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في كرة القدم لعام 2018م

قيادات سامرف تلتقي 
وكيل وزارة البيئة والمياه 

للشئون البيئية

أصالـــة عـــن نفســـي ونيابـــة عـــن هيئـــة تحريـــر مجلـــة ســـامرف يطيـــب لـــي 
ان أرحـــب بجميـــع ُقـــّراء المجلـــة وأن أتوجـــه بالشـــكر لـــكل مـــن ســـاهم فـــي 
إثرائهـــا بالمواضيـــع التـــي إحتوتهـــا فـــي مجـــاالت مختلفـــة مـــن أقســـام 
الشـــركة الفنيـــة واإلداريـــة. كمـــا أود أن أبادلكـــم التهانـــي بالمناســـبات 
ـــًة بحلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك وحلـــول  الســـعيدة التـــي مـــرت بنـــا بداي
عيـــد الفطـــر الســـعيد وبدايـــة اإلجـــازة المدرســـية ألبنائنـــا وبناتنـــا بعـــد 

ـــرة. عـــام مـــن الجهـــد والمثاب
آمـــل ان يلبـــي هـــذا العـــدد الســـادس مـــن المجلـــة الطموحـــات المنشـــودة 
ــا  ــوض بهـ ــى النهـ ــع إلـ ــود الجميـ ــم بتكاتـــف جهـ ــه ثـ ــون اللـ ــعى بعـ ونسـ

نحـــو األفضـــل.

حسن بن حامد العمري
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كلمـــة الرئيـــس وكبيـــر 
اإلدارييـــن التنفيذيين

افتتاحية العدد

المهندس صالح الدين دردير
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين



اإلخوة الزمالء
ـــي فـــي  ـــام عمل ـــة ســـامرف« مـــن خـــالل هـــذه الرســـالة فـــي أواخـــر أي أخاطبكـــم فـــي هـــذا العـــدد مـــن »مجل
الشـــركة بعـــد فتـــرة قضيناهـــا ســـويًا كأســـرة واحـــدة، حيـــث عشـــنا خاللهـــا لحظـــات ســـعيدة وكذلـــك جابهنـــا 
بعـــض التحديـــات. كمـــا يطيـــب لـــي فـــي ذات الوقـــت أن أهنئكـــم علـــى التقـــدم الـــذي تـــم مؤخـــرًا بشـــأن تنفيـــذ 
مشـــروع ســـامرف لإلســـتفادة مـــن مخلفـــات التكريـــر الثقيلـــة بتقنيـــة إضافـــة الهيدروجيـــن، وهـــو مشـــروع 

عمـــالق مـــن شـــأنه إحـــداث قفـــزات كبيـــرة علـــى صعيـــد اإلنتاجيـــة وفعاليـــة األداء التشـــغيلي.
علـــى صعيـــد الســـالمة وإعتماديـــة التشـــغيل، واجهنـــا العديـــد مـــن التحديـــات والصعـــاب التـــي أمدتنـــا 
بالـــدروس والعبـــر المســـتفادة خصوصـــًا خـــالل الصيانـــة الدوريـــة الشـــاملة وبعـــد التشـــغيل علـــى وجـــه 
الخصـــوص. إنـــه الوقـــت المناســـب للتأمـــل ومراجعـــة الســـلوكيات الشـــخصية والعمـــل علـــى رفـــع الكفـــاءة 
وتطويـــر األنظمـــة واإلجـــراءات واإللتـــزام بهـــا ومعالجـــة الخلـــل والتقيـــد بإشـــتراطات التشـــغيل اآلمـــن بغيـــة 
تحســـين األداء فـــي الشـــركة؛ وأنـــا واثـــق تمامـــًا مـــن كفـــاءة العامليـــن فـــي الشـــركة وقدراتهـــم وحرصهـــم 

علـــى القيـــام بمـــا يلـــزم للحـــد مـــن هـــذه المصاعـــب الفنيـــة. 

