.
The annual ceremony for school 
year was organized in the presence 
the President & CEO’s wife and VP-
Administration, Finance & IS’s wife; 
including a fantastic gymnastics 
show presented by the girls who had 
completed the gym course. Also, 

results of both 1439H Ramadan 
Holy Quran memorization/recitation 
competition and “Stay Fit” Sports 
programs were announced and 
winners were recognized. The 
ceremony concluded with the 
recognition of the ladies who 
participated in “Ramadan Dish” 
activity. Attendees were around 
145 ladies.
On the occasion of Hajj, an 
awareness session and Ashura 
Iftar were organized with different 
religious and entertaining activities.
In response to ladies’ request, the 
family gathering (Night Coffee) 
continued for the second year 
with open discussions on different 
contemporary life issues of concern 
for ladies and girls. It was intended 
to answer the various issues with 
the assistance of a specialized 
family consultant. After a series of 
sessions, the gathering concluded 
with fruitful outcomes that ladies 
shared with each other. At the end, 
the engaged family consultant was 

honored by the President & CEO’s 
wife for the perfect material and 
good advices she brought to ladies.
Further, different programs were 
implemented to raise the awareness 
of the ladies in cultural, social and 
general knowledge aspects. To 
this end, both a human resources 
development expert and a 
psychologist were engaged to focus 
on modern education approaches 
and dealing with people with 
special needs, respectively. Also, a 
propagandist was hosted to deliver 
Islamic studies on a monthly basis. 
Moreover, an internal decoration 
engineer presented a special session 
on colors and their psychological 
impacts. A 6-week English language 
course was provided to senior girls 
(18 years old and above), while 
primary level girls were given a 
calligraphy course to enhance their 
handwriting skills.

 Abeer S. Ghulam - HR Recreation Center Female Coordinator

2018 2nd Half SRC Activates 
(Ladies Section) 
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Maintenance Department 
assigned promising job leaders 

to support 2018 Rotterdam 
ExxonMobil BV Refinery Integrated 
Event. The group sent to Rotterdam 
comprised of a Mechanical Group 
Leader and two Technicians. 
Ayman Ali from B1 Mechanical 
was deputed as the team lead 
who adorned it with great aplomb 
to take accountability for the 
group’s performance. Ayman did a 
great job in coordinating with the 
host and showed a professional 
approach to understand their 
requirements. Khaled Murshed 
and Haitham Youbi from Field 
Maintenance were the rest of the 
group members. The assignment 
started on 15 Aug, 2018 with a 
refinery tour, and an induction 
plus site familiarization for 
3weeks. The team accomplished 
their assignment safely and 
successfully on 18 Oct 2018. Our 
employees had demonstrated a 
very high level of commitment 

in completing their allotted job 
tasks in their area of expertise 
with absolute focus on safety. 
They gathered knowledge from 
and shared valuable experience 
with their counterparts by getting 
fully engaged in turnaround tasks 
execution, working in multi-crafts 
environment.
Maintenance management had 
given clear guidelines to assignees 
before traveling to leverage full 
benefits associated with such 
exchange of resources, and had 
been monitoring their performance 
through frequent e-mails with 
Rotterdam TA Manager to ensure 
expectations are met. The group 
had performed well and had 
appreciation from the Rotterdam 
IE Management and returned back 
with a wealth of experience and 
skills in their chosen career. We will 
continue to support such programs 
to help SAMREF Shareholders 
achieving the best results and 
grow our own employees’ talent. 

 Eyad Hassoubah – General Manager, Maintenance Dept.

Ethic, Culture 
and Professional 

Relationship 
- Building 

Organizational 
Change. 

Cassim Patel  

T&CD

There are many sources of instability that 
lead to a need for change; this includes 
economic, political, social and technology 
and have great impact on an organization 
The current thinking is that business must 
behave as a social entity and therefore it 
must be able to identify itself and be in 
line with societal goals and aspiration. 
Gone were the days when the main goal 
of any business was to generate profits 
with little or no consideration of the 
society, either within the area where the 
business is operating or otherwise. In the 
case of Samref, Citizenship is one of five 
values that it has adopted.
Central to this is the need for ethics, i.e., 
the need to ensure that the business 
operates in an ethical manner.
Ethics concerns an individual’s moral 
judgment about what is correct and 
what is wrong, ie by substituting 
unethical behavior with ethical behavior, 
organizations may be heading to failure 
unless they also seek to adopt an ethical 
approach to change.
Organizations that wants to sustain 
it’s business for the long-term need to 
ensure that they behave ethically in all of 
their change processes. 
Culture meanwhile is seen as the 
“foundation of capability” One of the 
key role of top management or leaders 
is to clarify, foster and communicate the 
company’s values and the culture that 
make it what it is. 
Culture is about being able to identify 
with an organization. Culture, if well 
entrenched within an organization 
ensures that there is a way, a method or 
process of thinking that all its staff has. 
And in most cases, the organization is 
seen as one large entity. 
The third element to be considered for an 
effective change process is Professional 
relationship. This helps the organization 
to make a change and get it accepted 
more readily. 
Taking all of the above together we 
see that all the elements stated, i.e., 
ethic (thereby indicating that changes 
suggested was morally correct), culture 
(and indicates that this is indeed 
part of the organization’s DNA) and 
professional relationship (hence creating 
a trusting environment) all builds into 
organizational change. 

