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�سامرف حتقق اإجنازاً 

متميزاً يف حقل ال�سالمة
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الزمالء الأعزاء
�صناعتنا،  جمال  يف  وريادتنا  م�صرق  م�صتقبل  بناء  يف  وم�صاهمتنا  دورنا  عليكم  يخفى  ل 
لذلك تعاظمت م�صوؤولياتنا جتاه الوطن وتنمية موارده و�صيانة مقدراته . ياأتي دورنا متناغمًا 
ومن�صجمًا مع تلك اجلهود العظيمة التي تبذلها الدولة يف تلك املجالت لن�صع بذلك منوذجًا 

مثاليًا لأحد تلك امل�صاريع العمالقة يف اململكة. 
التي  الإجنازات  العديد من  لقد حققت �صامرف بف�صل اهلل ثم بف�صل جهودكم املخل�صة 
النفطية  الرثوات  من  الق�صوى  ال�صتفادة  حتقيق  يف  الفعال  دورها  عن  ف�صاًل  بها،  نفخر 
للبالد ، وم�صاهمتها الإيجابية يف التطوير والتنمية ، واإيجاد فر�ص وظيفية جديدة للمواطنني 

وتدريبهم وتاأهليهم لدفع عجلة التقدم يف اململكة.

اجلديد  بثوبها  الر�صمية  �صامرف  جملة  من  الأول  العدد  اأيديكم  بني  ن�صع  اليوم  نحن  وها 
لتكون مبثابة مراآة تعك�ص اجنازاتنا واأهدافنا العامة وحتمل ر�صالتنا وتوؤكد م�صوؤوليتنا جتاه 
ال�صركة وتخدم م�صاحلها  روؤية  توؤكد  اأداة فعالة  . فهي بال �صك  واأفراده  ال�صعودي  املجتمع 
بكافة اإداراتها واأق�صامها املختلفة �صواءً على م�صتوى العمل الإداري اأو الفني، بالإ�صافة اإلى 

اأن�صطة امل�صوؤولية الإجتماعية. 

ومن هنا نهيب بكافة الإدارات واملوظفني بالتعاون وتزويد املجلة باملوا�صيع احليوية والأخبار 
وال�صور املختلفة ملنا�صبات ال�صركة والأحداث املهمة وكل ما من �صاأنه دعم املجلة وامل�صاعدة 

على اإبرازها يف اأبهى �صورها واهلل ويل التوفيق..

املهند�ش/ حممد نغا�ش اآل نغا�ش

رؤية وطن 

كلمة الرئي�ش وكبري 

الإداريني التنفيذيني
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رئي�ش التحرير

بندر خالد اإ�سكندراين 

م�س�ؤول التحرير

علي روي�سد احل�ساوي

اأ�سرة التحرير 

حممد �سامل باقي�ش 

با�سم الظاهري 

ترجمة

عقيل الن�ر اآدم 
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)UOP( ت�قيع مذكرة تفاهم مع �سركة
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دورة الإنقاذ ال�سناعي�سامرف تودع ) خالد اخلربو�ش(

كلمة العدد

ج�لة الإدارة العليا التفقدية مل�ست�دعات ال�سركة

2017م عام حماية البيئة

الرؤية
أن تكون سامرف المصفاة الرائدة في أوروبا 

وآسيا.

الرسالة
توفير المنتجات ذات القيمة العالية في الوقت 

المطلوب وبتكلفة منافسة بواسطة القوى 
العاملة عالية الكفاءة والتأهيل مع المحافظة 

على المستويات العالمية لألداء في حقل 
السالمة واإلعتمادية وحماية البيئة.

للمراسالت
المملكة العربية السعودية

شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل 
المحدودة )سامرف( 

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

فاكس : 3964473  14 966+

www.samref.com.sa

الإ�سراف العام

م. حممد نغا�ش اآل نغا�ش

م. �سع�د حامد خالف 

م. ح�سن حامد العمري

الإخوة الأعزاء
ي�صرفني كثريًا اأن اأقدم لكم العدد الأول 
الر�صمية  الن�صرة  �صامرف«  »جملة  من 
لأ�صرة ال�صركة، وهي يف احلقيقة لي�صت 
للجهود  واإ�صتمرار  متجددة  بل  جديدة 
الإعالمية ال�صابقة حيث درجت العديد 
املتخ�ص�صة  والأق�صام  الإدارات  من 
وقد  الن�صرات.  العديد من  اإ�صدار  على 
كافة هذه  توحيد  الأجدى  اأنه من  راأينا 
اجلهود يف ن�صرة واحدة �صاملة تت�صمن 
كافة الأخبار واملنا�صبات املتعلقة باأ�صرة 

ال�صركة.
اأن يكون لهذه  نعدكم باإذن اهلل تعالى 
بالغ الأثر يف املحافظة على روح  املجلة 
املبداأ  وهو  وتعزيزها،  الواحدة  الأ�صرة 
ون�صعى  ال�صركة  روؤية  مع  يتما�صى  الذي 
ذلك  يتحقق  لن  و�صوف  تر�صيخه.  اإلى 
القيمة  بامل�صاهمات  لنا  بدعمكم  اإل 
الآراء  اأو حتى  والأخبار  باملقالت  �صواء 

والإقرتاحات.

ح�سـن العمري

حفل تكرمي م�ظفي اإدارة الأمن ال�سناعي املتقاعدين

�سركة �سامرف تنجح يف خف�ش 

وحدات املخاطر املتعلقة بال�سالمة 

وال�سحة والبيئة 

اإ�ستعدادات فريق تخطيط وتنفيذ 

م�ساريع ال�سيانة الدورية 

كيفية الإبالغ عن عن ر�سائل الت�سيد 

الإلكرتونية امل�سب�هه؟ 

�سامرف ت�قع اإتفاقية دعم مبادرات 

جمتمعية مع جمعية تكافل 

اخلريية لرعاية الأيتام بينبع 

15

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

hassawi@samref.com.sa

13
18
19
21
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نادي  �صهد  ينبع،  محافظ  وكيل  �صرف  على 
حفل   2017/01/18 يوم  الرتفيهي  �صامرف 
محمد  بن  خالد  الأ�صتاذ/  وداع  مبنا�صبة  تكرمي 
واملالية  الإدارية  لل�صوؤون  الرئي�ص  نائب  اخلربو�ص 
ال�صركة  خدمة  يف  عامًا  ثالثون  نحو  اأم�صى  الذي 
خدماتها.  وتقدم  تطويرها  يف  كبريًا  اأثرًا   مخلفًا 

وقد ح�صر احلفل اأع�صاء اأ�صرة �صامرف من اإداريني 
وموظفني على راأ�صهم رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص 
اإدارتها  جمل�ص  واأع�صاء  التنفيذيني  الإداريني  وكبري 
ومديري الدوائر احلكومية ، فبال�صكر والعرفان يختم 
م�صرية عمله التي حقق خاللها العديد من الإجنازات 
الإدارية واملالية ، بالإ�صافة اإلى م�صاركته الفعالة يف 

عدد من املحافل الدولية والإقليمية.
باآيات من القران الكرمي ا�صتهل احلفل الذي �صملت 
فقراته كلمة رئي�ص ال�صركة التي ثمن خاللها اجلهود 
خدمته  فرتة  خالل  به  املحتفى  بذلها  التي  الكبرية 
واأعرب عن �صكره وتقديره متمنيًا له التوفيق يف حياته 
الأ�صتاذ/  مل�صرية  فيلم  عر�ص  ذلك  تلى   . القادمة 
واجلوانب  بالإجنازات  احلافلة  اخلربو�ص  خالد 
امل�صيئة يف حياته العملية . كما قدم ال�صاعر الزميل 

ماجد امل�صدق ق�صيدة رائعة بهذه املنا�صبة.
ثم اأثنى املحتفى به على احل�صور الكرمي والقائمني 
و�صكره  التجمع  بهذا  �صعادته  معربًا عن  احلفل  على 
دعم  من  له  قدمته  وما  �صامرف  لأ�صرة  وامتنانه 
متوا�صل اأ�صهم يف جناح م�صريته املهنية ، موؤكدًا اأن 
بل  فرديًا  جهدًا  يكن  مل  عمله  فرتة  خالل  قدمه  ما 

جماعيًا متكاماًل مع جميع زمالئه.

�سامرف تودع خالد اخلربو�ش

SAMREF NEWs

6
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�صركة  بزيارة  مات�صو�صيتا  جانيت  ال�صيدة/  قامت 
�صامرف يف 25 يناير 2017م بعد تقلدها ملن�صب مدير 
اأواخر عام  عام التكرير باأوروبا وال�صرق الأو�صط واآ�صيا 

2016م خلفًا لل�صيد/ �صتيفن كوب.
اإلى  التفقدية  الزيارة  بهذه  جانيت  ال�صيدة/  وهدفت 
العديد من الأمور اأهمها الإلتقاء باإدارة �صركة �صامرف 

امل�صفاة  ومرافق  وحدات  على  والتعرف  وموظفيها 
ال�صركة عن  لآراء م�صئويل  الإ�صتماع  ميدانيًا ف�صاًل عن 

اأهم اإجنازات ال�صركة واآفاق التطوير.
بالإحرتافية  اإعجابها  جانيت  ال�صيدة/  واأبدت 
اإلتقت  من  جميع  بها  حتلى  التي  والو�صوح  وال�صفافية 
بهم مبن فيهم م�صغلي نظم التحكم الذين حر�صت على 

امل�صفاة،  داخل  املركزية  التحكم  غرفة  يف  مقابلتهم 
مرافق  كافة  يف  والرتتيب  النظام  مب�صتوى  اأ�صادت  كما 
على  حر�صت  كما  باملثمرة.  الزيارة  وا�صفًة  ال�صركة، 
املحافظة  بغية  الفنية  الن�صائح  ببع�ص  املعنيني  تزويد 
عن  تعبريها  �صياق  يف  الأداء  يف  العاملي  امل�صتوى  على 

الإمتنان على الإجنازات التي حققتها ال�صركة. 

من  العديد  �صامرف  �صركة  م�صتودعات  �صهدت 
التح�صينات عرب ال�صنني بغية التاأكد من اإ�صتيفائها 
ل�صروط تخزين املواد خ�صو�صًا قطع الغيار ولتقليل 

املخاطر املحتملة. 
امل�صتودعات  اأق�صام  من  عمل  فريق  ت�صكيل  مت 
وتخطيط وتن�صيق امل�صاريع ومنع اخل�صائر واحلماية 
وتخزين  مناولة  اأن  من  التاأكد  بغر�ص  احلريق  من 
قام  حيث  امل�صتودعات؛  يف  اآمنة  ب�صورة  تتم  املواد 
باإجراء  احلريق  من  واحلماية  اخل�صائر  منع  ق�صم 
وتفريغ  ب�صحن  تتعلق  العمل  �صالمة  حتليل  درا�صة 

الأنابيب باإ�صتخدام الرافعات.
اأدناه ملخ�ص لأف�صل التدابري املو�صى باإتباعها يف 

هذا ال�صدد يف امل�صتقبل:
قبل  من  الكايف  الإ�صراف  توفر  من  التاأكد   -1
اأعمال  كافة  على  املعني  واملقاول  �صامرف  �صركة 

ال�صحن والتفريغ.
وتقييم  ال�صالمة  مناق�صة  اإجراء  �صرورة   -2
التخل�ص من املخاطر قبل ال�صروع يف تنفيذ اأي عمل 

يف امل�صتودعات.
ال�صالمة  بعوامل  التام  التقيد  من  التاأكد   -3
يف  الواردة  العمل  تعليمات  اإتباع  على  )احلر�ص 
على  يجب  كما  املواد(.  وتخزين  مناولة  اإجراءات 
مفعول  �صريان  من  التحقق  اخل�صائر  منع  ق�صم 
يف  امل�صتخدمة  واملعدات  الرافعات  كافة  ت�صاريح 
من  التاأكد  مع  والتفريغ  وال�صحن  املناولة  اأعمال 
الالزم )يجب  الت�صريح  الرافعة على  ح�صول فني 
الثاين  امل�صتوى  من  ت�صريح  على  حا�صاًل  يكون  اأن 
الأدوات  اإ�صتخدام  يجب  كما  تقدير(،  اأقل  على 
واملعدات املنا�صبة وال�صليمة ل�صحن وتفريغ الأنابيب.
امل�صتودعات  يف  العاملني  جميع  على  يجب   -4

دورات  ح�صور  واملقاولني(  لل�صركة  )التابعني 
الأماكن  يف  العمل  وتعليمات  �صروط  حول  تدريبية 

املرتفعة والإلتزام بالإجراءات املتعلقة بذلك.
5- �صرورة موا�صلة �صيا�صة الإدارة العليا الرامية 

اإلى الرتكيز على تخزين املواد يف اأماكن بعيدة.
ب�صركة  العليا  الإدارة  قامت  ال�صدد،  ذات  ويف 
 06 بتاريخ  للم�صتودعات  تفقدية  بجولة  �صامرف 
على  الزيارة  نهاية  يف  اأثنت  حيث  2017م،  مار�ص 
والعاملني  املواد  مراقبة  فريق  من  املبذولة  اجلهود 
يف ق�صم امل�صتودعات واأ�صادت بحر�صهم على اإتخاذ 
امللحوظ  التح�صن  اإلى  اأدت  التي  الالزمة  التدابري 
على �صعيد تنظيم العمل ومن�صاآت التخزين ب�صورة 
بتوزيع  العليا  الإدارة  قامت  كما  واإحرتافية.  اآمنة 
هذه  يف  �صاهموا  الذين  العاملني  جلميع  جوائز 

التح�صينات.  

ج�لة الإدارة العليا التفقدية مل�ست�دعات ال�سركة

بح�صور املهند�ص/ محمد نغا�ص اآل نغا�ص رئي�ص ال�صركة وكبري الإداريني التنفيذيني وال�صيد/ األن دوفال نائب الرئي�ص التنفيذي ل�صئون الت�صنيع وبع�ص املديرين العامني 
اإلى حتقيق  اأدت  ومديري الإدارات، نظمت للجنة القيادية لربنامج املدير املرافق باإدارة ال�صيانة حفل خا�ص لتكرمي املديرين املرافقني تقديرًا جلهودهم الكبرية التي 
الإجناز املتميز يف حقل ال�صالمة املتمثل يف خلو �صركة �صامرف من الإ�صابات يف عام 2016م اأي مبعدل »�صفر« لإجمايل الإ�صابات امل�صجلة. واأقيم احلفل يف مبنى الإدارة 

يوم 19 مار�ص 2017م.
بداأ التكرمي بكلمة موجزة األقاها املهند�ص/ اأحمد الظاهري مدير عام اإدارة ال�صيانة عرب فيها عن �صكره واإمتنانه لكافة املديرين املرافقني على جهودهم العديدة واملكثفة 
التي بذلوها، وذكر اجلميع بالهدف املن�صود املتمثل يف »عدم تعر�ص العاملني لالإ�صابات« الذي يتطلب من جميع العاملني يف ال�صركة التحلي مب�صئولية موا�صلة اجلهود بغية 

�صمان ال�صالمة يف مكان العمل، كما اأكد على اأهمية الدور القيادي للمديرين املرافقني يف هذا ال�صدد.    