ـــع  ـــرات لمواجهـــة جمي ـــه فـــي تراكـــم الخب أوصيكـــم باإلهتمـــام الخـــاص ببرنامـــج نقـــل المعرفـــة نظـــرًا ألهميت
ــز  ــان تعزيـ ــدد لضمـ ــن الجـ ــى الموظفيـ ــرة إلـ ــن ذوي الخبـ ــن الموظفيـ ــة مـ ــل المعرفـ ــك بنقـ ــات، وذلـ التحديـ

نجاحـــات الشـــركة.

ختامـــًا أود أن أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر ألعضـــاء فريـــق اإلدارة بشـــركة ســـامرف الذيـــن عملـــوا معـــي يـــدًا بيـــد 
لقيـــادة هـــذه الشـــركة الكبيـــرة.

كمـــا أود التعبيـــر عـــن إمتنانـــي لمجلـــس إدارة الشـــركة برئاســـة الســـيد/ أحمـــد الســـعدي  وكذلـــك الشـــركاء، 
علـــى دعمهـــم الكبيـــر وتوجيهاتهـــم الرشـــيدة.  

سأغادر الشركة وأتمنى ألسرة سامرف تحقيق المزيد من اإلنجازات
أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم جميعًا ويبارك فيكم
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أمـــام  مناســـبة  فرصـــة  إيجـــاد  الملتقـــى  إســـتهدف 
الحكوميـــة  والقطاعـــات  الشـــركات  منســـوبي 
ــة  ــتراتيجية الهيئـ ــامل السـ ــم الشـ ــى الفهـ ــول إلـ للوصـ
بهـــذه  أعمـــال اإلدارات  القطـــاع فيهـــا وربـــط  ودور 
التكامـــل  مســـتوى  رفـــع  جانـــب  إلـــى  األهـــداف، 
والعمـــل بـــروح الفريـــق، باإلضافـــة إلـــى تطويـــر آليـــات 
التواصـــل بيـــن إدارات القطـــاع، وتبـــادل األفـــكار حـــول 
مســـتقبل القطـــاع وفـــرص التحســـين واإلبـــداع، وأيضـــًا 
إشـــراك الجميـــع بالتخطيـــط والتطويـــر ممـــا يـــؤدي 
إلـــى رفـــع مســـتوى اإلنتاجيـــة والشـــعور بالمســـؤولية.

كمـــا أبـــدت شـــركة ســـامرف مقترحهـــا بشـــأن تعزيـــز 
لألمـــن  العليـــا  الهيئـــة  بيـــن  والتكامـــل  الشـــراكة 
الصناعـــي والمنشـــآت الخاضعـــة ألشـــرافها؛ قدمـــه 

المهنـــدس/ عبـــد الخالـــق بـــن محمـــد الشـــهري مديـــر 
وتضمـــن  الحكوميـــة.  والشـــؤون  الصناعـــي  األمـــن 
األمانـــة  علـــى  تـــم طرحهـــا  نقـــاط  المقتـــرح خمـــس 
والتـــي مشـــكورة أعربـــت عـــن ترحيبهـــا بالمقتـــرح الـــذي 

تمـــت مناقشـــته فـــي هـــذا الملتقـــى.
لتبـــادل  حواريـــة  جلســـة  أيضـــًا  الملتقـــى  وشـــهد 
الـــرؤى ووجهـــات النظـــر وطـــرح نقـــاط عديـــدة مـــن 
قبـــل ممثلـــي الشـــركات والقطاعـــات أدارهـــا مديـــر 
الحكوميـــة  الصناعـــي والشـــؤون  ادراة األمـــن  عـــام 
بمشـــاركة  العمـــري  حامـــد  بـــن  حســـن  المهنـــدس/ 
األميـــن العـــام للهيئـــة العليـــا لألمـــن الصناعـــي العميـــد 

محمـــد بـــن علـــي الهبـــدان.