 Our Job Leaders at
 Rotterdam BV Refinery
  for Integrated Event
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 Hamza Aref – Corporate Affairs Advisor

Knowledge 
Transfer

Saleh A. Hassoubah 

General Manager, CP&W Department

Due to the fact that more than 50% of Samref employees are having 
less than 10 years of experience, Samref Management has realized the 
importance of knowledge transfer to insure new generations are well 
equipped with the required knowledge and expertise to insure smooth 
running of the Refinery.
Getting the right information to the right people at the right time is a critical 
component to any organizational long-term success. What if the only 
person who understands a critical part of our company leaves? What if the 
engineering teams aren’t talking to each other except casually in the cafeteria? 
Are you going to rely on that? Of course not! That’s where effective 
knowledge transfer management comes into play.
There are several key factors to make knowledge transfer a great success 
to any organization. Among them are the following:
Make it formal:
You need consistent, clear processes and tools. We should create 
documents that clearly outline how a process works. We should also use 
checklists and sample templates to ensure that following the process is 
easy. This increases the confidence of the team members who know that 
they’re not expected to just “figure it out” when the time comes. Even 
something as simple as taking notes during meetings and sharing them 
will keep everybody in the loop.
Ensure that there are at least two people who can step in during an 
emergency.
I’m not suggesting that you need two people for every job, but 
you do need to plan for the worst. Cross-training can mitigate the risk of 
a key person leaving with a head full of knowledge. 
Train, train, train and give opportunities.
By providing your team members with formal training opportunities, 
you ensure that you have a good resource of skills in the system. For 
organizations that have effectively transferred knowledge to others, the 
absence of a key employee presents opportunities for other employees to 
put their knowledge into practice and build their confidence.
Use systems.
Technology can capture key information for later generations to use. 
They shouldn’t have to relearn what others have already discovered. By 
standing on the shoulders of those who have come before, newcomers 
can take the ball and run with it successfully
Create opportunities.
Set up informal gatherings where team members can exchange 
information and develop networks organically. Develop communities of 
practice so employees can work together to find and share information. 
This is a great way to capture and share knowledge with a broad audience.
Be smart when using consultants.
While a consultant can be a valuable asset, keep in mind that they’ll leave 
after the work is through. Make sure you plan to have their knowledge 
transferred to internal personnel so you can carry on once they’ve 
departed.
For any of these practices to make a real difference in your business, you 
have to communicate the importance of knowledge transfer, explain how 
it will be done, and, most importantly, practice it yourself.
If you can do that, knowledge transfer will be a key resource and 
differentiator for your organization. By continuously spot-checking 
to make sure the right knowledge is being captured and shared, your 
organization can leap ahead of competitors and seamlessly transition is 
achieved during the departure of key personnel.
On top of that, employees will be more engaged in their work and have 
a more in-depth understanding of the systems around them. When 
employees feel confident in their ability to step in and help, the different 
parts of the organization will move together effectively. 
With effective knowledge transfer, your organization will be healthier and 
happier overall.

What makes a company successful, and 
what ensures that it will continue being 

successful and that it mitigates the risks of 
failure in the long term?  
If you ask people, they will give you many answer 
to this question: having effective executives and 
managers with a clear vision; having a skillful and 
dedicated workforce with defined objectives, roles, 
and responsibilities; having strongly enforced laws 
on everyone from top to bottom; having clear 
instructions to ensure that work is done properly and 
consistently; having a healthy work environment 
with integrity, empowerment, and transparency; 
setting in place prudent financial planning and 
accounting practices to protect our resources; using 
modern technologies and administration systems to 
produce; and the list goes on!  
All these answers are right, and what all these 
answers are really saying is actually one thing, 
and that is: “how we do things is what makes 
us successful as company”. That is corporate 
governance!
Corporate governance is the system via which we 
direct, run, and monitor our company to ensure 
sustained success. It is how we inspire people to 
trust us - whether they be the public, government, 
employees, shareholders, customers, suppliers - 
that we are doing the right things the right way for 
the right reasons! 
Corporate Governance is a big concept that 
encompasses many factors, such as setting in 
motion and ensuring adherence to the articles of 
association, laws, regulations, principles, policies, 
procedures, processes, agreements, contracts, 
systems of technology, security, and administration, 
even our own behaviors and ethics, and the 
excellent people we rely on. It is what we stand for, 
and the way we conduct business! 
The responsibility for corporate governance 
officially lie with the Board of Directors, as they set 
the framework and future path, but it lies with us 
as company citizens - each in his own capacity - 
to ensure that our common future is successfully 
materialized by living by our principles and 
exhibiting them in our actions towards fulfilling our 
vision, and maximizing our value.
Through cooperation, we consolidate our efforts 
throughout the organization in order to paint an 
accurate picture for our board of directors that 
effectively portrays our hard work and dedication 
over time. The packages we prepare and share with 
our executives is a testament to our excellence, 
and a tool for advocating further investments and 
support for our company’s development. It is a 
story - our story - in the form of graphs, charts, 
tables, and reported texts, and each and every one 
of us contributes to writing, drawing, and painting 
it. Indeed, it is who we are! 