الإدارة العليا تكرم “املديرين املرافقني” مل�ساهماتهم يف 

ت�قيع عقد اإن�ساء نظام �سالمة ال�سخاناتالإجنازات املتميزة يف حقل ال�سالمة

زيارة ال�سيدة/ جانيت مات�س��سيتا ل�سامرف

�صالمة  نظام  اإن�صاء  عقد  توقيع  2016م  دي�صمرب  من  والع�صرين  التا�صع  يف  مت 
ال�صخانات مع �صركة الر�صيد لالأعمال الإن�صائية املحدودة، حيث وقع عن �صركة 
التنفيذيني  الإداريني  وكبري  الرئي�ص  نغا�ص  اآل  نغا�ص  محمد  املهند�ص/  �صامرف 

الر�صيد  �صركة  عن  نيابة  وقع  فيما 
الرئي�ص  الر�صيد  ر�صيد  ال�صيد/ 
مرا�صم  وح�صر  لل�صركة.  التنفيذي 
الرئي�ص  نائب  من  كل  التوقيع 
الت�صنيع ال�صيد/  ل�صئون  التنفيذي 
�صركة  عام  ومدير  دوفال  األن 
الر�صيد لالأعمال الإن�صائية املحدودة 
�صامرف  �صركة  اإدارت  ومديري 
امل�صروع  ومهند�ص  امل�صروع  ومدير 

ومن�صق امل�صرتيات.
معاجلة  امل�صروع  عمل  نطاق  ي�صمل 

الفئة الثانية من مخاطر ال�صالمة وال�صحة والبيئة يف اأجهزة الت�صخني )18 جهاز( 
اإدارة  لأنظمة  املخ�ص�صة  امليدانية  مواقعها  التحكم املربجمة يف  اأجهزة  وتركيب 
التحكم  اأجهزة  ت�صغيل  لدعم  الكهرباء  توزيع  لوحات  وتركيب  ال�صخانات  اإ�صعال 
مراقبة  اأجهزة  وتركيب  املربجمة 
وتركيب  اللهب  ك�صف  بنظم  مزودة 
اأعمال  )�صمن  التنظيف  اأنظمة 
�صمامات  وتركيب  الدورية(  �صيانة 
اإغالق وحتويل م�صار الوقود الرئي�صية 
الدورية(  �صيانة  اأعمال  )�صمن 
الالزمة  الدقيقة  املعدات  وتركيب 
الت�صغيل  اإيقاف  اأنظمة  لت�صغيل 
�صد  الإنذار  واأجهزة  الطوارئ  عند 
البنيات  اإن�صاء  عن  ف�صاًل  احلريق 

الأ�صا�صية واملن�صات الالزمة.
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بتزويد  الفني  �صامرف  مخترب  يخت�ص 
والدعم  التحليل  بخدمات  امل�صفاة  وحدات 
الفني الالزمة ب�صورة فعالة من حيث التكلفة 
تزويد  على  املخترب  اإدارة  وحتر�ص  والوقت. 
ل�صمان  وم�صبوطة  دقيقة  بنتائج  الوحدات 
للموا�صفات  ال�صركة  منتجات  اإ�صتيفاء 

القيا�صية.
بتطبيق  2009م  عام  منذ  املخترب  قام  لذا 
يتبع  الكفاءة  عايل  عاملي  جودة  �صبط  نظام 
تطبيقات  بـ«نظام  ويعرف  موبيل  لإك�صون 

واأ�ص�ص اجلودة«.
مت يف يناير 2017م تقييم تطبيقات اجلودة 
اخلبري  قبل  من  �صامرف  مخترب  يف  املتبعة 
ملعايري  اأيزنريج، وفقًا  فيتايل   / ال�صيد العاملي 
نظام تطبيقات واأ�ص�ص اجلودة املذكور، وكانت 
نتيجة الأداء العام ممتازة حيث اأحرز املخترب 

3.7 من جمموع 4 نقاط.

خمترب �سركة 

�سامرف

وقعت �صركة �صامرف موؤخرًا مذكرة تفاهم مع �صركة )UOP( لتقدمي حلول اخلدمات املت�صلة لوحدة التهذيب البالتيني امل�صتمر. و�صيتم مبقت�صى ذلك اإيفاد 
م�صت�صار اإعتمادية مخت�ص يف املحافظة على اإ�صتقرار ت�صغيل الوحدة بالإ�صافة اإلى م�صت�صار تهيئة مخت�ص يف حتديد التوازن الأمثل لالإنتاج التحويلي والطاقة مع 
باأ�ص�ص التحفيز  اإ�صتخدام مناذج �صركة )UOP( امل�صممة وفقًا للقواعد املعرفية املتعلقة  �صمان الإ�صتفادة املثلى من املعدات احلالية. ويتم وفقًا لهذه التقنية 
الكيميائي املثبتة عرب مليارات النقاط البيانية امل�صتقاة من جتارب من�صاآت �صناعية رائدة ومن البيانات التجارية، وذلك بغر�ص تقييم الأداء الت�صغيلي املتوقع ب�صورة 
دقيقة. و�صتبذل كل من �صامرف و�صركة )UOP( ق�صارى جهودهما خالل عام 2017 بغية تطبيق هذه التقنية مع الرتكيز على املخرجات والنتائج املتفق على 

حتقيقها خالل فرتة جتريبية مدتها �صتة اأ�صهر. 

)UOP( ت�قيع مذكرة تفاهم مع �سركة

حماية  جمموعة  نظمت  �صامرف،  ل�صركة  العليا  الإدارة  توجيهات  مع  اإت�صاقًا 
لإ�صبوع  اإ�صتمرت  التي  امل�صفاة،  يف  ال�صاملة  البيئة  حماية  حملة  موؤخرًا  البيئة 
يف �صهر فرباير 2017م. واإ�صتملت احلملة على العديد من الفعاليات التوعوية 
مبباين امل�صغلني يف كافة مناطق امل�صفاة. كما قام اأع�صاء الإدارة العليا ل�صركة 
ومعاجلتها  ال�صناعي  ال�صرف  مياه  عن  الزيت  ف�صل  ملنطقة  بزيارة  �صامرف 
البيئية.  التدابري الالزمة لتح�صني م�صتوى احلماية  باإتخاذ  واأو�صوا  وتخزينها، 
توعوية  تنبيهات  باإ�صدار  البيئة  حماية  جمموعة  بداأت  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة 
جلميع موظفي ال�صركة حول العديد من امل�صائل البيئية بغية رفع الوعي. وهدفت 
احلملة اإلى حت�صني الأداء البيئي بالتقيد التام باإ�صرتاطات ومعايري التخل�ص من 
النفايات ال�صائلة ومنع الت�صربات و�صمان فعالية اأنظمة حرق الغازات بغية احلد 

من احلوادث البيئية يف عام 2017م.
كذلك مت ت�صكيل فريق حت�صني الأداء البيئي لتويل مهمة احلد من احلوادث 
م�صئويل  من  فعالة  مب�صاركة  الالزمة  الإحرتازية  التدابري  باإتخاذ  البيئية 

الوحدات باإدارة الت�صغيل.
العديد  تنفيذ  على  الأخرية  الفرتة  خالل  حر�صت  ال�صركة  اأن  بالذكر  جديٌر 
من امل�صاريع الهامة الهادفة اإلى حماية البيئة اأهمها اإن�صاء وحدة تنقية غازات 
اإ�صتخدام  وبدء  اجلديد  ال�صناعي  ال�صرف  مياه  تخزين  وحو�ص  الكربيت 
النظم الآلية لفح�ص ن�صبة الأحما�ص يف منطقة ف�صل الزيت عن مياه ال�صرف 
ال�صناعي، ف�صاًل عن تاأهيل وتنظيف املرفق القدمي اخلا�ص ب�صامرف يف مردم 
النفايات ال�صناعية التابع للهيئة امللكية، وذلك بغية الإيفاء باإ�صرتاطات اإدارة 

حماية ومراقبة البيئة بالهيئة امللكية والقوانني واللوائح البيئية احلكومية. 
�صاهد  للعيان، وخري  البيئة ظاهرة  �صامرف جتاه حماية  �صركة  وبدت جهود 
على ذلك الإ�صادة التي نالتها ال�صركة من الهيئة امللكية بينبع ممثلة يف رئي�صها 
ل�صركة  وتقدير  �صكر  بر�صالة  بعث  الذي  ن�صيف  عالء  الدكتور/  التنفيذي 
لتح�صني  امل�صتمرة  واجلهود  البيئية  باملعايري  التام  لإلتزامها  تقديرًا  �صامرف 

وحماية البيئة.     

2017م عام حماية البيئة
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�صاركت �صامرف كراعي ذهبي فى فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدين والتي 
اأقيمت فى الدانة مول خالل الفرتة من 1 – 5 مار�ص 2017م حتت �صعار )يدًا 
املدين  الدفاع  عام  مدير  �صعادة/  قام  وقد  هذا  املخاطر(.  من  للوقاية  بيد 
وزيارة جناح  املعر�ص  باإفتتاح  �صامرال�صاعدي  العقيد دكتور/  ينبع  مبحافظة 
اخلا�ص  اجلناح  يف  ال�صركة  ممثليي  اإ�صتقباله  يف  كان  حيث  �صامرف،  �صركة 

بال�صركة. واأبدى �صعادة  العقيد اإرتياحه و�صكره على امل�صاركة الفعالة ل�صركة 
�صامرف. وقد كان من �صمن امل�صاركني فى هذا املعر�ص كل من �صركة اأرامكو 
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  من  والعديد  يا�صرف  و�صركة  �صابك  �صركة  و  ال�صعودية 
املتخ�ص�صة فى جمال الإطفاء وقد ت�صمن املعر�ص العديد من الفعاليات والتي 

كان لها الأثر الإيجابي على زوار املعر�ص.

الي�م العاملي للدفاع املدين

عقدت �صركة توتال �صيفتي دورة الإنقاذ ال�صناعي خالل الفرتة من 29 يناير الى 9 فرباير 2017م حتت  اإ�صراف ومتابعة مدير احلماية من احلريق  املهند�ص/ ح�صني 
ال�صيد. وقد ح�صر هذه الدورة )24 فردًا من رجال الإطفاء و4 اأفراد من فرقة الإ�صتجابة للطوارئ( وذلك اإنطالقًا من حر�ص ال�صركة على تاهيل اأفرادها ب�صكل ين�صجم 
مع اإحتياجات ال�صركة يف هذا املجال وكذلك لالإرتقاء مب�صتوى اأفرادها ليكونوا مواكبني لأحدث التطورات العاملية يف جمال الإنقاذ ال�صناعي خ�صو�صًا فى الأماكن املرتفعة 

وال�صيقة.

دورة الإنقاذ ال�سناعي

�سركة �سامرف تنجح يف خف�ش وحدات املخاطر املتعلقة 

بال�سالمة وال�سحة والبيئة
مخاطر  اإجمايل  خف�ص  اإلى  الرامية  اجلهود  �صمن 
اأحد  ميثل  الذي  املر�صودة  والبيئة  وال�صحة  ال�صالمة 
�صامرف،  ب�صركة  ال�صنوية  الرئي�صية  العمل  اأهداف 
املجال  هذا  يف  كبري  اإجناز  حتقيق  ال�صركة  اإ�صتطاعت 
بالتخل�ص من 44.9% من اإجمايل وحدات املخاطر يف 

امل�صفاة.
ونتيجًة  وتوفيقه  بف�صل اهلل  الإجناز  ومت حتقيق هذا 

للعوامل التالية:
جلهود  امل�صتمر  ودعهما  ال�صركة  اإدارة  اإهتمام   -

مثل  والبيئة  وال�صحة  ال�صالمة  مخاطر  من  التخل�ص 
ل�صري  الدقيقة  واملتابعة  الالزمة  امليزانية  تخ�صي�ص 

الأداء.
- الرتكيز على خف�ص املخاطر املر�صودة دون احلاجة 

لزيادة نطاق العمل.
- احلر�ص على توفري الدعم املتعلق بخف�ص املخاطر 

يف حينه.
- ح�صن التخطيط والتن�صيق.

النجاح  م�صرية  �صمن  كخطوة  الإجناز  هذا  ياأتي 

وتوا�صل  واحلر�ص  الإجتهاد  تتطلب  التي  امل�صتمرة 
اجلهود وتوفري املوارد بغر�ص املعاجلة اجلذرية الفورية 
والبيئة  وال�صحة  ال�صالمة  مبخاطر  املتعلقة  للم�صاكل 
املر�صودة. وبتوفيق من اهلل تعالى واإ�صتنادًا على جتربة 
وفقًا  الأداء  لتح�صني  الدائم  وال�صعي  الرائدة  ال�صركة 
لأعلى املعايري، فاإن �صركة �صامرف واثقة متامًا بقدرتها 
يفوق  اأداء  وتقدمي  امل�صتقبلية  التحديات  مواجهة  على 
يف  املتمثل  ال�صامي  هدفها  حتقيق  اأجل  من  التوقعات 

ت�صغيل امل�صفاة وفقًا ملتطلبات ال�صالمة والإعتمادية.

اأدارة احلماية من احلريق ممثلة فى من�سق تدريب الإطفاء عبد العزيز  عقدت 
مباركي واأخ�سائي معدات الإطفاء ريان ال�سريحي دورة »رجال الأطفاء الأ�سا�سية” 
اإ�سرتاتيجيات  الدورة  هذه  ت�سمنت  وقد   2017م  فرباير   16  -12 الفرته  خالل 
اإدارة  من  فردًا   14 فيها  امل�ساركني  عدد  بلغ  وقد  وعمليًا.  نظريًا  احلرائق  مكافحة 
املجال  هذا  يف  ال�سركة  اإحتياجات  مع  ين�سجم  ب�سكل  تاأهيلهم  مت  وقد  الت�سغيل. 

بهدف الإرتقاء مب�ستواهم ليكونوا مواكبني لحدث التطورات يف جمال الإطفاء.