ــا لألمـــن الصناعـــي الملتقـــى اإلقليمـــي األول لألمانـــة  ــة العليـ ــع الهيئـ ــاون مـ ــامرف بالتعـ ــركة سـ نظمـــت شـ
العامـــة للهيئـــة العليـــا لألمـــن الصناعـــي والمرافـــق الحيويـــة بمنطقـــة المدينـــة المنـــورة، يـــوم الخميـــس 
الموافـــق 30 جمـــادي األخـــرة 1440هـــــ الموافـــق 07 مـــارس 2019م بنـــادي ســـامرف الترفيهـــي بمدينـــة ينبـــع 
الصناعيـــة. حيـــث شـــرف الملتقـــى ســـعادة األميـــن العـــام للهيئـــة العليـــا لألمـــن الصناعـــي العميـــد/ محمـــد بـــن 
علـــي الهبـــدان ومشـــاركة رؤوســـاء ومديـــري القطاعـــات البتروليـــة والصناعيـــة والحيويـــة الخاضعـــة إلشـــراف 

الهيئـــة العليـــا لألمـــن الصناعـــي بمنطقـــة المدينـــة المنـــورة.

ــة  ــة العامــة للهيئ الملتقــى األول لألمان
ــا لألمــن الصناعــي 2019م العلي

 محمـــود عســـول - إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة
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 محمـــود عســـول - إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة

ضمـــن الجهـــود الراميـــة الـــى تأهيـــل وتطويـــر رجـــال األمـــن وضمـــان جاهزيتهـــم لتنفيـــذ مهامهـــم والوظيفيـــة بأكمـــل وجـــه 
نفـــذت إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة برنامـــج تدريبـــي بعنـــوان » مهـــارات اإلتصـــال وبنـــاء العالقـــات ألفـــراد 
ــدرب  ــادة المـ ــع بقيـ ــدي إن ينبـ ــل 2019م بفنـــدق هوليـ ــى 25 ابريـ ــن 21 الـ ــرة مـ ــن الصناعـــي«، وذلـــك خـــالل الفتـ األمـ

ـــر األمنـــي األســـتاذ/ عـــالء عبـــد اللطيـــف. والخبي
جديـــٌر بالذكـــر أن إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة حرصـــت علـــى مشـــاركة العديـــد مـــن الجهـــات الحكوميـــة 
ـــن لمكتـــب العمـــل وأمـــن المنشـــآت وإدارة المـــرور والجـــوازات والجمـــرك. ـــدورة أفـــراد تابعي ـــة حيـــث ضمـــت ال ذات الصل

دورات مهارات االتصال 
وبناء العالقات ألفراد لألمن الصناعي

دورة الرماية لرجال األمن الصناعي

ـــا لألمـــن الصناعـــي بشـــأن  إســـتيفاًء لتعليمـــات الهيئـــة العلي
ـــاري  تســـليح رجـــال األمـــن الصناعـــي بإســـتخدام الســـالح الن
تـــم التنســـيق مـــع قـــوة أمـــن المنشـــأت لعقـــد برنامـــج 
تدريبـــي ألربعـــة عشـــر رجـــل أمـــن مـــن إدارة األمـــن الصناعـــي 
والشـــؤون الحكوميـــة علـــى أســـبوعين متتالييـــن فـــي الفتـــرة 
ـــة  ـــة الحي ـــر 2019 م للتدريـــب علـــى الرماي مـــن 13 - 24 يناي
 بإســـتخدام نوعيـــن مختلفيـــن وهمـــا  مســـدس )جلـــوك(