Corporate Governance
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 Basem Al-Shahri – PR&CSR Specialist

 Basem Al-Dhahri – PR&CSR Specialist

 Basem Al-Dhahri – PR&CSR Specialist

 Health Awareness
Seminar

«Tatweer» Initiative

As part of SAMREF CSR program’s awareness 
programs, a medical seminar was delivered by the 

Internal Medicine & Infectious Diseases Consultant, 
Dr. Nazar Bahabri.
The seminar addressed many common health issues. It 
was well-received by all attendees who benefited much 
from the medical advices and the Q&A session. 

In continuation of SAMREF CSR program while 
building on the proven success, version II of 

“Tatweer” initiative was achieved. This version was 
implemented in association with Yanbu-RC College 
and Institutes division and the official training 
partner/ Millennium Training Institute. The target 
group was the jobseekers with the overall objective 
of contribution to promotion of entrepreneurs’ skills 
to help them avail from the different investment 
opportunities.
To help meet the market needs, the initiative focused 
on five courses: infographics, branding identity, 
decoration, accounting principles and Photoshop. 
Upon completion of the free courses, certificates were 
presented to the participants. 

In the presence of SAMREF President & CEO, Mr, 
Salahaddin H. Dardeer, department GMs, leaders, 

employees and a multitude of local community 
individuals; a session on “Family & Dialog” was 
delivered by Dr. Maisara Taher at MYAS King Fahad 
Civil Center in association with Yanbu-RC.
The session was part of the ongoing efforts made 
by SAMREF CSR program to provide each and 
every activity in order to strengthen family ties and 
recommend solutions through awareness events.
The session proved to be successful due tohigh 
number of attendees who listened and interacted well 
during the session and the closeout Q&A. At the end, 
dinner party was served by SAMREF in honor of Dr. 
Maisara Taher who was given a souvenir in recognition 
to his commendable contributions.

 «Family and Dialog»
Session

Know Your 
Responsibilities

Nasim Anwar – SHE Training Consultant

1. Why is health & safety important?
 All work exposes people to hazards, be they: loads which 
have to be manually handled; dangerous machinery; toxic 
substances; electricity; Work at height, handling chemicals or 
even psychological hazards such as stress.
“175000 injuries resulting in a work absence of over 7 days 
occurred in 2012/13”
The reason there are not even more accidents and diseases 
caused by work is because systems of prevention are in place 
which have been built up over generations. Safety does not 
come about by accident: most accidents happen because they 
have not been prevented. Attention to health and safety is 
not just about being socially responsible. It also makes good 
business sense and you should regard it as just as important 
as the achievement of any other key business objectives. 
Even small businesses have accidents. Accident rates in small 
businesses can be higher than in large operations. For instance 
the fatality rate in SME (small & medium –sized enterprises) 
manufacturers is twice that of large ones.
“In 2011/12, 27 million working days were lost due to work-
related illness and work place injuries”
2. The law: 
All people have a legal right to be protected from work 
related risks. In general the law imposes a range of duties on 
employers, the self-employed and employees as well as others 
such as designers, manufacturers or suppliers of articles and 
substances for use at work. These are expressed as broad 
general duties in the Health and Safety at Work (HSW) Act 
but are spelt out in more detail in subsidiary regulations such 
as those dealing with the management of health and safety 
and specific health and safety issues. While most modern 
health and safety law applies ‘across-the-board’, there are 
also additional regulations covering industry sectors such as 
construction, agriculture, railways, mines and quarries and 
major hazard and nuclear installations. 
“If you employ more than five people, by law you must have 
a health and safety policy statement which you must bring to 
their attention”.
You must also record the results of your risk assessments. 
Although relatively few words are required to satisfy these 
legal requirements, it is well worth spending a little time to 
combine your policy statement and assessment record into 
your own tailor made health and safety action plan.
3. What needs to be in place? 
Working out what modern health and safety law means for your 
business can be quite a headache. But don’t be put off. Yes, on 
the face of it there do seem to be a lot of regulations and there 
is a lot of supporting guidance, but the underlying principles 
are really quite straightforward. Essentially you have to ensure 
absence of risk to the safety and health of employees and 
others so far as is as low as reasonably practicable (ALARP). 
So what does that involve? 
A health and safety management system - You need to be able 
to show how you plan, organize, control, monitor and review 
preventative measures. And you need to appoint a competent 
person(s) to help you comply with your legal obligations. 
Identify hazards - You have to identify your main hazards 
(things that could cause harm). 
Assess risks - You have to assess your risks (the probability 
that significant harm will occur) and again, if you employ more 
than five, record the results of your assessment. 
Risk control measures - For the most part the law sets out 
certain health and safety goals to be achieved and indicates 
appropriate ‘benchmarks’ to help you work out whether your 
controls are up to ‘reasonably practicable’ standards.
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2018 Oil Port Rehabilitation

 Adnan Kindy – Maintenance Project Planner (Civil)

Oil Port Rehabilitation program 
has been established in 2018 

and will last for 5 years to improve 
and sustain the facilities reliability 
which in effect will ensure safe 
lifting of SAMREF finished products. 
The Oil Port equipment is exposed 
to harsh environment that require 
a focused effort to maintain and 
sustain its availability. Therefore, 
an initiative was taken in 2017 to 

address this objective supported 
by very detailed “Oil Port Survey” 
supported by inspections reports 
and photos. 
The required budget for 2018 has 
been allocated to start the program 
by taking defined actions based 
on risk. Furthermore, a team was 
assigned of all disciplines to achieve 
a noticeable progress supported by 
qualified Contractors.  