دورة رجال الإطفاء الأ�سا�سية
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النجاح يف مطلع عام 2016م عندما  بداأت م�صرية 
حملة  اخل�صائر  منع  وق�صم  ال�صركة  اإدارة  اأطلقت 
جميع  اإ�صتهدفت  التي  اليقظة«  تتطلب  »ال�صالمة 

موظفي ال�صركة ومقاوليها.
من َثْم حر�ص ق�صم منع اخل�صائر على و�صع وتنفيذ 
ال�صالمة  اأهداف  حتقيق  اإلى  تهدف  عمل  خطة 
»عدم  يف  املتمثل  املن�صود  الهدف  وبلوغ  الرئي�صية 
املحاور  و�صملت اخلطة  لالإ�صابات«.  العاملني  تعر�ص 

التالية: 
- الدور القيادي الفعال يف جمال ال�صالمة

- التطبيق الفعال لربنامج موؤ�صر الت�صرفات الآمنة
اخلا�ص  املرافق  املدير  لربنامج  الفعال  التطبيق   -

باملقاولني
م�صتوى  على  ال�صالمة  لقاءات  برنامج  تعزيز   -

اإدارات واأق�صام ال�صركة
احلوادث  عن  التبليغ  برنامج  وتعزيز  حت�صني   -

و�صيكة الوقوع والتحقيق فيها
- تطبيق لئحة تكرمي املتميزين يف جمال ال�صالمة

ونتيجًة لذلك اإ�صتطاعت ال�صركة بنهاية عام 2016م 
عام  باإكمال  ال�صالمة  �صجل  يف  متميز  اإجناز  حتقيق 

كامل بدون اإ�صابات م�صجلة، حيث بلغ املعدل الإجمايل 
اإكمال حوايل  امل�صجلة )0.0( ف�صاًل عن  لالإ�صابات 
اإ�صابات مقعدة عن  خم�صة ماليني �صاعة عمل بدون 

العمل، وهو اإجناٌز مل يتحقق منذ عام 2004م.
ال�صالمة  جائزة  مبنح  ال�صركة  اإدارة  بادرت  كما 
مل�صاهماتهم  تقديرًا  ال�صركة  ومقاويل  جلميع موظفي 

وتعاونهم امل�صتمر لتحقيق هذا الإجناز.
و�صت�صتمر هذه امل�صرية الناجحة باإذن اهلل وتوفيقه 
وموا�صلة  2017م  عام  يف  للجميع  ال�صالمة  ونتمنى 

اجلهود لتحقيق املزيد من الإجنازات.

�سامرف حتقق اإجنازاً متميزاً يف حقل ال�سالمة

حر�صًا من اإدارة ال�صركة ومن واقع اخلطط املو�صوعة ل�صمان  حماية و�صالمة �صامرف ول�صمان اإ�صتمرارية العمل،  اإن�صم اإلى اأ�صرة اإدارة الأمن ال�صناعي وال�صوؤون 
احلكومية 16  متدرج اأمن يف بداية �صهر يناير 2017م. حيث و�صع لهم برنامج تدريبي �صمل جميع اإحتياجاتهم العملية والنف�صية والبدنية ملدة �صنة كاملة.

كما مت اإكمال الدورة الأ�صا�صية لرجال الأمن ال�صناعي يف �صهر مار�ص 2017م بقيادة املدرب الأ�صتاذ/ خالد الهجاري من �صركة حماية الأعمال لالإ�صت�صارات الأمنية. 
ويف نهاية الدورة قام املهند�ص / ح�صن بن حامد العمري مدير عام اإدارة الأمن ال�صناعي وال�صوؤون احلكومية بت�صليم ال�صهادات للمتدرجني حيث كان حل�صوره ودعمه لهم 

الأثر الكبري.

رجال الأمن املتدرجني لعام 2017م

نظمت اإدارة الأمن ال�صناعي وال�صوؤون احلكومية حفل تكرمي لرجال الأمن املتقاعدين يف بداية عام  2017م وذلك يف فندق هوليدي اإن ينبع بتاريخ 11 يناير 2017م. وقد 
ح�صر التكرمي �صعادة نائب الرئي�ص ال�صابق لل�صوؤون الإدارية واملالية الأ�صتاذ / خالد بن محمد اخلربو�ص ، م/ ح�صن بن حامد العمري مدير عام الأمن ال�صناعي وال�صوؤون 
احلكومية و م/ عبداخلالق بن محمد ال�صهري مدير الأمن ال�صناعي. حيث �صمل التكرمي كاًل من جنيب اجلريد وحمد ال�صبحي ومحمد احلازمي وخليل ال�صريف ومحمد 

ال�صبحي وعبد العزيز ال�صبحي وزياد ال�صيد وح�صن ال�صيد.

حفل تكرمي م�ظفي اإدارة الأمن ال�سناعي املتقاعدين

قام وفد رفيع امل�صتوى من  قوة اأمن املن�صاآت بقيادة القائد العام لقوة اأمن املن�صاآت �صعادة اللواء / �صعد بن ح�صن اجلباري بزيارة �صركة �صامرف يوم الثالثاء املوافق 3 
يناير 2017م. وكان يف اإ�صتقبال الوفد كاًل من رئي�ص �صركة �صامرف وكبري الإداريني التنفيذيني املهند�ص/ محمد نغا�ص اآل نغا�ص ونائبه لل�صوؤون الإدارية واملالية حيث رحب 

املهند�ص/ النغا�ص بالزوار واأطلعهم على م�صفاة �صامرف ودورها يف دعم اإقت�صاد الوطن.
بعد ذلك اإنعقد اإجتماع نوق�صت خالله �صبل التعاون امل�صرتك بني كٍل من قوة اأمن املن�صاآت و�صركة �صامرف للمحافظة على اأمن وحماية الوطن. 

زيارة القائد 

العام لق�ة 

اأمن املن�ساآت 

يف اململكة 

ل�سامرف
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وقعت �صركة �صامرف اإتفاقية مع جمعية م�صتودع 
 5 لبناء  ينبع  مبحافظة  اخلريي  املنورة  املدينة 
الإ�صكان  لغر�ص  ينبع  �صكنية يف محافظة  وحدات 
اخلريي. وقع عن ال�صركة املهند�ص/ �صعود خالف 
وقع  فيما  واملالية  الإدارية  لل�صئون  الرئي�ص  نائب 

مدير اجلمعية بينبع نيابًة عنها. 
واأو�صح املهند�ص /ح�صن بن حامد العمري مدير 
عام اإدارة الأمن ال�صناعي وال�صوؤون احلكومية اأن 
هذه التفاقية تاأتي كمرحلة ثالثة يف دعم ال�صكان 
اإطار  �صمن  يعترب  والذي  ينبع  ملحتاجي  اخلريي 

�صبيل حتقيق  ينبع يف  توحيد اجلهود يف محافظة 
دور  وتفعيل  املحافظة،  يف  امل�صتدامة  التنمية 
جمل�ص امل�صئولية الجتماعية، موؤكدا حر�ص �صركة 
امل�صاريع  هذه  ملثل  الدعم  ا�صتمرار  على  �صامرف 
الكرمية  احلياة  توفري  يف  تتمثل  والتي  اخلريية 
الوحدات  عدد  اإجمايل  بلغ  وقد   ، املجتمع  لأفراد 
مراحلها  يف  �صامرف  �صركة  تبنتها  التي  ال�صكنية 
الثالثة 17 وحدة �صكنية، كما قدم العمري �صكره 
ملدير جمعية م�صتودع املدينة املنورة اخلريي بينبع 

والقائمني على هذا امل�صروع.

ينبع اخلريي عن  واأعرب مدير جمعية م�صتودع 
الدعم  هذا  على  �صامرف  ل�صركة  و�صكره  �صعادته 
الجتماعية  امل�صوؤولية  برنامج  �صمن  ياأتي  الذي 

لل�صركة.
التي  املبادرات  هذه  مثل  اأن  “ال�صريف”  واأكد 
تطرحها �صركات القطاع اخلا�ص يف اإطار مبادئ 
هذه  وعي  مدى  على  تدل  الجتماعية  امل�صوؤولية 
املجتمع،  احتياجات  تلم�ص  يف  بدورها  ال�صركات 
تلبي  التي  املنا�صبة  املبادرات  توفري  نحو  و�صعيها 

تلك الحتياجات .

فعاليات  ال�صليم  يحيى  بن  م�صاعد  املهند�ص  ينبع  محافظ  د�ّصن 
لعام  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  املوحد  اخلليجي  املرور  اأ�صبوع 
1438هـ بعنوان »حياتك اأمانة«، مبقر املحافظة، بح�صور مدير مرور 

ينبع املقدم فالح بن فرحان العنزي، وعدد من من�صوبي املرور.
املحافظة،  اأمام  التوعوية من  املرورية  امل�صرية  انطالق   واأعلن عن 
من  وم�صاركة  ال�صناعية،  وال�صركات  احلكومية  اجلهات  مب�صاركة 
وينبع  البحر  ينبع  امل�صرية �صوارع  بامل�صرية؛ حيث جابت  ينبع  دراجي 
تاأتي  حيث  احلملة،  رعاة  �صمن  �صامرف  �صركة  وكانت  ال�صناعية، 
هذه الرعاية كدعم للفعاليات التوعوية التي تهدف الى احلفاظ على 

�صالمة املجتمع واأفراده.

اأقامت الهيئة امللكية حفل ت�صليم اأكرث من 6800 وحدة �صكنية 
لكل من من�صوبي الهيئة امللكية بينبع و�صركات اأرامكو و�صامرف 
مركز  يف  اخلا�ص  القطاع  �صركات  من  وعدد  ومرافق  و�صابك 
امللك فهد احل�صاري برعاية رئي�ص الهيئة امللكية للجبيل وينبع 
اأن  يوؤكد  مما  �صعود،  اآل  ثنيان  بن  اهلل  عبد  بن  �صعود  الأمري 
الهيئة امللكية و�صعت منذ اليوم الأول لإن�صائها خططًا متوازنة 
لتطوير وتنمية الأرا�صي التي وفرتها الدولة يف املدن التابعة لها، 
و�صكنية  �صناعية  بيئة  توفري  من  مكنتها  بطريقة  وا�صتثمرتها 

متميزة.
حيث كّرم رئي�ص الهيئة امللكية للجبيل وينبع الأمري �صعود بن 
عبد اهلل بن ثنيان اآل �صعود ال�صركات املتوافقة مع مباردة متليك 
الداريني  وكبري  الرئي�ص  �صامرف  �صركة  درع  وا�صتلم  امل�صاكن 
اأن  موؤكدا   ، نغا�ص  اآل  نغا�ص  بن  محمد   / املهند�ص  التنفيذيني 
املدن  يف  التنمية  تطوير  متطلبات  �صمن  تاأتي  املبادرات  هذه 
وخلق  ال�صتثمارات  لإجناح  رئي�صيا  داعما  وتعترب  ال�صناعية، 

بيئة م�صتقرة ملوظفي ال�صركات.

�صمن الإهتمام املتوا�صل الذي يوليه برنامج �صامرف للم�صوؤولية الجتماعية بهدف  تاأهيل الكوادر الوطنية ل�صوق العمل، �صهد مركز �صامرف للم�صئولية الإجتماعية اللقاء 
منه 19 �صيدة . وا�صتفادت  اأيام  اأربعة  ملدة  اللقاء  واإ�صتمر   .”Photoshop cs5 الإحرتايف للمبتداآت بربنامج الفوتو�صوب “ت�صميم اجلرافيك

كما نفذت �صامرف خالل الربع الأول من هذا العام لقاءات حول تعزيز العمل التطوعي وتطوير املهارات ال�صخ�صية حتت العناوين التالية: اللقاء الجتماعي » القائد 
الفعال« و لقاء امل�صاريع التطوعية ، والذي نتج عنه  10 م�صاريع تطوعية  مت تقييمها من قبل جلنة �صملت من�صوبات اإدارة التعليم ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني.

�سامرف ت�ستكمل بناء 17 وحدة �سكنية مل�سروع منازل 

ال�سكان اخلريي

تكرمي �سامرف �سمن قائمة ال�سركات املتفاعلة مع 

مبادرات الهيئة امللكية يف برنامج متليك امل�ساكن

لقاءات اإحرتافية وم�ساريع تط�عية

�سامرف �سمن رعاة فعاليات اأ�سب�ع املرور اخلليجي 

امل�حد لدول جمل�ش التعاون اخلليجي لعام 1438هـ 

بعن�ان »حياتك اأمانة«
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�صمن اجلهود الرامية اإلى تعزيزالتقنية يف �صامرف، ي�صر ق�صم تقنية املعلومات اأن يعلن اإنطالق م�صروع 
املعلومات  تقنية  وزعت  املنا�صبة،  وبهذه   .SAP برنامج  عرب  وال�صالمة”  وال�صحة  البيئة  حلول  اإدارة   «

ب�صامرف جوائز تقديرية لالأع�صاء الرئي�صيني.

الإحتيايل  للت�صيد  الإلكرتوين  الربيد  ر�صائل  تعد 
اأحـد اأكربالتهديدات التي تواجه املوؤ�ص�صات. 

يت�صح اأن جمرد الإبالغ عن بريد اإلكرتوين م�صبوه 
محاولت  اإحباط  نحو  طوياًل  �صوًطا  يقطع  اأن  ميكن 

اإخرتاق البيانات والتقليل من الأ�صرار املرتبطة به.

مبخاطر  التوعية  دورة  لإكمال  طريقة  اأ�صهل  اإن 
الأمن الإلكرتوين هي عرب بوابة التعليم الإلكرتوين يف 

.”ESS نظام ال�صاب »اخلدمات الذاتية
يف  املبينة  املب�صطة  خطوات  الثالث  اإتباع  الرجاء 

هذا ال�صكل.
 THANK YOU!( صوف ترى ر�صالة �صكر�
الدورة.  نهاية  اإلى  الو�صول  مبجرد   )Message
قم فقط باخلروج )log off( من التطبيق وتذكر 

األ تقم مطلقًا بتكرار هذا الإجراء حتى نهاية العام.
الإت�صال  الرجاء  الأمر،  هذا  حول  لالإ�صتف�صار 
والتطوير  التدريب  )ق�صم  ال�صايب  �صامر  بالأخ/ 

الوظيفي( على تو�صيلة رقم 4532.

EHSM  تقنية املعل�مات - م�سروع
�سرح مب�سط لكيفية 

الدخ�ل اإىل دورة الت�عية 

مبخاطر الأمن الإلكرتوين 

لعام 2017م واإكمالها عرب 

ب�ابة التعليم الإلكرتوين

كيفية الإبالغ عن 

عن ر�سائل الت�سيد 

الإلكرتونية امل�سب�هة؟

يف جٍو ودي ومفعم باملرح، اأقام فريق تخطيط وتنفيذ م�صاريع ال�صيانة الدورية 
بينبع  البحر  �صاطئ  يف  الفريق  لبناء  ناجح  اإجتماعي  لقاء  ال�صيانة  لإدارة  التابع 
العمل اجلماعي  روح  تعزيز  منه  الهدف  وكان  مار�ص 2017م،  يوم 08  ال�صناعية 
اإ�صتعدادًا ملواجهة التحديات املتمثلة يف التح�صري لأعمال ال�صيانة الدورية ال�صاملة 
العا�صرة يف عام 2018م وتنفيذها. وت�صرف اللقاء بح�صور كل من األن دوفال نائب 
اإدارة  عام  مدير  الظاهري  اأحمد  واملهند�ص/  الت�صنيع  ل�صئون  التنفيذي  الرئي�ص 
ال�صيانة اإ�صتجابًة للدعوة التي وجهها الفريق برئا�صة املهند�ص/ عبد اهلل احلربي.

وزاد اللقاء األقًا بح�صور جميع اأع�صاء الفريق ب�صحبة العديد من اأبنائهم، كما 
ت�صمن اللقاء فقرات �صيقة ومتنوعة �صملت اأن�صطة اإجتماعية واألعاب بدنية وذهنية 
عرب  الإيجابي  التحدي  روح  احل�صور  واأظهر  الريا�صية.  الأن�صطة  من  والعديد 

التي ت�صكل قاعدة متينة لبناء فريق عمل يتحلى  اإ�صتعرا�صهم للقدرات واملهارات 
وال�صرور  املرح  اأجواء  وتوا�صلت  اجلماعي.  والعمل  العالية  املعنوية  بالروح  اأفراده 
حينما اإتخذ التحدي وجهة اأخرى مبواجهة الأحوال اجلوية التي متثلت يف الأجواء 

العا�صفة املفاجئة يف تلك الأم�صية.
من جانبه، �صدد املهند�ص/ اأحمد الظاهري على الهدف املن�صود يف حقل ال�صالمة 
اأثناء  العاملني لالإ�صابات«  العليا وهو »عدم تعر�ص  الإدارة  والذي ترتقب حتقيقه 
على  قدرتهم  على  العاملون  برهن  هدٌف  وهو  القادمة،  الدورية  ال�صيانة  اأعمال 
عام  يف  الإ�صابات  من  �صامرف  �صركة  خلو  يف  املتمثل  بالإجناز  عمليًا  حتقيقه 
2016م. واأثنى ال�صيد/ األن على الر�صالة التي وجهها الظاهري واأبدى دعمه التام 
لها. اأختتم احلفل بتوزيع هدايا تذكارية جميلة من قبل منظميه جلميع احلا�صرين.

اإ�ستعدادات فريق تخطيط وتنفيذ م�ساريع ال�سيانة الدورية

يف  هو  الت�صغيلية  والكفاءة  املخاطر  تقييم  برنامج 
ملخاطر  وح�صا�صة  ممنهجة  ر�صمية  درا�صات  الأ�صا�ص 
اإ�صتنادًا  الت�صغيلية  والكفاءة  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة 
الإنتاجية  للوحدة  والت�صغيلي  الهند�صي  الت�صميم  على 
بها،  املت�صلة  واخلارجية  الداخلية  والأجهزة  واملعدات 

التي تعترب معر�صة حلوادث الت�صغيل. 
املتعلقة  املخاطر  مبعاجلة  الربنامج  هذا  ُيعَنى 
املتبعة  وال�صوابط  ال�صابقة  واحلوادث  بالعمليات 
والعواقب التي ترتتب على ق�صور هذه ال�صوابط وو�صع 
نوعي  تقييم  اإلى  بالإ�صافة  الب�صرية  والعوامل  امل�صفاة 

لتحديد مدى التاأثري على �صالمة و�صحة الأفراد.
جمع  يتطلب  الدرا�صات  من  النوع  لهذا  التح�صري 
قبل  العمليات  ب�صالمة  املتعلقة  والبيانات  املعلومات 
والبيانات  املعلومات  هذه  متكن  حيث  التقييم؛  اإجراء 
واإ�صتيعاب  حتديد  من  الإنتاجية  العملية  يف  العاملني 
املواد  الناجتة عن طبيعة عملهم مبا يف ذلك  املخاطر 
املعلومات  هذه  وت�صمل  اخلطورة.  �صديدة  الكيميائية 

بيانات تتعلق مبواد كيميائية يتم اإ�صتخدامها اأو اإنتاجها 
خالل هذه العمليات وتقنيات اإنتاجية ومعدات تدخل يف 

هذه العملية الإنتاجية.
بوا�صطة  �صامرف  �صركة  يف  الدرا�صات  هذه  جترى 
مخت�صني  وي�صم  مخت�ص  مهند�ص  يقوده  عمل  فريق 
العمل مبا فيها �صالمة  العديد من جمالت  موؤهلني يف 
الهند�صي  والت�صميم  الإنتاجية  والعمليات  العمليات 

بالإ�صافة اإلى موظفني من اإدارة الت�صغيل.
خلل  اأي  لتحديد  املخاطر  تقييم  الدرا�صة  خالل  يتم 
املن�صاآت  وت�صغيل  ت�صميم  يف  املتبعة  الإجراءات  يف 
اإلى  احلاجة  مدى  حتديد  بغر�ص  اجلديدة  الإنتاجية 

اإجراء حتديثات فيها.
هذه  من  الأولى  الدورة  �صامرف  �صركة  اأكملت 
الدرا�صات التي �صملت كافة املن�صاآت الإنتاجية القائمة 
حيث  )2008-2012م(،  معتمدة  خم�صية  خطة  �صمن 
جتري ال�صركة حاليًا الدورة الثانية من هذه الدرا�صات 
اإلى  بالإ�صافة  الإنتاجية  الوحدات  جميع  ت�صمل  التي 

الت�صغيلية  الكفاءة  وم�صاكل  املخاطر  حتديد  درا�صة 
هذه  اإكتمال  اخلطة  ح�صب  املنتظر  ومن  احلرجة. 
الثاين  الربع  بحلول  الدرا�صات  من  امل�صتمرة  ال�صل�صلة 

من العام احلايل )2017م(.
الت�صغيلية  الكفاءة  وم�صاكل  املخاطر  حتديد  درا�صة 
املخاطر  لتقييم  اإجرائية  عملية  عن  عبارة  احلرجة 
اإجراءات  ومراجعة  حتديد  من  التاأكد  منها  الغر�ص 
قبل  والبيئة  وال�صالمة  بال�صحة  املتعلقة  الت�صغيل 
الت�صغيل الأويل للوحدة الإنتاجية. وت�صاعد هذه الدرا�صة 
على �صمان توفر احلماية الكافية التي متكن من ت�صغيل 
باإعتباره  ال�صالمة  من  املطلوب  للم�صتوى  وفقًا  الوحدة 
تدبري اإحرتازي للحماية. وتعترب هذه الإجراءات موثوقة 
املتبعة  الإ�صافية  ال�صوابط  فعالية  تعذر وعدم  يف حال 

لل�صيطرة على املخاطر عرب اأجهزة احلماية.   
الدرا�صات  هذه  نتائج  تعميم  على  ال�صركة  وحتر�ص 
امل�صاكل  معاجلة  تتم  فيما  املعنيني،  املوظفني  على 

املر�صودة يف حينه.

برنامج تقييم املخاطر والكفاءة الت�سغيلية ب�سركة �سامرف
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2017م  اجلديد  للعام  براجمه  �صامرف  نادي  افتتح 
القراآن  وبرنامج  لل�صيدات  امل�صائي  القراآن  بربنامج 
حت�صني  الى  الربناجمني  يهدف  حيث  للفتيات  امل�صائي 
مع  احلروف  مخارج  وت�صحيح  التجويد  وتعليم  التالوة 
تعليم  برنامج  ذلك  تلى  ثم   . لالآيات  املب�صط  التف�صري 
الكلية  وفتيات  ال�صيدات  لفئة  املوجه  الجنليزية  اللغة 
على مدى 8 اأ�صابيع يركز على الكتابة والقراءة واملحادثة 
يف كتاب )side by side( ويهدف لتطوير وحت�صني 
الخرين.  مع  التوا�صل  يف  ت�صتخدم  ثانية  كلغة  اللغة 
لل�صيدات  ال�صنوي  الريا�صي  الربنامج  اإلى  اإ�صافة 
ت�صكيل  واإعادة  الوزن  لإنقا�ص  2017م  لعام  اجلديد 
الوزن وحت�صينه واإعادة تاأهيل اجل�صم بعنوان )الريا�صة 
اإ�صتمرت   )  Sport For Life احلياة  اأجل  من 

فعالياته ملدة 3 �صهور .
كما نفذت العديد من الربامج الريا�صية الهادفة لفئة 
للفتيات  البالية  كح�ص�ص  الأعمار  جميع  من  الفتيات 
لتعلم  تهدف  والتي  ا�صابيع   8 ملدة  �صنوات   )8  -  5( فئة 
ال�صغار املرونة والر�صاقة واللياقة واملتعة والإبداع مت�صوى 
اأول وم�صتوى ثاين  حيث �صارك فيه ماليقل عن 32 فتاة.

ومن ناحية اأخرى قدم النادي الفعاليات وامل�صابقات 
X-BOX والتي كانت  احلما�صية بني الفتيات يف الـ 
فتيات  لفئة  الدرا�صي  الف�صل  مدار  على  اإثنني  يوم  كل 
الطلق  الهواء  يف  الدرجات  ركوب  وريا�صة   ، الإبتدائي 
الف�صل  مدار  على  م�صاًء   7  –  5 من  خمي�ص  يوم  كل 
والتخل�ص  والريا�صة  الن�صاط  لزيادة  وذلك  الدرا�صي 

من الطاقات ال�صلبية للفتيات . 
�صورة  اإ�صاءات من ق�ص�ص  تنفيذ محا�صرة  كما مت 

الكهف والتي ح�صرتها اأكرث من 26 �صيدة.

برامج نادي �سامرف الرتفيهي – الق�سم الن�سائي

�سامرف تنظم  بالتعاون مع مركز دع�ة ح�ار برامج تدريبية وت�ع�ية خلدمة املجتمع

�سامرف ت�ستكمل دعمها للم�ساريع اخلريية

اأحد  ميثل  الذي  »املواطنة«  مبداأ  من  اإنطالقًا 
التعاون  لأوجه  وا�صتمرارًا  ل�صامرف  الأ�صا�صية  القيم 
بينها وبني اجلمعيات اخلريية، توا�صل دعم ال�صركة 
اأفراد  تنمية  اإطار  يف  ت�صب  التي  اخلريية  للم�صاريع 
التي  الهادفة  الأن�صطة  وتبني  الدعم  وتقدمي  املجتمع 

تنظمها اجلمعيات اخلريية.
– مدير  واأفاد املهند�ص/ ح�صن بن حامد العمري 
باأن  احلكومية  وال�صئون  ال�صناعي  الأمن  اإدارة  عام 
من  الأول  الربع  خالل  دعمها  اإ�صتكملت  قد  ال�صركة 
اجلمعية  املبادرات  تلك  �صملت  وقد  2017م  عام 
ال�صناعية  بينبع  الكرمي  القران  لتحفيظ  اخلريية 
ر�صوى  وجمعية  الأ�صماك  ل�صيد  التعاونية  واجلمعية 
اخلريية الن�صائية بينبع بالإ�صافة اإلى جمعية حتفيظ 
دعم  �صملت  كما  بدر،  مبحافظة  الكرمي  القران 

تاأ�صي�ص ميدان ينبع ل�صباقات الهجن . 
واأ�صاف اأن �صركة �صامرف داأبت على تبني العديد 
نحو  هدفها  يتمحور  التي  والفعاليات  الأن�صطة  من 
خدمة اأفراد املجتمع بكافة اأطيافه م�صريًا اإلى حر�ص 
يعود  مبا  الأن�صطة  تلك  تنفيذ  متابعة  على  ال�صركة 

بالنفع ويحقق الهدف املن�صود.  

قدمت الإدارة الطبية ب�صركة �صامرف دورة توعوية 
ق�صرية حول الإ�صعافات الأولية والتنف�ص الإ�صطناعي 
من  اجلديدة  للدفعة  القلبي”  الرئوي  “الإنعا�ص 

متدرجي الأمن.
ومقدم  التمري�ص  م�صرف  مكاوي  كمال  واأعرب 
دورة الإ�صعافات الأولية عن اأهمية هذه الدورة قائاًل: 

“الإ�صعافات الأولية تنقذ احلياة”.
من  العديد  وتناولت  �صاعتني  الدورة  اإ�صتغرقت 
الإ�صطناعي  التنف�ص  اإجراء  كيفية  اأهمها  اجلوانب 
يف  الأولية  الإ�صعافات  وخطوات  ناجحة  ب�صورة 
امل�صاب  ال�صخ�ص  مع  التعامل  وكيفية  احلروق  حالة 
نزيف  وحالت  الك�صور  مع  والتعامل  بالإختناق 

اجلروح.
اأثنى عليهم  الذين  امل�صاركني  اإعجاب  الدورة  نالت 
ب�صركة  الطبية  الإدارة  مدير  اآ�صف  الدكتور/ محمد 
�صامرف يف نهاية الدورة، واأكد على اأهمية الإ�صعافات 
يجب  التي  امل�صتمر  التعلم  بعملية  وو�صفها  الأولية 
على اجلميع احلر�ص على ح�صورها متى ما �صنحت 

الفر�صة لذلك.

دورة الإ�سعافات الأولية 

ملتدرجي الأمن

ب�صركة  الجتماعية  امل�صئولية  برنامج  اإطار  يف 
توقيع  مت  ال�صابقة،  ملبادراتها  وا�صتكماًل  �صامرف 
تكافل  جمعية  وبرامج  م�صاريع  لدعم  اإتفاقية 
ينبع  محافظة  فرع  الأيتام  لرعاية  اخلريية 
والت�صامن  التكافل  قيم  تر�صيخ  اإلى  تهدف  والتي 
املجتمع  �صفوف  يف  التاآزر  روح  وبث  الإجتماعي 
عن طريق م�صاعدة الأيتام والأرامل وتهيئة احلياة 

الكرمية لهم.
مبادرات  ثالث  على  الإتفاقية  هذه  اإ�صتملت 
ت�صتهدف مايزيد عن 700 يتيم اأولها مبادرة »مل�صة 
والدفايات  البطانيات  بتوفري  تعنى  والتي  دفء« 
الكهربائية يف ف�صل ال�صتاء، تليها مبادرة احلقيبة 
امل�صتلزمات  كافة  بتوفري  تعنى  والتي  املدر�صية 
مبادرة  ثم  درا�صيني،  ف�صلني  مدى  على  املدر�صية 
لالأيتام يف احلا�صب  والتاأهيلية  التدريبية  الدورات 

�سامرف ت�قع اإتفاقية دعم مبادرات جمتمعية مع جمعية تكافل 

اخلريية لرعاية الأيتام بينبع

الآيل واللغة الإجنليزية واأمناط ال�صخ�صية.
املهند�ص/  ال�صركة  عن  نيابة  الإتفاقية  وقع 
محمد بن نغا�ص اآل نغا�ص الرئي�ص وكبري الإداريني 

التنفيذيني فيما وقع عن فرع جمعية تكافل اخلريية 
املهند�ص/  العام  م�صرفها  بينبع  الأيتام  لرعاية 

عبدالعزيز اليوبي.
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نظم ق�صم الأمن ال�صناعي ب�صركة �صامرف دورة تدريبية خالل الفرتة من 19 ايل 23 فرباير 2017م حول كيفية الدفاع عن النف�ص ورفع اللياقة البدنية لعدد �صتة ع�صر 
متدربًا جديدًا  يف اإدارة الأمن ال�صناعي.