As a result in 2018, 34 slabs of the 
trestle road and 7 numbers of the 
mooring platform where refurbished. 
Also, the painting program has been 
expanded to cover access platforms 
gratings, structures and loading 
arms. Moreover, the renovation 
of the Control building in the East 
Berth was completed. Year 2018 is 
just a start of a continuous program 
to preserve our assets. 
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Dear Colleagues, 

2018 was a very challenging year 

in both Safety & Reliability. The 

market did not help also, as we 

incurred financial losses in 2018 

after good profit in 2017. 

We should capture all the learning 

opportunities from the safety 

and reliability incidents and fully 

recover in 2019. No doubt with 

the team spirit and collaboration 

among the Samref Team will 

come back In Sha Allah strong 

and achieve the vision of being 

the leading refinery in Europe & 

Asia. 

We count on you all to achieve 

this objective.

VP Admin, Finance & IS

Saud H. Khallaf         

Path To Success
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2018 BUDDY MANAGER PROGRAM        RECOGNITION

As part of the Buddy Manager 
Recognition program, serval 
Contractors were awarded. The 
Platinum Helmet trophy was 
awarded to Al-Muzain who achieved 
the Best Safety performance with 
excellent quality and three Golden 
helmets were awarded to SGB 
Baroom, ISCOSA and Olayan Descon 
consecutively for their outstanding 

Safety performance. Certificates 
and trophies were also distributed 
to all Contractors’ Buddy Managers. 
Al-Muzain General Manager greatly 
appreciated the significance of 
Buddy Manager Program which 
drove them to complete all the 
Turnaround activities without 
recordable injury and by winning the 
Platinum Helmet award gave them 

encouragement and motivation to 
sustain such performance.
At the end of gathering, SAMREF’s 
top management thanked all 
SAMREF employees and Contractors 
for their commitments and 
contribution to both Safety and 
Reliability targets and requested all 
attendees to keep SAMREF’s Goal as 
“Nobody Gets Hurt”.
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2018 BUDDY MANAGER PROGRAM        RECOGNITION

 Aristeo Magnaye Castillo - Sr. Maintenance Coordinator 

The Annual Buddy Manager 
Program recognition was 

conducted on the 28th of November 
2018. It was hosted by SAMREF 
Executive Management team 
wherein twenty-one contractors 
attended the ceremony with their 
assigned Buddy Managers. 
During the recognition, the 
importance of the Buddy Manager 

Program and how it work was 
emphasized to all the attendees. 
Moreover, the Turnaround Manager 
Abdullah Al-Harbi highlighted that 
during 2018 Integrated Event, 
the manpower peak reached to 
9,000 with 21 Integrated Event 
Contractors and achieved the 
following remarkable Safety 
records of 5.5M man-hours without 

recordable injury.  
Numerous practices were adopted 
and deployed during 2018 
Integrated Event. SAMREF President 
& Chief Executive Officer specifically 
addressed that these best practices 
will not be only apply here in Samref 
but also in other national sites to 
drive safety culture change in Saudi 
Arabia Oil and Chemicals industry. 
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Greeting 
To SAMREF 

Security Men

Hamza H. Aref - Corporate Affairs Advisor

Security is a celestial gift, without which, we cannot live, work, 
do business or make any valuable activity. Without security, 
we would constantly be in a state of fear that might paralyze 
the entire community. Contemporarily, security is not limited 
to identifications or keeping control over security gates. In 
fact, security is an integrated advanced system with the aim of 
protecting people and property, using cutting-edge technologies.
Nowadays, we see SAMREF security men working hand-in-hand 
with the concerned government agencies to protect people and 
property and to ensure safety for personnel and VIPs inside the 
company premises. As well, they spread in the streets to protect 
pedestrians and drivers in the plant and its different units. 
Actually, they work hard to protect one of the vital sources of 
substantial revenues, which is the oil refining industry. 
Career of the security man starts with the training program; 
where candidates shall first undergo a lot of checks including 
security screening and mental/physical fitness tests to ensure 
their preparedness for work. During the training program, they 
take a series of mimic operations using different technologies like 
x-rays machine, radio communication devices, CCTVs, etc.
Also, they learn communication skills to ensure how to better deal 
with others, in addition to crowd management skills to use in 
events. Further, they are trained on martial art in theoretical and 
practical terms using specific arms like Taser guns.
Security men are equipped with advanced surveillance devices, 
explosive detectors and integrated biometric database for 
investigation. Also, security fences with smart camera and 
intrusion detection/assessment systems are in place.
Industrial security leaders always reinforce their career with more 
expertise and specialized training programs like the Certified 
Protection Professional and Certified Professional Investigator. 
They work to be member of the professional associations and they 
attend local and international security-related conferences like 
ASIS International – KSA Chapter. Security is a broad-spectrum 
domain with bright future.
Now, business engineers and IT specialists are welcome in the 
security field. That is due to the changing protection means to cope 
with the emerging hazards like cybersecurity attacks which could 
totally interrupt operations of the plant if the hackers manage 
to penetrate into its computer system. Therefore, extraordinary 
manning level shall be engaged now and in the future to ensure 
optimum protection, in order to install, operate, maintain and train 
personnel on the high number of security equipment. To know 
about the sophisticated cybersecurity protection software, an 
enormous amount of expertise, effort and intelligence is needed.
Doubtless, industrial security men deserve a lot of appreciation 
for enforcing law and keeping us harmless while they suffer much 
from stressful workloads and sacrifices for our safety and security. 
Due to their vigilance day and night, the refinery is secure and 
we are safe to return home after performing our work duties. 
Security work nature is sensitive and critical that many of us may 
not feel their hidden efforts. We only notice such commendable 
efforts in case of emergency. On a personal note, my special 
gratitude goes to the security men as I had been part of security 
departments in the past.
 In the next time you meet a security man, please say to him that 
you always pray to Allah to support him, and his efforts are highly 
appreciated. To conclude, I would like to thanks SAMREF security 
men. Really, we are all so grateful to you.   