قاد الدورة املدرب املتاألق وديع هو�صاوي من ق�صم ال�صالمة وال�صحة املهنية بال�صركة وتنوعت فعاليات الدورة بني اجلانب النظري والتطبيقي العملي للعديد من مهارات 
ريا�صة الكاراتيه والدفاع عن النف�ص ورفع م�صتوى اللياقة البدنية عن طريق متارين الأيروبيك التي يحتاجها رجل الأمن كي يكون م�صتعدا ويقظًا للدفاع والذود عن وطنه 

واإقت�صاده.

ال�س�ؤال

، واأمر بال�سرب  اأمر باملعروف  ـ جمعت مكارم الأخالق كلها ورد فيها  وجل  عز  ـ  اهلل  كتاب  يف  كرمية  اية   “
واحللم وتنزيه النف�س عن مماراة ال�سفهاء، فما هي هذه الآية الكرمية؟

ما هي هند�سة ظروف العمل؟
العمل  مكان  وتنظيم  بت�صميم  يخت�ص  علم  هو 

ومكوناته ب�صورة ت�صمن مالئمته للعاملني فيه.
اأو  �صيارتك  تقود  اأو  املكتب  يف  جال�ص  كنت  �صواء 
ال�صالمة  ب�صروط  الإلتزام  فاإن  املواد،  مبناولة  تقوم 
والو�صع اجل�صماين اجليد ي�صاعدك على املحافظة على 
�صحتك ويقلل اإحتمال تعر�صك لالإجهاد الع�صلي ويزيد 
الع�صلية  بالإ�صطرابات  الإ�صابة  من  ويحد  الإنتاجية 

الهيكلية املرتبطة بطبيعة العمل ويخفف حدتها.

ما هي الإ�سطرابات الع�سلية الهيكلية؟
حركة  على  توؤثر  واإعتاللت  اإ�صابات  عن  عبارة 
الع�صالت  )مثل  الهيكلي  الع�صلي  النظام  اأو  اجل�صم 

والأوتار والأع�صاب والغ�صاريف، اإلخ(. 

الإ�سطرابات الع�سلية الهيكلية الأكرث �سيوعًا:
- ال�صد الع�صلي واآلم اأ�صفل الظهر.

هذه  لأن  الكتف  )ت�صيب  املدورة  الكفة  اإ�صابات   -
الع�صلة م�صئولة عن حركته وتثبيته(.

- متالزمة اإجهاد العنق.
- اإ�صابات الإجهاد املتكررة.

الع�سلية  الإ�سطرابات  حول  اإح�سائيات 
الهيكلية:

اأكرث  من  الهيكلية  الع�صلية  الإ�صطرابات  تعترب 
املقعدة  الإ�صابات  �صمن  املر�صودة  املتكررة  احلالت 
عمله  مهام  اأداء  عن  الفرد  تعيق  التي  اأو  العمل  عن 

بال�صكل املطلوب.
هذه  الأمريكي،  العمل  اإح�صاءات  مكتب  ح�صب 
الإ�صطرابات مثلت 33% من جملة الإ�صابات واحلالت 

املر�صية بني العاملني خالل عام 2013م.

العوامل التي توؤدي اإىل تدهور �سالمة اجل�سد 
ت�سمل:

اأو  العمل  اأثناء  خاطئ  ج�صماين  و�صع  اإتخاذ   -
القيادة.

- العمل يف بيئة �صيئة التنظيم.
الأ�صياء  رفع  عن  الناجت  املفرط  البدين  الإجهاد   -

ودفعها و�صحبها.
- الإفراط يف اجللو�ص ملدة طويلة مع اإتخاذ و�صعية 

واحدة.

تطبيق �سروط ال�سالمة يف مكان العمل )هند�سة ظروف العمل(

كيفية تفادي هذه امل�ساكل
- تغيري الو�صع اجل�صماين ب�صفة منتظمة.

- اإ�صتخدام اأدوات م�صممة خ�صي�صًا لراحة اجل�صم.
البدنية  التمارين  بع�ص  ممار�صة  على  احلر�ص   -

وامل�صي يف املكان ب�صورة منتظمة.
- اأخذ ق�صط من الراحة ملدة 3-5 دقائق اأو اأداء مهام 

اأو اأن�صطة اأخرى كل 20-40 دقيقة.
يف  الإفراط  لتجنب  العمل  مكان  تنظيم  اإعادة   -

الإنحناء واملناولة.
اأ�صياء  الب�صر على  العيون برتكيز  اإراحة ع�صالت   -

بعيدة. 
من  حتد  العمل  مكان  يف  ال�صالمة  �صروط  مراعاة   
الإجهاد  تقلل  اأنها  حيث  الهيكلية  الع�صلية  الإ�صابات 
العمل.  تنظيم مكان  �صوء  الناجت عن  والذهني  البدين 

الإ�صابات  لهذه  التعر�ص  اإحتمال  تقليل  ت�صتطيع 
مع  يتنا�صب  بحيث  العمل  مكان  برتتيب  بالإهتمام 
اإ�صتخدام  على  احلر�ص  مع  البدين  الن�صاط  متطلبات 

الأدوات املريحة املنا�صبة.  

جتديد رخ�سة م�سئويل احلماية من الإ�سعاع
م�صئويل  رخ�صتي  جتديد  �صامرف  �صركة  اأجنزت 
الإلتزام  على  حر�صًا  العام  هذا  الإ�صعاع  من  احلماية 
التام بالإ�صرتاطات النظامية للجهة املخت�صة )مدينة 
باأن  علمًا  واملتجددة(،  الذرية  للطاقة  اهلل  عبد  امللك 
الإ�صعاع  م�صئويل حماية من  ثالثة  ال�صركة حاليًا  لدى 
الإيفاء  من  التاأكد  على  يعملون  نظاميًا  معتمدين 
الآمن  الإ�صتخدام  و�صمان  النظامية  بالإ�صرتاطات 

للمواد امل�صعة.

تدريبات اللياقة البدنية ملتدرجي اإدارة الأمن ال�سناعي

�س�ؤال العدد
هو �صوؤال يطرح يف كل عدد من �صتى ميادين املعرفة و�صيعلن عن اإ�صم الفائز بامل�صابقة 
يف العدد الذي يليه ويف حال و�صول اأكرث من اإجابة �صحيحة يتم الإقرتاع بني الفائزين 

تر�صل الجابات الى: على روي�صد احل�صاوي
بريد اإلكرتوين )hassawi@samref.com.sa( تلفون 0143964221
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مع حتديات الإقت�شاد الوطني نتيجة الظروف الراهنة �شديدة التقلب 

واملالية  الإقت�شادية  الإ�شالحات  وجمموعة  النفط  اأ�شعار  واإنخفا�ض 

التي تهدف اإلى حتقيق النمو الإقت�شادي والو�شول اإلى نقطة التوازن 

بذل  وهو  حتمي  خيار  اأمام  اأنف�شنا  جند  للبالد،  املالية  والإ�شتدامة 

والتوجهات  اململكة  روؤية  مع  ين�شجم  مبا  واملثابرة  اجلهد  من  املزيد 

يف  نوعية  نقلة  ت�شكل  التي  املرحلة  هذه  لتجاوز  العامة  وال�شيا�شات 

اإقت�شاد اململكة.

اإدارة  فنحن  قدراتنا،  وتنمية  كوادرنا  بتاأهيل  ملتزمون  اأننا  كما 

واإحداث نقلة  البناء  وموظفني كل منا يتوق ليكون جزءاً من عملية 

يف بناء املجتمع الذي نعي�ض فيه، وبذلك تتج�شد قيمنا التي تكمن يف 

من  فاأنتم  وامل�شوؤولية.  واملواطنة  والنزاهة  اجلماعي  والعمل  التميز 

ي�شمن اإ�شتمرارية جناح �شامرف حا�شراً وم�شتقباًل.

وتطوير  حتفيز  حول  تتمحور  التي  العامة  اأهدافنا  منطلق  ومن 

املوظف والإحتفاظ به، نوؤكد تقديرنا مل�شاهماتكم ال�شخ�شية و�شعوركم 

والتميز.  التنوع  �شامرف فريدة يف قدراتها على  بامل�شوؤولية كي تظل 

كما اأننا ن�شتمد قدرتنا وكفاءتنا من تفاعلنا مع بع�شنا البع�ض والعمل 

كفريق واحد والإحتفال بنجاحاتنا كاأ�شرة مرتابطة.

يف اخلتام ل ي�شعني �شوي التذكري بروؤية ال�شركة التي ي�شعى كل منا 

اأوروبا واآ�شيا،  اأن تكون �شامرف امل�شفاة الرائدة يف  اإلى حتقيقها وهي 

عالية  منتجات  توفري  اإلى  تهدف  التي  بر�شالتنا  مت�شكنا  عن  ف�شاًل 

العاملة  القوى  بوا�شطة  مناف�شة  وبتكلفة  املطلوب  الوقت  يف  اجلودة 

حقل  يف  لالأداء  العاملية  امل�شتويات  على  املحافظة  مع  الكفاءة  عالية 

اجلماعية  امل�شوؤولية  وحتمل  البيئة  وحماية  والعتمادية  ال�شالمة 

والفردية عن كافة ت�شرفاتنا.

واهلل ويل التوفيق

ى الطريق
اإ�ساءات عل

املهند�ش/ �سع�د حامد خالف

ذاتي  »تقييم  مبثابة  ذهنية  عملية  عن  عبارة 
القائمة  املخاطر  واإزالة  حتديد  بغر�ص  للمخاطر« 
اأو  لالأفراد  اأ�صرار  يف  تت�صبب  رمبا  التي  واملحتملة 
احلر�ص  اجلميع  على  ويجب  البيئة.  اأو  املمتلكات 
على تطبيق هذه العملية قبل واأثناء وبعد الإنتهاء من 

العمل.   

التقييم امل�ستمر للتخل�ش من املخاطر

ما هي املخاطر؟ على �صبيل املثال: املخاطر املتعلقة 
املرتفع  وال�صغط  وال�صامة  لالإ�صتعال  القابلة  باملواد 
احلادة  والأج�صام  والكهرباء  ال�صديدة  واحلرارة 
وال�صقوط من الأماكن العالية والإنزلق والتعرث، الخ.

تلف  اأو  تعطل  ت�صمل  املحتملة؟  الأ�صرار  هي  ما 
املعدات وت�صرب املواد، الخ. 

ما هي اأ�صواأ ال�صيناريوهات املحتملة؟ وقوع حوادث 
توؤدي اإلى الإ�صابات اأو الإنفجارات واحلرائق اأو توقف 

العمل يف امل�صفاة، الخ.

التخل�س  كيفية  لتحديد  املخاطر  حتليل 
منها

اأداء  كيفية  على  وتدريبهم  الأفراد  تاأهيل  مت  هل 
اأهمية  املثال  �صبيل  على  اآمنة؟  ب�صورة  عملهم  مهام 
ح�صول الأفراد على الت�صاريح الالزمة )مثل رخ�صة 
واملراقبني  الهيدروجني  فلوريد  غاز  مع  التعامل 
ال�صالمة،  ب�صروط  والتقيد  الخ(  العمل،  وت�صاريح 

الخ.
على  ال�صيطرة  بو�صائل  الأفراد  تزويد  مت  هل 
املخاطر؟ مثل الإجراءات واللوائح والأدوات واملعدات 

املنا�صبة وجتهيزات ال�صالمة ال�صخ�صية، الخ.

ومنع  املخاطر  من  التخل�س  على  احلر�س 
حدوث الإ�سابات

العمل  اإجناز  من  للتاأكد  الالزم  الإجراء  اإتخاذ 
اآمنة:  املثال ب�صورة  �صبيل  على  يجب 

اإ�صتيفاء  من  التاأكد 
ل�صروط  العمل  مكان 
التقيد  مع  ال�صالمة 
والرتكيز  بالإجراءات 
واإ�صتخدام  واليقظة 
بال�صورة  املواد 
الرتدد  وعدم  ال�صحيحة 
وجتنب  احلاجة  عند  الغري  من  امل�صاعدة  طلب  يف 

التعر�ص للمخاطر املحدقة، الخ.
بغر�ص  الطريقة  بهذه  واإلتزموا  احلر�ص  توخوا 
التخل�ص من املخاطر وال�صيطرة عليها جذريًا للقيام 

مبهام عملكم ب�صورة اآمنة.
»توقعوا ما مل يكن يف احل�صبان واأحر�صوا دومًا على 

التقييم امل�صتمر للتخل�ص من املخاطر«

اإجراء هام  للتخل�ص من املخاطر  امل�صتمر  التقييم 
الإفراد عند  قبل  ويجب تطبيقه ب�صفة م�صتمرة من 

القيام باأي عمل، خ�صو�صًا يف احلالت التالية:
- اإن�صمام اأفراد جدد لفريق العمل.

- عند ت�صليم العمل.
- تكرار نف�ص العمل يف مواقع مختلفة.

- تغيري نطاق العمل.
- تغيري اإ�صلوب تنفيذ العمل.

- تغيري اأحوال الطق�ص.

اخلطوات ال�سليمة ل�سمان جناح الإجراء:
حتديد املخاطر القائمة واملحتملة

نائب الرئي�ض لل�شئون الإدارية واملالية
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�صامرف  يف  القدم  لكرة  الأق�صام  بطولة  بداأت 
2017م  فرباير   6 املوافق  الإثنني  العام يوم  لهذا 
على ملعب ر�صوى 3، وذلك مب�صاركة 6 فرق وهي : 
الإدارة – ال�صيانة – الأمن و ال�صالمة – الت�صغيل 
– الفنية – التدريب. ومت تق�صيم الفرق امل�صاركة اإلى  
وللمرة  فرق،   3 جمموعة  كل  يف  لعبت  جمموعتني، 
الذهاب  بنظام  املباريات  اأقيمت  البطولة  يف  الأولى 
و  امل�صاركة  املوظفني  جلميع  يت�صنى  لكي  والإياب 

الإثارة  وتزداد  الرائعة  البطولة  بهذه  ال�صتمتاع 
واحلما�ص لدى الالعبني.

قام الدكتور/ محمد اآ�صف باإفتتاح البطولة بتقدمي 
ال�صابات  من  الوقاية  و  لل�صالمة  الإر�صادات  بع�ص 
وحتدث اأي�صا عن فوائد الت�صخني و اهميتها لالعب.

�صهدت املباريات اأداء كروي رائع و حما�ص كبري و 
احل�صور  جماله  من  زاد  الفرق  لكل  �صريف  تناف�ص 
الرائع من املوظفني لدعم اإداراتهم، ومن ال�صافات 

كل  اأف�صل لعب يف  تقدمي جائزة  للبطولة  اجلديدة 
مباراة.

تاأهل من املجموعة )اأ( كل من فريقي ال�صيانة و 
الفنية و تاأهل من املجموعة )ب( الإدارة و الت�صغيل.

بعد  ال�صيانة  فريق  تاأهل  النهائي  ن�صف  دور  ويف 
فوزه بركالت الرتجيح على الإدارة و فوز فريق الفنية 

على الت�صغيل 1-4.
رئي�ص  من  كاًل  �صرف  وعلى  البطولة  ختام  ويف 

بط�لة �سامرف لالأق�سام لعام 2017م

نائب  و  نغا�ص  اآل  نغا�ص  محمد  املهند�ص/  ال�صركة 
رئي�ص ال�صركة املهند�ص/ �صعود حامد خالف؛ اأقيمت 

املباراة النهائية بني فريقي ال�صيانة و الفنية.
توجت  و   0-2 بنتيجة  الفوز  ال�صيانة  فريق  حقق 

اإدارة ال�صيانة بطال لعام 2017.
وقائمة  البطولة  اح�صائيات  يلي  فيما  ن�صتعر�ص 

الأف�صلية:
املركز الأول / فريق ال�صيانة

املركز الثاين / فريق الفنية
اأف�صل اإداري / اإبراهيم حدادي )ال�صيانة(

اأف�صل حار�ص / هيثم بيطار )ال�صيانة(
اأف�صل لعب / عبدالعزيز ال�صبياين )الإدارة(

 ) اأهداف   6( عارف  في�صل   / البطولة  هداف 
)ال�صيانة(

�صارك يف البطولة 90 م�صرتك من لعبني و اإداريني
مدة البطولة: 4 اأ�صابيع

عدد املباريات: 15 مباراة
ويف اخلتام �صكرت اللجنة الريا�صية اإدارة ال�صركة 
على دعمها املتوا�صل لهذه الن�صطة الريا�صية ولكل 
من �صاهم من امل�صاعدين واأع�صاء اللجنة الريا�صية 
الطبية  الإدارة  كذلك  و  البطولة  هذه  لتنظيمهم 
�صالمة  من  التاأكد  على  وحر�صهم  الطبي  لدعمهم 
جميع  اللجنة  �صكرت  كما  مباراة،  كل  يف  الالعبني 

امل�صاركني للموؤازرة واإجناح البطولة.

املركز الأول

اأف�سل حار�س

اللجنة الريا�سية

اأف�سل لعب

هداف البطولة

احتفال ادارةال�سيانة بكاأ�س بطولة �سامرف لالأق�سام مببنى ال�سيانة
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يكمن �شر متيزنا يف �شركة �شامرف يف اأننا نعترب ر�شا العمالء قيمة اأ�شا�شية وهامة.

توفرينا  على  الأمر  يقت�شر  اإذ ل  ال�شدد،  �شيء جوهري يف هذا  اإدارة اجلودة  اأن  �شك  ول 

باملوا�شفات  التام  التقيد  على  نحر�ض  بل  منا�شبة،  وبتكلفة  املطلوب  الوقت  يف  للمنتجات 

واملعايري. كما اأن الغر�ض من هذه املوا�شفات ل يقت�شر على معاجلة العيوب الفنية، بل هي 

يف الأ�شا�ض تراعي متطلبات ال�شالمة وال�شحة وحماية البيئة.

اإننا يف �شركة �شامرف نتبع اأ�شلوب ت�شنيع ي�شتند على نظم اإدارية �شاملة وفقاً لطرق عمل 

ق�شوى  اأهمية  ي�شكل  النظم  بهذه  ال�شارم  والإلتزام  ودقيقة،  محددة  وم�شئوليات  ومهام 

بالن�شبة لل�شركة.

امل�شاريع الالزمة بالإ�شتعانة باأحدث التقنيات،  لقد حر�شنا يف �شركة �شامرف على تنفيذ 

اأمياناً منا باأهمية املوا�شفات التي تزداد �شرامًة يوماً بعد يوم. وخري مثال على ذلك م�شروع 

اإنتاج الوقود النقي الذي مت تنفيذه بغر�ض اإ�شتيفاء املوا�شفات واملعايري البيئية القادمة.  

التلوث  م�شتوى  تقليل  بغر�ض  وذلك  م�شتمر  ب�شكل  عملياتها  بتح�شني  �شامرف  تلتزم 

الوعي  وحت�شني  واإدارة  منتجاتها  ومراقبة  الطبيعية  املوارد  على  واحلفاظ  والنفايات 

باجلوانب البيئية لأعمالها. كما تتم�شك ال�شركة بالتزامها للم�شاهمة يف التنمية امل�شتدامة.

تقع على عاتق جميع العاملني يف �شركة �شامرف م�شوؤولية حماية البيئة التي يعمل فيها 

موظفونا وعمالوؤنا واملجتمع من حولنا. واإن التزامنا بحماية البيئة هو جزء مكمل لعملنا 

كما اأن اإيجاد حلول بيئية قليلة التكلفة هو اأمر �شروري لنجاحنا على املدى الطويل.

ونحن يف �شامرف ملتزمون باحلد من احلوادث البيئية والتقليل من النبعاثات والنفايات 

واإ�شتغالل الطاقة واملوارد الطبيعية الأخرى ب�شكل فعال وال�شتعداد لالإ�شتجابة للطوارئ 

وتقييم منتجاتنا وتوعية موظفينا وعمالئنا وعامة املجتمع بالإ�شتخدامات البيئية الآمنة 

اخلدمات  ومقدمي  العمل  يف  و�شركائنا  ومقاولينا  موظفينا  م�شاعدة  وكذلك  وامل�شوؤولة، 

لدينا على فهم تاأثري ت�شرفاتهم على البيئة، والتوا�شل مع جرياننا وغريهم فيما يتعلق 

برباجمنا البيئية واأخرياً العمل با�شتمرار على حت�شني اأدائنا البيئي من خالل نظام اإداري 

واللوائح  القوانني  كافة  بتطبيق  الأ�شا�شي  التزامنا  اإلى  ت�شاف  التعهدات  هذه  اإن  فّعال. 

البيئية.

الرائدة يف  امل�شفاة  لتكون  امل�شتقبل،  العاملية يف  لتعزيز مكانتها  �شعيها  �شامرف  و�شتوا�شل 

اأوروبا واآ�شيا اإت�شاقاً مع الأهداف الطموحة للمملكة العربية ال�شعودية.

We, SAMREF, only excel because we have customers’ 
satisfaction is a key SAMREF value.

Quality management is essential in this respect. This is not 
only about delivering products on time at a low cost, but 
the compliance with product specification as paramount. 
These specifications not only address technical concerns, 
but most importantly safety, environment and health 
issues.

SAMREF approach is based on comprehensive 
management systems, with well-defined work processes, 
roles and responsibilities. Strict compliance with these 
systems is key focus for the organization.

As specifications become more and more stringent over 
time, required investments are implemented using latest 
technologies. This includes the clean fuels project which 
was implemented to meet the upcoming environmental 
specifications. 

SAMREF is always committed to improve operations as 
to maintain natural resources and protect environment 
by mitigating emissions and effluents. Also, our special 
attention is to contribute to the sustainable development 
of the community. 

Everyone who works at SAMREF has the responsibility 
to protect the environment of all personnel, customers 
as well as the community. Our commitment to the SHE 
Program is an integral part of our business. Also, it is 
necessary for our long-term success to explore and find 
cost-effective environmental solutions.

SAMREF is committed to prevention of environmental 
incidents, mitigation of emissions/effluents and energy/
resources optimization. Furthermore, our awareness 
efforts are continuous to spread such a culture throughout 
the community, while sharing our environmental programs 
with neighboring industries. All these commitments are 
to meet the environmental regulations through effective 
procedure and controls.

SAMREF will continue to maintain and reinforce its world-
class position in order to be the leading refinery in Europe 
and Asia in line with the ambitious goals of Saudi Arabia.

 Alain A. Duvalاألن دوفال

MESSAGE FROM THE EVP, MANUFACTURINGكلمة نائب الرئي�ش التنفيذي ل�سئ�ن الت�سنيع
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SAMREF Football    League 2017

The kickoff of this annual 
interdepartmental football 

tournament was on Monday Feb 
06th, 2017 at Radwa3 Playground. 
The six participating departments 
(Admin, Maintenance, IS&GA, 
Operations, Technical and T&CD) 
were divided into 2 groups. It was 
the first time for the teams to 
compete in the group stage on a 
first & second leg basis, in order 
to allow for widest participation 
of both players and spectators. 

Another new feature was the 
selection of the “Man of the Match” 
at the end of every fixture.

SAMREF Medical Director, 
Mohammed Asif inaugurated the 
event with an awareness session 
on how to prevent sports injuries 
in addition to highlights on 
importance of warming-up for the 
players.

As a result of very cheerful and 
enthusiastic matches of the group 

stage, Maintenance and Technical 
teams qualified from group (A) 
while Admin and Operations 
qualified from group (B). At the 
semi-final round, Maintenance won 
Admin in penalty shootout after 
extra time. On the other hand, 
Technical beat Operations 4-1.

The final was played between 
Maintenance and Technical in the 
presence of SAMREF President 
& CEO, Mohammed N. Al-

Naghash and the Vice President, 
Administration, Finance & IS, Saud 
H. Khallaf.  Maintenance was the 
2017 champion after defeating 
Technical 2-0.

Below is list of achievement and 
statistics:

Champion   
Maintenance

Runner-up   
Technical

Best Team Officer  
Ibrahim Haddadi (Maintenance)

Best Goalkeeper   
Haitham Betar (Maintenance)

Best Player   
Abdul-Aziz Al-Sebiyani (Admin)

Top Scorer   
Faisal Arif (6 goals) (Maintenance)

Total Participants  
90 players and officers

Duration    

4 weeks

Matches    
15 matches

Last but not least, many thanks 
to SAMREF management for the 
continuous support, the organizing 
committee for the good coordination 
and the Medical department for the 
valuable support and awareness 
sessions. Our gratitude is extended 
to everybody who contributed to 
the success of the event.  
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Continuous Assessment of Risks Elimination 
(CARE)

Continuous Assessment of Risks 
Elimination (CARE) is a Mental 

process that can be considered as 
“Self Risk Assessment“ to recognize 
Hazards & eliminate potential Risks 
which could result in harm to 
people, property or environment. 
CARE must be applied by everyone 
before, during and after completion 
the work/task.  

CARE is very important & shall be 
used continuously for each task 
by individuals especially under the 
following circumstances:

- New people join the team

- Job handover

- Job repetition at different locations

- Job scope changes

- Process conditions change

- Weather conditions change

Steps for Successful CARE:

1. RECOGNIZE involved HAZARD & 
potential RISK

What involved Hazard? e.g. 
flammable, toxic, high pressure/
temperature, electricity, sharp 
edge, fall from height, slipping, etc. 

What could happen? 
Equipment failure/
damage, loss of 
contaminates. …
etc.

What is the 
worst possible 
scenario could 
occurred? Incident that may lead 
to Injury, Explosion/Fire, Plant 
Shutdown…etc.

2. ANALYZE to find a way to 
eliminate/mitigate involved RISK

Are required training and knowledge 
to perform the task safely 
provided? e.g. valid certificate (i.e. 
HF Alky, Hole-watch, work permit…
etc.), valid work permit, safety 
requirements, Tier 1 Best Practice…
etc. 

Are required RISK controls 
provided? e.g. procedure, proper 
tools/equipment, proper Personal 
Protective Equipment “PPE”, ..etc.

3. ACT to eliminate/mitigate RISK 
and ensure injury-free

Take required action to ensure 
the job/task is done safely e.g. 
Make sure working area is safe, 
follow procedure, stay focus, use 
materials properly, ask for help 
as needed, avoid being on line of 
fire...etc.

“Take Two” & mentally use CARE 
to eliminate or control all risks 
sufficiently to do the task safely.

“Expect the unexpected, Apply 
CARE all the time”

Dear colleagues,

As an inevitable result of the challenging national 
transformation plans as well as the global 
oil fluctuations, it is our pivotal role to make 
more dedicated efforts to ensure sustainable 
development in support of the established Saudi 
Vision 2030.

At both corporate and individual levels, we are 
committed to optimizing our potentials as part of 
the continuous endeavor to sustain and reinforce 
our community strengths. As such, we can 
demonstrate our established core values, namely, 
excellence, teamwork, integrity, citizenship 
and accountability. Now and then, you are the 
momentum to keep the success story of SAMREF 
on the right track.

In line with our overall goals to encourage, develop 
and retain our employees, we commend your 
personal sacrifices and commitment to maintaining 
SAMREF’s characteristics of excellence and 
variety. Our strength is fed by the rarely-matched 
interpersonal relationships and teamwork that we 
count on to celebrate many achievements to come.

To conclude, I would like to remind you of SAMREF’s 
vision which we all strive to achieve that SAMREF 
shall be the leading refinery in Europe and Asia. 
To pave the way for that, we shall commit to our 
mission of the timely supply of the highest value 
products at a competitive cost through a competed 
and optimized workforce, while maintaining 
world-class safety, reliability and environmental 
protection. Also, we shall continue to hold ourselves 
and one another accountable for our actions.  

VICE PRESIDENT, 
ADMINISTRATION & FINANCE

Saud H. Khallaf         

Path To Success
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From 19 to 23 Feb 2017, IS&GA organized training workouts on self-defense and fitness for 16 security 
apprentices.

The experienced trainer Wadea Hawsawi led the sessions which included theoretical models and workouts on 
karate and self-defense skills in addition to aerobic sessions to increase the fitness of the apprentices as to ensure 
their readiness for their job as full-fledged security men.    