 Mohammed  Bagais – Senior PR&CSR Specialist

SAMREF actively participated, as gold tier sponsor, 
in the Gulf Downstream Association (GDA) 

Conference and Exhibition which took place from 23 to 
25 Oct 2018 in Bahrain. SAMREF›s booth was visited 
by Bahrain Minister of Oil, HH/ Shaikh Mohammed bin 
Khalifa Al Khalifa, Kuwait Minister of Oil, HH/ Bakheet 
Al-Rashidi and SA-Yanbu Refinery Manager and 
SAMREF›s Board of Directors member, Mr. Abdulatif 
Al-Shami.
Technically, SAMREF Process Engineer, Abdullah 
T. Radaddi delivered a technical paper on FCCU 
Profitability Optimization at GDA-2018. SAMREF 
Process Engineering Manager, Ali Al-Asmari was 
interviewed by media coverage during the GDA-2018.
At the end, SAMREF President and Chief Executive 
Officer, Mr. Salahaddin H. Dardeer receives the 
souvenir trophy on behalf of SAMREF as a gold sponsor 
of GDA-2018.

 SAMREF, A Gold

Sponsor of GDA - 2018
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Mohammed A. Zakir 

Legal Advisor

Exoneration, of someone who is a suspect or 
on a charge, is one of the guarantees that 
“Right To Fair Trial” is based. Being on a charge 
is something that may put the suspect under 
a serious situation, whether the accusation is 
true or false. Such suspicion will have passive 
impacts on the suspect.
“Exoneration Is The Principle” is one of the key 
jurisprudential rules to reserve the individual 
rights to stay safe from any threat, unjust or 
assault within the community. Whatever the 
case, everybody who is accused or suspected 
of anything shall be treated as innocent until 
he/she is proven guilty in accordance with 
a verdict delivered by a competent judicial 
authority that has the required guarantees 
decided by law. Exoneration is the principle 
because people are born exempt from any 
charge, while the personal commitment is 
something accidentally taken.
It is worth mentioning that the aforementioned 
rule is a sound one of the Islamic Law. In the 
Holy Quran, there is a verse says “O you 
who believe! If a Faasiq (liar — evil person) 
comes to you with any news, verify it, lest 
you should harm people in ignorance, and 
afterwards you become regretful for what you 
have done”. This is supported by the Prophetic 
Hadith which says: “Onus of proof lies with 
the plaintiff and denial shall be supported by 
oath”. This rule requires that: 1- The plaintiff 
shall provide the evidence, as he/she claims 
something different than the genuine principle 
which is the exoneration of the defendant. 
Meanwhile, the defendant shall not be obliged 
to provide evidence as he/she exercises his/
her right to be originally exonerated, unless 
the plaintiff provides an evidence in support 
of his/her claim. 2- Doubtfulness is always 
interpretable for the defendant’s interest. 
In other words, the judgment will be for the 
interest of the defendant in case the judge 
is uncertain about the soundness of the 
evidence(s) provided against him/her. The 
reason behind this approach is that a verdict 
cannot be made against the defendant unless 
the judge is unquestionably certain about the 
defendant’s guiltiness of the claimed crime or 
offense.

On Thu 05 April 2018, a delegation from Saudi Aramco visited 
SAMREF. The visit commenced with the usual welcoming 

formalities, followed by a documentary material on SAMREF. 
Aymen Bashawri and Adel Al-Gayedi (Operations) took the visitors 
on a refinery tour where they had a detailed review over the 
different units and processes.
At the end, the PR section presented souvenirs to the visitors.  

SA DELEGATION VISITS SAMREF

 ASIS International
 – Jeddah Chapter -
2018

On Tuesday 20 Nov 2018, ASIS-Jeddah Chapter organized the 
“MOI Digital Transformation Program Under Saudi Arabia’s 

Vision 2030” event which focused mainly on Cybersecurity, and 
the keynote speaker was HH Prince/Dr. Bandar bin Abdullah Al-
Meshari Al Saud - Assistant MOI Minister for Technical Affairs.
The event included Brief and Advisory Panel Discussion about 
Cybersecurity with active participation from National Cybersecurity 
Authority, Communications and Information Technology 
Commission and King Abdul-Aziz City for Science and Technology. 
It was attended by the head of HCIS, Saudi Aramco IS/Safety VP 
and all industrial/Government Security leaders and experts.
It is worthy to mention that SAMREF sponsored the event with 
silver package. SAMREF was presented by a delegation, chaired 
by IS&GA general manager, Hassan H. Al-Amri, consisted of 7 
employee from IS&GA and one from IT.