What is the Holy Quran Verse that addresses 
all good behaviors and morals, and calls for 
promotion of virtue, patience and keeping away 
from fool and imbecile people? 

Practice Good Ergonomics TRAINING WORKOUTS FOR SECURITY 
APPRENTICES

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. 

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

Select tools that are ergonomically 
designed for comfort.

Do some stretching exercising and 
walk around regularly

Take 3 to 5 minute breaks or 
alternate tasks every 20 to 40 
minutes.

Rearrange the work area to avoid 
excess bending, and reaching.

Rest the muscles of your eyes by 
focusing on a distant object.

Ergonomics may prevent 
musculoskeletal injuries by 
reducing physical and mental 
stress caused by the workstation 

setup. By focusing on the physical 
setup of your workstation and the 
tools you use, you can reduce your 
chances of injuries.

Radiation safety officers (RSO) 
licenses renewal:

SAMREF has successfully renewed 
two Radiation Safety Officers 
licenses this year in continuation 
of site compliance to regulatory 
authority (King Abdullah City for 
Atomic and Renewable Energy) 
requirements, currently the site 
has 3 RSOs looking after regulation 
compliance as well as safe use of 
radioactive materials. 

What is Ergonomics?

Ergonomics is the process of 
designing or arranging workplaces, 
products and systems so that they 
fit the people who use them. 

Whether you are setting in an 
office all day, driving, or moving 
materials, practicing good 
Ergonomics can helps you staying 
healthy, lessen muscle fatigue, 
increases productivity and reduces 
the number and severity of work-
related MSDs.

What is MSDs?

Musculoskeletal Disorders or MSDs 
are injuries and disorders that 
affect the human body’s movement 
or musculoskeletal system (i.e. 
muscles, tendons, nerves, discs, 
etc.).

Some of the most common MSDs: 

Muscle strains and low back 
injuries.                                         

Rotator cuff injuries (affects the 
shoulder).

Tension Neck Syndrome.

Repetitive strain injuries.

Statistics of MSDs:

Work related MSDs are among the 
most frequently reported causes of 
lost or restricted work time.

According to the U.S. Bureau of 
Labor Statistics (BLS) in 2013, 
MSD cases accounted for 33% of 
all worker injury and illness cases.

Factors that contribute to poor 
ergonomics include:

Working or driving in awkward 
positions.

Having a poorly set-up workstation.

Overexerting yourself when lifting, 
pushing or pulling.

Sitting for too long in one position.

To avoid ergonomics issues:

Change your body position 
periodically.
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SAMREF Continues to 
Support Charity Projects

SAMREF Recreation Center – Ladies Section

In association with the Voluntary Cultural Center

SAMREF CSR Organizes A Series of Training Courses for Ladies

SAMREF medical department 
conducted a short first aid and 

CPR orientation session for the 
newly appointed intake of security 
apprentices.  

“First aid saves life” – says Kamal 
AL Makkawi, SAMREF Nurse 
Supervisor and First Aid trainer. 

The session lasted for 2 hours and 
the key points delivered were, 
how to do an effective CPR, first 
aid steps in case of burn, dealing 
with a chocking victim, handling 
fractures and bleeding wounds. 

A great enthusiasm was observed 
by participants who were well 
appreciated by SAMREF Medical 
Director, Dr. Asif, through his 
concluding message that first aid 
is a continuous learning process 
and we should attend whenever an 
opportunity is available to learn.

«First Aid» Course 
for Security 
Apprentices

As part of SAMREF CSR activities, a series of dialogue-
awareness programs for ladies was organized. 

Such programs included training courses on enhancing 
effective communication skills for reinforcing the 
dialogue as well as a workshop on personality types 
and their effects on the interpersonal relations. Also, 
a discussion forum was conducted on the creative 
thinking that focused on the concept of creation, 
creative thought and creative solution building. In 
addition, a lot of interpersonal skill improvement 
activities were delivered to help ladies cope with the 

different social and cultural challenges, particularly the 
critical need for ladies to have effective roles in the 
national dialogue efforts for the best of the community.

SAMREF CSR will continue to implement a lot of planned 
activities to help achieve the goal of sustainable 
development for the local community. It is worthy to 
say that more than 132 ladies benefited from these 
activities, with active participation by 38 volunteers 
who contributed to implementation of the same. 

In line with the “Citizenship” core value and in continuation of joint efforts 
with charity organizations, SAMREF continued to adopt and support 

initiatives for developing the community individuals.

In this regard, SAMREF IS&GA General Manager, Hassan H. Al-Amri said 
that SAMREF had completed its contributions to various organizations as 
planned for the 1st quarter of 2017. 

Al-Amri added that SAMREF have been and will be supportive of activities 
which serve local community for the best of all individuals.

SAMREF Recreation Center (SRC) 
ladies section started its 2017 

program with a series of Holy Quran 
sessions. Then, an 8-week English 
language program was conducted 
for ladies and college students, 
covering reading, writing, speaking 
and listening skills on (Side By 
Side) curriculum.

In addition, the 2017 Sports 
program (Sport For Life) was held 
for 3 months including different 
health and fitness activities. Also, 
a lot of sports activities were 
implemented over 8 weeks for little 
girls.

Throughout the 1st Term, primary-
level schoolgirls enjoyed x-box 
games every Monday plus biking 
sports every Thursday.

Moreover, Quran (Surat Al-Kahf) 
reading and exegesis sessions were 

conducted with attendance of more 
than 26 ladies.

SAMREF Signs Agreement With Takaful 
Charity Society For Orphan Care

In continuation of charity 
initiatives made by SAMREF 

CSR, an agreement was signed 
with Takaful Charity Society 
for Orphan Care to support 
their efforts and instill charity 
values in the community. 
The agreement covers three 
different initiatives to support 
more than 700 orphans by 
providing them with personal 
stuff, school tools and special 
training courses. 

The President & CEO, 
Mohammad N. Al-Naghash 
signed for SAMREF while the 
Director, Abdul-Aziz Al-Youbi 
was the signatory for Takaful 
Charity Society for Orphan 
Care. 
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 TURNAROUND PLANNING & EXECUTION TEAM
WARMING-UP FOR THE BIG EVENT

 SAMREF HAZARD AND OPERABILITY (HAZOP) STUDY
PROGRAM

As part of the technology enhancement in SAMREF, IT section is 
pleased to announce Go Live of the new project “Environment Health 

& Safety Management Solution (EHSM)”. 

On this occasion, IT has distributed recognition awards to key members.

Phishing emails are one of the 
threats facing organizations 

today. It becomes clear that the 
simple act of reporting a suspicious 
email can go a long way toward 
thwarting attempted data breaches 
and minimizing the associated 
damage. 

SAMREF users can easily report 
phishing emails by single click from 
email.

The simplest method to access 
the 2017 E-Learning cyber 

security awareness course is via 
the SAP Learning Portal (SAP ESS). 

Please use the easy 3 steps shown 
in the following screenshot. 

Once you get to the end of the 
course you will see a “THANK YOU! 
Message”, please log off from the 
course screen and do not start this 
course again until the end of the 
year.

Should you have any related 
questions, please contact Samer 
Al-Shayeb from T&CD on ext.4532.

IT  Project (EHSM) An Easy Step-By-Step
 Guideline on How to
 Access & Complete
 the 2017 Cyber
 Security Awareness
eCourse

 How to Report
 suspicious Phishing
Emails?HAZOP is basically a formal, 

systematic and critical SHE 
and operability focused review of 
the engineering and operations 
intentions of a process unit and 
interconnecting equipment (Onsite 
and Offsite) with the potential for a 
loss of containment.  

Samref HAZOP program is intended 
to address the hazards of the 
process, previous incidents, existing 
controls, consequences of failure 
of controls, facility siting, human 
factors and a qualitative evaluation 
to determine the range of possible 
safety and health effects

HAZOP preparation requires a 
compilation of Process Safety 
Information before the assessment 
is conducted.  This information 
enables personnel involved in 
operating the process to identify 
and understand the hazards posed 

by those processes involving highly 
hazardous chemicals.  It includes 
information concerning process 
chemicals used or produced by the 
process, technology of the process, 
and equipment in the process.

HAZOP review in SAMREF is led 
by qualified leader and a trained 
multi-disciplinary team that 
includes Process Safety, Process, 
Engineering Design and operations 
participants.

During HAZOP Study, a risk 
assessment is performed to assess 
any deviation from the current 
version of the practice for new 
facilities to determine the need for 
the associated updates.

SAMREF completed the 1st cycle 
HAZOP for all existing facilities 
within planned 5 years (2008-
2012). SAMREF is currently 

progressing with its 2nd cycle of 
Knowledge based HAZOP studies 
covering all existing process units 
along with TOH study. This ongoing 
cycle is planned to complete by 2Q, 
2017. 

TOH is a procedural focused hazards 
review that ensures Operations SHE 
Critical Procedures are identified 
and reviewed prior to start-up.  The 
TOH review helps to confirm that 
an adequate layer of protection is 
in place enabling the operation to 
be performed with the equivalent 
level of safety as a protective 
system.  Such procedures are relied 
on where additional hazard controls 
through protective hardware may 
be impracticable and / or ineffective. 

HAZOP and TOH findings are 
communicated to affected 
employees and the findings are 
resolved in a timely manner.

Samref’s 2018-Turnaround 
Planning and Execution Team 

held a successful Team Building 
session at Yanbu RC Beach Facility 
on 8th March 2017. The focus of 
the gathering was strengthening 
the team spirit towards facing 
the challenges with Samref’s 
10th Major Turnaround in 2018. 
Maintenance General Manager 
Ahmed Al Dhahri and EVP Alain A. 
Duval were the chief guests invited 
by our proud team led by Abdullah 
Al Harbi. 

It was a warm gathering of the 

TA Team members accompanied 
with ten (10) of their teenage 
children. Occasion was reinforced 
with number of socializing events, 
friendly in-door games, brain 
teasers and several out-door 
sporting sessions. The attendees 
were noted challenging the 
challengers while exploring their 
mutual strengths and skills aimed 
at building a team with highest 
spirit and collective moral. Towards 
the evening weather got rough, 
cold and windy and the team 
collectively faced the nature’s 
challenge too and continued 

enjoying the whole program. 

Ahmed emphasized the 
management safety goal for 
this 10th Major TA as “Nobody 
Gets Hurt” which is practically 
proven with the “Zero TRIR 
2016” achievement.  VP Alain 
was approving Ahmed’s message 
and was offering his full support. 
Wonderful souvenirs that had 
been selected by the organizers 
were distributed to each and every 
attendee.
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In March 2017, the Governor of Yanbu, 
Engineer Musaed Y. Al-Salim inaugurated the 

33rd GCC traffic week at Yanbu Governorate 
headquarters. The ceremony was attended by 
Yanbu Traffic Department director, Lieutenant 
Colonel/ Faleh F. Al-Anzi and a multitude of 
traffic department officials.

Shortly, the traffic awareness campaign was 
launched with a city march included some 
government agencies, industries and NGOs.

As part of the continuous support to traffic 
awareness efforts for the safety of local 
community, SAMREF was one of the sponsors 
of the event.     

Under the auspices of the President of the 
Royal Commission for Jubail and Yanbu, 

Prince Saud bin Abdullah bin Thunayan Al 
Saud, a ceremonial party was held at King 
Fahad Civil Center to deliver 6800 HOP units 
to employees of Yanbu-RC, Saudi Aramco, 
SAMREF, SABIC, Marafiq as well as some 
other industries. 

Such a crowning achievement was a result 
of the government and corporate plans to 
provide convenient environments for both 
community and industries.

On this occasion, the President & CEO, 
Mohammad N. Al-Naghash received a 
trophy from the President of RCJY, Prince 
Saud bin Abdullah bin Thunayan Al Saud, 
on behalf of SAMREF as one of the top 
HOPs. Commenting on this, Al-Naghash 
emphasized that HOP is in place to meet the 
vital need of the employees to housing as 
to achieve a stable environment in support 
of successful business and prosperous 
investment. 

In continuation of the efforts made by SAMREF Corporate Social Responsibility (CSR) program to qualify Saudi 
manpower, 4 sessions of “Photoshop cs5” were delivered at SAMREF CSR center. The sessions covered a total 

number of 19 ladies.

Further, various voluntarism awareness and interpersonal skill development sessions were conducted during 
the 1st quarter of 2017. As a result, 10 voluntary projects were delivered for assessment by a committee 
formed from Yanbu Education Department as well as King Abdul-Aziz Center For National Dialogue (KACND). 

 SAMREF Sign Agreement to Complete the Charity
Housing Project «Manazil»

RC Recognizes SAMREF as One of Top HOPs

Professional and Voluntary Activities

SAMREF Sponsors The 33rd GCC Traffic Week

As part of the charity housing 
project for needy people, 

SAMREF sign an agreement 
with Yanbu branch of Al-Madina 
Al-Munwarah Charity Store to 
construct additional five (5) 
housing units. The Vice President, 
Administration and Finance, Mr. 
Saud H. Khallaf signed for SAMREF 
while the counterpart signatory 
was the director of Yanbu branch 
of Al-Madina Al-Munwarah Charity 
Store.   

SAMREF IS&GA General Manager, 
Hassan H. Al-Amri stated that 
such an agreement covers 
phase III of the project which is 
aimed to supporting the needy 
people in line with the overall 
efforts to achieve the sustainable 
development in Yanbu. Al-Amri 
emphasized the attention of 
SAMREF to continuously initiating 
and supporting such projects for 
the wellbeing of the community 
individuals. Al-Amri thanked Al-
Madina Al-Munwarah Charity 

Store for undertaking this project 
with the scope to construct 17 
housing units. 

The director of Yanbu branch of 
Al-Madina Al-Munwarah Charity 
Store expressed his gratitude to 
SAMREF CSR for such tremendous 
charity efforts. He added that 
such a valuable initiative sets a 
good example of the corporate 
responsibility for the community 
and proves SAMREF’s attention to 
the real needs of the individuals.  



43
SAMREF NEWs SAMREF NEWs

42

2016 Safety Millstone

FSF Commander-In-Chief Visits SAMREF

2017 Security Apprentices

Farewell Party for IS&GA Retirees

On 03 Jan 2017, a high-level delegation from the Facilities Security Forces (FSF) visited SAMREF. Led by 
the FSF Commander-In-Chief, the major-general/ Saad Jabari, the delegation was welcomed by SAMREF 

President & CEO, Mohammad N. Al-Naghash and the VP, Adminstration and Finance, Saud H. Khallaf.

Following a refinery tour, a meeting was held to discuss the mutual collaboration between the FSF and SAMREF 
to support the national security efforts.

The journey has begun when 
SAMREF management along 

with Loss Prevention (LP) Section 
started the year by a “Safety 
requires a mind-set” campaign 
addressed to all personnel 
(SAMREF & Contractors).