 Mohammed  Bagais – Senior PR&CSR Specialist

 Abdulkhalig M. Al-Shehri – Manager, IS&GA

«EXONERATION IS 
THE PRINCIPLE»
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 Rayan Alsuraihi - Fire Chief 

 Mohammed  Bagais –Senior Specialist, PR&CSR

For the first time, SAMREF Fire team achieved the 3rd place in the 
(2018 After-Burn Competition) which took place in Dhahran from 18 

to 22 Nov 2018 under sponsorship of Saudi Aramco. A lot of industries 
from Yanbu, Jubail, Dhahran and Rabigh participated in the event 
which is aimed at assessing effectiveness of physical fitness programs 
adopted and followed by fire sections in the industrial organizations.
SAMREF was represented in the competition by a team consisted of the 
required different age categories i.e. 20th, 30th & 40th and above, as 
follows:
Mohammaed Al-Ahmadi   40 yrs +
Abdullah Al-Muwallad   30-39 yrs
Oudai K. Thabet    20-29 yrs
SAMREF participants had been nominated based on results they 
achieved in the Fire fitness tests conducted in Oct 2018.     

2018 Feel After-Burn Competition

 SAMREF CONTINUES TO
SUPPORT CHARITIES

As part of SAMREF Sanabel program 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 2018, SAMREF provided Ertiqa with all 
needed computer/printers and associated accessories. Ertiqa is a 
nonprofit organization concerned with the collection, refurbishment and 
distribution of used computers to needy people, educational and social 
institutes. It strives to serve the local community in a professional and 
sustainable manner and spread the culture of intellectual development 
while protecting environment.   
Also, SAMREF PR sponsored a multitude of projects implemented by 
different organizations like Yanbu/Badr Charity Society for Holy Quran 
Memorization and Yanbu/Umluj Charity Society. The support extended 
to cover the Family Development Society (Sakan Wa Mawada). 
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. We strive 
to provide sustainable service to the local community while spreading 
volunteering culture and support intellectual and environmental 
protection programs.

1 Equals 3, I can 
Prove that …..    

Nawaf Mohammed Allugmani 

 Electrical Maintenance Coordinator

My first day in SAMREF opened a new 
door for me as a fresh graduated electrical 
engineer. While enjoying my days as an 
engineering student, I was thinking about 
what it would be like to actually work in 
the real field, what my relationship will be 
with my colleagues, and what I will learn 
in my first year. All those questions were 
running through my mind when I got the 
opportunity to work in SAMREF. I have 
been working in SAMREF for almost a year 
now. For some people, one year may be 
considered as a very short period of time, 
however, for me, it was long enough to 
learn a lot of key skills that will help me 
progressing in a pride career. 
I was very lucky since my 1st year in 
SAMREF was during a major event. The 
2018 Turnaround was a remarkable event. 
I faced numerous challenges to learn and 
practices lots of skills. Before starting the 
turnaround, I had sat two main objectives 
to accomplish. The first objective was to 
focus on assigned scope, which was to 
coordinate the planned works in Substation 
#1 and also to be a Support Coordinator for 
the E/I projects in Area A. I have learned all 
about the GIS system including complete 
overhauling for the main transformers and 
calibration of relays and meters. Also, I 
have learned how to test the LV and MV 
circuit breakers. Moreover, while working 
as a Support Coordinator, I was given the 
opportunity to understand how various 
process equipment works such as CDU 
Desalters Waste heat boiler and FCC Wet 
gas compressor.  
My second objective was to expand my 
knowledge through face to face contact 
with equipment manufacturer engineers 
and vendors in order to learn the details of 
equipment design and maintenance. At the 
same time, I have kept their contact details 
in case I need their help and support in 
future.  
After the 2018 Turnaround, I was very 
grateful to join the Planning Section as 
Electrical Maintenance Coordinator. During 
the last three months with the planning 
section, I learned many technical and 
management skills such as materials 
technical evaluation, Job pack development 
and SAP. In addition, the ability to 
coordinate with the entire discipline was 
a valuable skill, which I obtained from my 
current assignment. Eventually, I learned 
no matter what kind of challenge you face 
in the field, you will be able to address it 
safely by leveraging colleagues experience 
and historical records.  
Finally, everything I have experienced 
over a year in this fascinating company 
would require at least three years in others 
facilities. I would like to thank management 
team members for putting their trust on 
Saudi junior engineers and giving them the 
opportunity to excel their best in the field.
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are being replaced as part of the 
Annual Maintenance Plan. In 2018, 
the second survey still in progress 
but the failure rate was clearly less 
than 2017.  
This is a simple example of how 
we can contribute to the company 

overall performance by effective 
deployment of well-defined 
programs to sustain competitive 
position. We have to keep in mind 
that every day we should add 
value to this company to ensure 
safe and reliable operations.  