Afterword, SAMREF LP section set 
and implemented the following 
actions plan to meet the main 
safety objective of the year and 
reach SAMREF goal of nobody gets 
hurt. 

Effective Safety Leadership

Effective Safe Acts Index Program

Strong Contractor Buddy Manager 
Program

Strengthening Departments/
Sections Safety Meetings

Near Miss Reporting & Investigation 
Improvement

Safety Recognition Policy 
Implementation

As a result, SAMREF accomplished 
a milestone by the end of 2016 
which is completing 1 full year 

calendar without a recordable 
injury (TRIR = 0.0) with around 5 
M safe working man hours for the 
2nd time since 2004.

 A safety award was selected, 
endorsed by the management 
and distributed to all SAMREF 
& contractors personnel who 
are involved and cooperated to 
achieve this milestone.

The journey will continue and we 
wish you all a safe 2017 with more 
remarkable achievements.

As part of the strategic plan to ensure the high levels of security and safety in SAMREF, a new intake of 16 
security apprentices joined SAMREF in January 2017. As planned, they started a full-year comprehensive 

training program.

Early in March 2017, they completed the basic security course that was delivered by Khalid Al-Hejari. At the 
end of this course, the IS&GA General Manager, Hassan Al-Amri distributed completion certificates to the 
apprentices who were thankful for the support and attention. 

On 11 Jan 2017, IS&GA held a farewell party for a 
group of its retirees in Holiday Inn Hotel – Yanbu.

The ex-SAMREF VP, Administration and Finance, 
Khalid M. Al-Kharboush, IS&GA GM, Hassan H. Al-
Amri and IS Manager, Abdulkhalig M. Al-Shehri were 

in the presence.

The group of the honoured retirees included: Najeeb 
Joraid, Hamad Al-Subhi, Mohammed Al-Hazmi, 
Khalil Al-Shareef, Mohammed Al-Subhi, Abdulaziz 
Al-Subhi, Ziad Al-Sayyed and Hassan Al-Sayyed.



45
SAMREF NEWs SAMREF NEWs

44

The World Civil Defense Day

During the period from 29 Jan to 09 Feb 2017, the “Industrial Rescue” course was conducted by Total Safety 
Co. under the stewardship of the FP manager, Hussain Al-Sayed, and it was attended by 24 firemen and 4 

ERT members. 

The course was aimed to ensure their qualification and readiness in a proper manner to meet SAMREF needs 
and to enhance their knowledge in order to keep pace with latest technologies used in the area of the industrial 
rescue particularly when working at heights or confined areas.   

Industrial Rescue Course

Represented in the Fire Training Coordinator, Abdul Aziz 
Mubarki and the Fire Equipment Specialist, Rayan Surahi; 

the FP conducted the “Basic Fire” course from 12 to 16 Feb 
2017. 

The course was attended by 14 employees from Operations, 
who were trained on firefighting strategies with hands-on 
activities. 

The course was to ensure that target groups is well-qualified 
and ready to meet SAMREF needs and to enhance their 
knowledge in order to keep pace with latest technologies used 
in firefighting.   

Industrial Rescue Course

During the period from 01 to 05 March 2017, 
SAMREF participated as gold sponsor in the World 

Civil Defense Day conducted at Dana Mall. 

The event was inaugurated by Yanbu Civil Defense 
director, Dr. Samer AlSaa’di who was welcomed at 
SAMREF section. He commended SAMREF for the 

active participation and tremendous contribution.

Other neighboring industries took part in the event 
like Saudi Aramco, SABIC, YASREF and other various 
concerned organizations. The event featured an 
exhibition with a lot of useful awareness activities 
that were well received by the audience.

One of SAMREF Annual SHE 
key focus areas is reduced 

the aggregated identified SHE 
risk by 30 %. By end of 2016, 
a remarkable SHE Risk Units 
Reduction was achieved at Samref 
by successfully eliminating 44.9 % 
of refinery total risk units 

This achievement was reached by 
following factors:

Strong Management dedication to 

support the closure of SHE Risk 
e.g. budget allocation, Progress 
review.

Focus on the mitigation of 
identified risk without enhancing 
further scope.

Ensure timely support concerning 
the mitigation of Risk

Good planning and well 
coordination.

This is a continuous journey of 
success which requires dedication, 
efforts & resources for effective 
& timely closure of identified SHE 
risk gaps. Backed by experience 
of Samref and built on the high 
standards set, we are confident 
enough to face the future 
challenges and to deliver beyond 
the expectations in achieving our 
goal for running the refinery safely 
& reliably. 

SAMREF SHE Risk Units Reduction
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SAMREF Technical Lab is dedicated 
to provide Refinery plants with 

the required analytical services and 
technical support in a cost effective & 
timely manner. To ensure that Samref 
products meet our specifications and 
expectations, accurate and precise 
results are provided. 

Therefore, Lab has applied a competent 
ExxonMobil international quality system, 
known as QP & G “Quality Practice & 
Guideline” since 2009.  

In January 2017 SAMREF Lab quality 
practices have assessed against QP&G 
system by External EMBSI approved 
Global Auditor” Vitaly Aizenberg “ and the 
overall Performance status is preferred 
with excellent  ( score 3.7 out of 4 ) .

SAMREF Lab

MOU Signing Ceremony 2017 is Year of Environment

A memorandum of understanding was signed 
between Samref and UOP to implement a 

connected service solution (CPS) for the CCR 
unit. The provision of the CPS offers a reliability 
advisor to maintain stable operation of the unit and 
optimization advisor to determine the right balance 
of conversion throughput and energy while ensuring 
maximum utilization of the current equipment. 

CPS solutions utilizes UOP models that are built on 
fundamental knowledge of the underlying catalysis 
validated by billions of data points from pilot plants 
and commercial data in order to accurately predict 
process performance. Both Samref and UOP will work 
diligently in 2017 to implement the software with 
focus to measure the agreed deliverables within six 
months trial.

Per directives of Samref executive management, 
Environment Group recently conducted one week 

refinery wide Environment campaign during the 
week of February 12, 2017. Several Environmental 
awareness sessions were conducted at the Operators 
shelters for all areas of the refinery. Samref 
executive management also visited the API area and 
wastewater handling, treatment and storage area and 
advised on the measures required for Environmental 
improvement. In addition, environment group started 
issuing Environment Flashes regularly to all Samref 
employees on various environment related topics to 
enhance awareness. The objective of the Environment 
campaign is to improve environmental performance 
by maintaining effluent quality, avoiding/preventing 
spills and visible flare emission thereby reducing 
environmental incident / excursions during 2017. 

Environmental Improvement Team (EIT) has also 
been established to reduce/prevent environmental 
incidents by taking proactive measures through the 
involvement of area owners i.e. Operations. 

Lately Samref has invested significantly in various 
projects pertaining to Environment (i.e. TGCU, new 
wastewater holding basin, and automation of acid 
dosage system at API area) and also completed 
cleaning /Rehabilitation of old RC landfill containing 
Samref old Industrial waste to meet the requirements 
of RC EPO and Environmental regulations. 

Samref efforts towards Environment improvement 
were recently recognized by the Royal Commission.  
RC CEO has sent a letter to Samref appreciating the 
commitment and efforts that Samref has demonstrated 
in improvement and protection of Environment. 
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On 29th of December 2016, 
SAMREF Heater Safety System 

(HSS) construction contract 
was signed with Al-Rushaid 
Construction Company (ARCC). 
The President & CEO 
Mr. Mohammad N. Al-
Naghash signed for 
SAMREF while the 
CEO, Mr. Rasheed 
Al-Rushaid was the 
signatory for ARCC. 
The ceremony was 
attended by SAMREF 
EVP, Manufacturing, Mr. 
Alain Duval and ARCC 
General Manager. Also 
in attendance were 
SAMREF Department 
General Managers, HSS 

Project Manager, Project Engineer 
and Procurement Coordinator.

The Heater Safety System (HSS) 
scope is to address Cat II SHE risks 

on the 18 fired heaters; installation 
of 8 programmable logic controllers 
(PLC’s) in field enclosures for 
heater burner management 
systems (BMS), installation of 

required electrical 
panels to support new 
PLC’s, installation of 
new pilots with flame-
detection systems, 
installation of purging 
system (TA), installation 
of main fuel gas, pilot 
gas shut-off and bypass 
valves (TA), installation 
of required instruments 
for ESD functions & P1 
alarms and construction 
of required foundations 
and platforms.

 SAMREF Top
 Management
 Recognizes
 Buddy
 Manager’s
 Contributions to
“Zero TRIR-2016”

Heater Safety System Construction Contract

Janet Matsushita Visits SAMREF SAMREF Senior Management Tour of Warehouse -
Inspection of Improvements

On January 25th, 2017; Janet Matsushita visited 
the refinery after she had replaced Steve Cope 

as EMEAP (Europe Middle East Asia Pacific) Refining 
Director at the end of 2016. The objectives of her 
visit were to meet with Samref Management and 
employees, get an overview of Samref facilities and 
hear directly from concerned managers about main 
Samref achievements and opportunities.

Janet was very impressed by the professionalism and 
the openness of the people she met, including panel 
operators whom she liked to meet with at the CCR. 
She appreciated the excellent housekeeping of Samref 
facilities. She said the day had been very fruitful for 
her. While she complimented the organization for its 
achievements, she provided some hints on how to 
sustain world class performance.

Over the years, Samref 
warehouse has seen 

improvements and changes to suit 
the requirements for storing spare 
parts and minimize any potential 
risks.

In order to ensure safe handling 
and storage of materials, a team 
from the Warehouse, Maintenance 
PPC and Loss Prevention (LP) was 
established. Loss Prevention & Fire 
Protection developed a job safety 
analysis (JSA) for loading and off-
loading of pipes using cranes.

A summary of the best practices 
put forward for future use: 

Ensure adequate supervision is 
available from both Samref and 

the Contractor, for every loading/
off-loading activity, 

A job start discussion and CARE to 
be conducted prior to the start of 
every job,

Ensure full compliance with 
safety factors (follow work 
instructions for pipe handling & 
storage procedures), cranes and 
all equipment certification must 
be verified by LP, rigger must be 
certified (has minimum level 2 
certification), use the proper and 
certified tools and equipment for 
loading/off-loading of pipes, 

All personnel (Samref and 
contractor) must attend working 
at height training, to comply with 

Tier 1 best practice, and 

The need for Senior Management 
to continue focusing on remote 
areas.

Senior Management has conducted 
a tour to the Warehouse on the 6th 
of March 2017. At the end of the 
Tour, Management have praised 
the efforts made by the MCG and 
Warehouse personnel for taking 
the needed actions to significantly 
improve the set up and the storage 
facilities in a safe and professional  
manner. Management has also 
distributed gifts to all personnel 
involved in the improvement and 
changes made. 

In recognition of the efforts 
leading to achieve “Zero TRIR” 

in 2016, a ceremony was held 
to honor the buddy managers 
in the presence of the President 
& CEO, Mr. Mohammed N. Al-
Naghash, EVP Mr. Alain A. Duval 
and the Management Staff.  
Maintenance Buddy Manager 
Steering Committee organized this 

Buddy Manager’s Annual Review 
gathering at the Administration 
Annex Building on Sunday, March 
19, 2017. 

The Maintenance General Manager, 
Mr. Ahmed Al-Dhahri, opened the 
floor with commendable remarks 
on various and exhaustive efforts 
of Samref Buddy Manager’s. 

Further, he reiterated our common 
Safety goal “Nobody Gets Hurt” 
that places everyone amongst 
Samref and contractor employees 
responsible to continue the efforts 
to ensure a safe work place. Mr. 
Ahmed Al-Dhahri emphasized 
the significance of the Buddy 
Manager’s leadership role in this 
journey.
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On January 18th, 2017 under the auspices 
of Yanbu Deputy Governor; a ceremonial 

party was held at SAMREF Recreation Center to 
bid farewell to SAMREF’s ex-VP, Administration 
& Finance, Mr. Khalid M. Al-Kharboush who had 
been in service for thirty years with proven 
achievements.

SAMREF Board chairman & directors, President 
& CEO were in the presence. Also, the event 
was attended by local government heads and 
community leaders as well as a multitude of 
SAMREF employees. 

The party started with a welcoming speech by the 
President & CEO who commended the tremendous 
efforts made by Al-Kharboush and wished him 
all the best. Thence, a documentary video was 
displayed to highlight the enormous contributions 
of Al-Kharboush to SAMREF. After that, an elegant 
poem was delivered by Majid Mashadaq on the 
occasion. 

The party ended with a special speech delivered 
by Al-Kharboush who thanked the audience for 
the nice gathering and expressed his gratitude 
to SAMREF for the continuous support that led to 
every business success throughout his tenure. Al-
Kharboush emphasized that his contributions were 
a sum of teamwork efforts made by all employees.   

 SAMREF Bids Farewell
to Khalid Al-Kharboush
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Hassan H. Al-Amri Dear colleagues,

It is my great privilege 
to present to you the 
introductory issue of 
“SAMREF Magazine”, the 
official journal of SAMREF 
community. In fact, it is a 
continuation of past media 
efforts when we used to 
issue different publications 
by different departments and 
functions in SAMREF. Instead, 
“SAMREF News” will be the 
only and comprehensive 
publication that covers all 
news and events of SAMREF 
community.

This new-look periodical 
promises to make a 
significant impact upon 
sustaining and reinforcing 
the “One Family” attitude 
that we have always been 
seeking in consistence with 
SAMREF Vision. However, 
this will never be achieved 
without your support and 
contributions in terms of 
articles or suggestions.

Hassan H. Al-Amri
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Mohammad N. Al-Naghash
Saudi Aramco Mobil Refinery 

Company Ltd. (SAMREF)

Dear colleagues,

Our contribution to building a bright future for our beloved 

country has been proven by sustaining SAMREF’s leading position 

in industry. Our commitment to be a pacesetting refinery is in 

line with the tremendous efforts made by the wise government of 

Saudi Arabia.

Due to your dedicated efforts, SAMREF has been making many 

achievements that we are all proud of. Not only SAMREF has always 

been a key player in optimizing the petroleum resource of Saudi 

Arabia, but also a main contributor to the national development 

strategies particularly with Saudization policy. 

It gives me great pleasure to convey a short message through 

this inaugural issue of “SAMREF Magazine”, which I hope to be 

the overall interface to reflect our achievements, vision, mission 

and core values with a focus on accountability toward the local 

community. 

Therefore, I would like to seize this opportunity to urge all of SAMREF 

departments to actively contribute to the favorable success of this 

publication by timely providing event news and good articles.

 MESSAGE FROM THE
PRESIDENT & CEO
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