 By Khalid S. Ghazal - Technical Staff Process Engineer

Add Value Every Day; Steam Traps Program

As part of the ongoing collaboration between Technical/Process 
Engineering and Training & Career Development, Staff Process Engineer 

Khalid S. Ghazal delivered the October 2018 Them of the Month Session to 
communicate to Samref’s Organization the impact of H2S in Liquid Sulfur 
on Product Quality and B2BT efforts put-forth to enhance the Sulfur Pellets 
Quality.  
The presentation covered several topics including the hazards associated 
with Dissolved H2S in Liquid Sulfur, a brief summary of the new Liquid 
Sulfur Jump-Over from SRU Pits 1&2 to the new CFP GR SRU which resulted 
in savings of ~ $14.5M. Furthermore, it illustrated the improvement in 
Samref’s Sulfur Pallet Quality post the new configuration in respect to 
reduction of dissolved H2S levels in Liquid Sulfur utilizing the new Sx-
FTIR H2S/H2Sx in Liquid Sulfur Analyzer. The session was concluded by 
highlighting how subject efforts ultimately contributed to reducing Sulfur 
Fines and Sulfur Dust Formation during handling & transportation activities 
at Samref’s Sulfur Port.
The TOM was conducted in the T&CD Building, Creativity Hall (G-01) on 
3rd, 4th & 7th October 2018 in which Nine (9) Sessions were presented 
with more than 180 Samref Employee participants. The sessions generated 
good discussions and sharing of knowledge.

 Technical/Process Engineering delivers TOM
 October 2018 Entitled: “Samref’s Sulfur Pellets
 Quality Enhancement”

A Refinery wide survey was 
conducted for all steam traps 

in order to recover and minimize 
energy losses. Steam losses were 
identified from various sources 
including steam traps, isolation 
and bypass valves.  The total 
losses calculated was 4.7 Ton/
hour and the monetary savings 
from fixing passing steam traps 
was estimated at $300K per 
Annum. This is considered as a 
major financial loss that requires a 
focused effort.  
Defective traps were found in 
various steam piping systems 
including HP, MP and LP headers 
and equipment. The survey 
recommendations were executed 
timely to recover lost energy and 
in some cases different steam 
trap deigns were installed to 
mitigate bad actor failures. Since 
2017, the steam trap survey and 
repair has become a structured 
annual program. Defective traps 

 Mansoor J Al Subaie –  Maintenance Project Planner (Mechanical) 
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OIMS ASSESSMENT 2018 
IA & 2019 EA

The Future of 
Refining 

Mesfer Algethami 

 Area A Technical console Lead

The refining business is 
transitioning, as the 21st century 
poses a set of new challenges. 
Refineries are evolving as they 
adapt to new mandates in order to 
survive and strategically foster the 
growth of resources for the next 
generation. Having understood this, 
major refineries have put strategic 
plans towards steady growth, 
while smaller refineries are facing 
existential challenges.  

The future refinery is a high-
performing and technology-focused 
asset, and is producing high-value 
products in an energy-efficient 
and environmentally-friendly 
manner towards a negligible carbon 
footprint. The coming evolution 
is significant, as it goes beyond 
process configuration (i.e. bottom of 
the barrel or chemical integration), 
to encompass efficient resourcing 
and talent utilization towards 
refinery development.

Samref, being born at the cusp 
between Saudi Aramco and 
ExxonMobil, has been a persistent 
leader in global refining. It’s diligent, 
engaged, and mindful leadership 
has always forecasted future 
challenges, adapted to change 
effectively, and nurtured talents 
continuously towards accomplishing 
organizational goals. This makes 
Samref a progressive company, thus 
ready to grow, evolve, and integrate 
new technologies to capture future 
value today. It’s part of its “DNA”!

Given this faith, I am confident that 
Samref’s future will break historical 
records of success, as it embraces 
the best tools, set a clear vision, 
and trust in a new generation of 
talented leaders.

The Operation integrity 
management system (OIMS) 

denotes the corner stone of Samref 
commitment to risk management 
and achieving excellence in safe 
performance. 
Over the last 13 years (2004 
through 2017) and this year, 
Samref has built a solid believe in 
OIMS. All operating organizations 
maintained the safety systems and 
practices needed to confirm the 
OIMS expectations, and that they 
are applied. As a result Samref was 
declared as mature site in OIMS 
joining the elite club. 
The said declaration came from 
the last external assessment took 
place in December 2016. It was 
also confirmed by the following 
internal assessments of 2017 and 
2018. 
Throughout the years Samref 
has established a steady and 
sustainable growth in the OIMS 
culture. The 2018 internal 
assessment (Took place in the 
period Nov 18th through Nov 27th) 
has confirmed the same.
In this assessment, the focus was 
on 9 OIMS core systems which 
has a direct relation to the day to 
day operation activities. The said 
assessment has built on the site 
maturity. It concluded with 33 site 
improvement opportunities, with 
an overall score of 3.5 0ut 4 scale. 
Many factors have led to the 
assessment success, starting from 
the team leaders commitment and 
enthusiasm, the team members 
dedication and hard work, the 
SPOC and Observers effective 
participation. 

In the same venue, the site 
personnel openness, support, and 
willingness to improve, was a major 
pillar of the assessment success, 
leading to the improvement 
opportunities.
Needless to say, that such 
achievement should not put the 
site in an ease, considering the 
magnitude of the achievement and 
above all the SSHE set objectives. 
A great responsibility maintaining 
sustainability and effectiveness 
of OIMS at the desired level, lays 
upon belief, participation and 
support of every individual working 
in Samref. 
2019 is an External Assessment 
year which will be focusing on 
the sustainable and effective 
application of OIMS systems and 
all listed opportunity status with 
more focus on:    
Determine the extent to which 
operations meet OIMS Corporate 
Framework, Guidelines and 
requirements
Validate Internal Assessment 
process and results
Address special focus areas 
identified by Unit Management
Identify findings which, when 
addressed, should improve SSH&E 
performance
Provide guidance to the assessable 
unit on potential improvements 
[e.g. Continuous improvement 
items , Suggested Improvements
Identify Model Practices/Successful 
Work Practices for sharing with 
other sites
So let us be geared up with the 
belief of: OIMS is the way of doing 
everything safely.

 Ibrahim AL Subhi - OIMS Coordinator & Verification Team Leader
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Alkylation API RP 751 Assessment

 Ibrahim M. Al-Asiri- Corporate Audit Manager

in RP751. To score above 75%, 
the facility is required to exceed 
the RP751 requirements and 
demonstrate that is sustainable. 
An overall score of 76% was 
calculated during this assessment 
compare to industrial average 

69%, Samref is placed in the First 
Quartile, the scoring shows excellent 
performance of Samref safety 
standard compare to industry.
See detailed information on refinery 
scores and industry benchmarking 
data.

Understand Each Other 
In Work Environment

Anwar Hashim Hassan Khair Allah - HR - ER Manager

If we can apply this nice story in our work 
environment we can see something better. 
If the superior can’t see the challenges biting his 
Staff and the Staff can’t see the boulder on his 
Superior back.
The moral of the story here is that sometimes a 
superior can’t see the pain his staff is suffering 
from...
Also, staff can’t understand the pressure superior 
feel on a day to day basis within the team...
We need to learn to understand each other 
more and communicate better so we can turn all 
Challenges and Weakness into Strengths.

As planned, 2018 Shareholders Audit started on Nov 25, 
2018. The Opening Meeting was held on the same day 

and attended by our SH’s Audit Management & Samref’s 
Management.  During the meeting Samref’s P&CEO Mr. 
Salahaddin Dardeer, welcomed the SH’s Auditors and 
encouraged all departments to provide full support and 
cooperation to the SH Audit Team to have a smooth and 
successful audit. 
This audit is jointly performed by Saudi Aramco and ExxonMobil. 
The audit is led by ExxonMobil and the Audit Team consists of 
9 auditors (6 auditors from ExxonMobil and 3 auditors from 
Saudi Aramco). The departments that will be covered during 
this audit are Operations, Maintenance (including T/A) and 
Technical. The audit is planned to complete in 4 weeks and the 
close out meeting is scheduled to be held on Dec 20, 2018. 

2018 Shareholders Audit

External Alkylation unit API RP 751 
Assessment was conducted at 

the SAMREF Refinery on November 
11-15, 2018. The Assessment was 
conducted every three years to 
evaluate the facility’s adherence to 
the safety standard and best practice 
recommendation for Alkylation unit. 
The scope of the assessment was 
all areas associated with HF use 
at the site, including the entire HF 
Alkylation Unit, and portions of the 
Analytical Laboratory, Mechanical 
Shops, isocontainers unloading 
facilities, decontamination facilities, 
emergency response facilities and 
medical facilities.
There were no repeated and no “A” 
API RP 751 findings which is meeting 
Samref plan for the assessment. 
The number of findings are 30 “B” 
API RP 751 effectiveness findings 
from this assessment compared 
to 26 findings ( 4“A” and 22“B”) 
in 2015. There was no other “B” 
findings classified as other potential 
safety concerns requiring additional 
focus.
The assessment process included a 
scoring step for the first time using 
a process developed and used by 
API to review both the quality of the 
procedures and the effectiveness of 
field implementation as identified 

 Mohammed Al-Harbi

Alkylation/ MTBE unit Process Engineer
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Dear Colleagues,
«SAMREF Magazine» Editorial 
Team is privileged to deliver 
this fifth edition; building on 
the great impressions that 
gave us extra motive force to 
continue at a steadier pace.
From the beginning, we opted 
for diversity of contents 
and inspiration of new 
contributions. To this end, this 
edition comes with valuable 
insights in consideration 
of best practices to ensure 
spreading knowledge 
throughout the entirety of 
SAMREF community. The 
overall goal is to reinforce 
sense of belonging to 
SAMREF while striving to 
meet corporate expectations 
and strategic plans in line 
with established themes of 
Saudi Arabia›s Vision 2030 
and associated National 
Transformation Plan. 
It is important to reiterate 
that this nice publication is a 
sum of efforts made by the 
dedicated Editorial Team.
May Allah accept our efforts 
and give us the ability to 
continue.

    
Hassan H. Al-Amri
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2018 Feel After-Burn Competition

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
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Salahaddin H. Dardeer
 President & Chief Executive Officer

 MESSAGE FROM THE
PRESIDENT & CEO

Dear colleagues,

As the year 2019 began, I would like to seize this opportunity 
to wish a safe, successful, challenging and outstanding 
newyear for you and your families. On bhealf of SAMREF board 
of directors, I take this chance to extend sincere gratitude for 
the commendable efforts made in 2018. 

We are so proud of all achievements that were attained due 
to your dedicated efforts. You give SAMREF the momentum to 
actively play its pivotal role in optimization of oil resources. 
Because of you, SAMREF has been tremendously contributing 
to the national development and growth while strving to add 
more Saudized opportunities for the new generations, with 
ambitious career development plans, as to be the drive for 
properity of Saudi Arabia in the future.

We look forward to your full dedication, continuous efforts and 
constant commitment to our goals and objectives in order to 
improve performance and achieve the highest targets set in 
the areas of safety and quality while maintaining environment 
which will  place Samref in a leading position to meet challenges 
of this year and the years to come.

Best regards,,
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