 .MB5 9 ملم و رشاش من طراز
ــن  ــي أدارة األمـ ــة فـ ــة التدريبيـ ــن الخطـ ــك ضمـ ــدرج ذلـ وينـ
درجـــة  رفـــع  بهـــدف  الحكوميـــة  والشـــؤون  الصناعـــي 
األمـــن  افـــراد  منســـوبي  لـــدى  والجاهزيـــة  االســـتعداد 
الصناعـــي بشـــركة ســـامرف ، وتنميـــة المهـــارات والقـــدرات 
المواقـــف،  مختلـــف  مـــع  التعامـــل  حســـن  يكفـــل  بمـــا 

للســـالح  األمثـــل  االســـتخدام  وفـــن  ثقافـــة  وتطويـــر 
ــاظ علـــى  ــة األســـمى وهـــي الحفـ الرســـمي لتحقيـــق الغايـ
الممتلـــكات واألرواح داخـــل شـــركة ســـامرف. حيـــث تـــم 
جميـــع  للـــدورة  المرشـــحين  جميـــع  اجتيـــاز  الحمـــد  وللـــه 

عاليـــة. بكفـــاءة  واالختبـــارات  المتطلبـــات 

 محمـــود عســـول - إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة
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تشـــرفت شـــركة ســـامرف بإســـتضافة اإلجتمـــاع التنســـيقي الثالـــث والثالثيـــن لمديـــري األمـــن الصناعـــي والقطاعـــات 
ــر 2019م بنـــادي ســـامرف الترفيهـــي.  األمنيـــة  رقـــم )33( بمحافظـــة ينبـــع يـــوم الثالثـــاء الموافـــق  05 فبرايـ

ضـــم جميـــع مديـــري األمـــن الصناعـــي ورؤســـاء القطاعـــات األمنيـــة الحكوميـــة المختصـــة, حيـــث تـــم إســـتعراض العديـــد مـــن 
القضايـــا المشـــتركة وتبـــادل الكثيـــر مـــن اآلراء والمقترحـــات الراميـــة إلـــى تحســـين مســـتويات التنســـيق واألداء  األمنـــي.

بفضـــل اللـــه وتيســـيره تـــم تكويـــن لجنـــة العمـــل بشـــركة )ســـامرف( فـــي دورتهـــا الخامســـة، حيـــث إنتخـــب العاملـــون مـــن 
ـــو  ـــدة فـــي 07 يولي ـــة الجدي ـــوا أصواتهـــم داخـــل المنشـــأة وخارجهـــا. وقـــد إنعقـــد اإلجتمـــاع األول للجن يمثلونهـــم ويحمل

2019م. 
جديـــٌر بالذكـــر أن عمليـــة اإلنتخابـــات منـــذ إنطـــالق فعاليـــات الترشـــيح فـــي 22 مايـــو 2019م وحتـــى اعـــالن نتائـــج التصويـــت 
بتاريـــخ 04 يوليـــو 2019م قـــد أنجـــزت بســـهولة ونجـــاح مميـــز يؤكـــد علـــى وعـــي العامليـــن وإجتماعهـــم علـــى تحقيـــق 

المصالـــح المشـــتركة. 
أثمرت عملية التصويت في اإلنتخابات عن النتائج التالية:

التشغيل

الفنية

الصيانة

األمن الصناعي والشؤون الحكومية

الموارد البشرية واالدارة الطبية

المالية والمشتريات والتنفيذية

التشغيل

الفنية

الصيانة

األمن الصناعي والشؤون الحكومية

الموارد البشرية واالدارة الطبية

المالية والمشتريات والتنفيذية

على حمدان الرايقي

عبد العزيز الزهراني

الوليد خالد كمال

تركي عادل البيطار

خالد درويش الثقفي

عرب صادق أبو عرب

عماد أسعد نونو

األعضاء اإلحتياطيوناألعضاء األساسيون

رامي عبد الله فران

ريان بجاد الحربي

مختار محمد الشنقيطي

أيمن توفيق علي

عمر عيضة الصخيري

عبد الله نايف العتيبي

حمزة هشام عارف

تشكيل لجنة العمل ) الدورة الخامسة (

االجتماع التنسيقي لمديري األمن الصناعي
والقطاعات األمنية رقم )33(

 محمـــود عســـول - إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة

العامليـــن  شـــؤون  مستشـــار   - القثامـــي  أحمـــد  بـــن  منصـــور 
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رعـــت شـــركة ســـامرف فعاليـــات اإلحتفـــال باليـــوم العالمـــي إلضطـــراب طيـــف التوحـــد للعـــام 2019م بمدرســـة البيرونـــي 
اإلبتدائيـــة بالهيئـــة الملكيـــة بينبـــع، وذلـــك ضمـــن مبـــادرة )األيـــام العالميـــة( التـــي تبناهـــا برنامـــج المســـؤولية اإلجتماعيـــة 

بشـــركة ســـامرف.

إحتـــوت هـــذه الرعايـــة علـــى العديـــد مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة الهادفـــة إلـــى دعـــم أطفـــال التوحـــد ودمجهـــم ضمـــن 
الفصـــول الدراســـية والمجتمـــع بشـــكل عـــام، كمـــا تضمنـــت تفعيـــل رياضـــة المشـــي فـــي ممشـــى حديقـــة األميـــر/ ســـعود 
بـــن عبداللـــه بـــن ثنيـــان بالشـــراكة مـــع )مشـــاة ينبـــع( ، كمـــا أقيمـــت محاضـــرة نســـائية بعنـــوان )اليـــوم العالمـــي إلضطـــراب 

طيـــف التوحـــد: التقنيـــات المســـاعدة والمشـــاركة النشـــطة(

سامـرف تـرعى فعاليـات الـيوم العالمـي للتوحـد

باسم الظاهري - أخصائي العالقات العامة والمسؤولية اإلجتماعية

منصور بن أحمد القثامي - مستشار شؤون العاملين

مدونة السلوك الوظيفي ) ميثاق الموظف (

تلتزم الشركة بمعاملة موظفيها بشكل الئق يبرز إهتمامها بأحوالهم ومصالحهم

يجب القيام بـ :
- أداء العمل بصورة أخالقية ال تسبب حرجًا أو ضررًا للشركة.

- التفريق بين المصالح واألمور الشخصية وعمل الشركة.
- اإلفصاح عن المصالح الشخصية الخاصة أو األسرة .

- إحترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق اآلخرين.
- اإلبـــالغ عـــن أي حقائـــق قـــد تنطـــوي علـــى وجـــود تعـــارض فـــي 

المصالـــح.

- التقيد بجميع إشتراطات وضوابط األمن السيبراني.
مـــكان  فـــي  والتحـــرش  المضايقـــات  أشـــكال  كافـــة  تجنـــب   -

العمـــل.
- اإللتزام بضوابط وأحكام الزي الرسمي الخاصة بالشركة.

يجب االمتناع عن :
- إستخدام أي مبالغ تدفعها الشركة لجهة خارجية أو مقاول لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة.

- إمتالك مصلحة مادية في أية مؤسسة أو شركة تتعامل مع الشركة أو تسعى لذلك.
- اإلنخراط في أعمال مهنية )ربحية أو غير ربحية( دون الحصول على موافقة الشركة.
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ثمرات لجنة السالمة

خارج العمل بشركة سامرف

إهتمـــت شـــركة ســـامرف بأمـــن وســـالمة وصحـــة موظفيهـــا 
داخـــل المصفـــاة، تهمهـــا أيضـــًا صحـــة وســـالمة عائالتهـــم 
خـــارج الشـــركة. وليـــس ذلـــك فقـــط بـــل يمتـــد إهتمامهـــا 

ليشـــمل المجتمـــع مـــن حولنـــا.                                                                                                  

التثقيفيـــة  البرامـــج  بتقديـــم  هنـــا  اللجنـــة  دور  ويتمثـــل 
وعـــي  مســـتوى  مـــن  تزيـــد  بدورهـــا  التـــى  والتوعويـــة 
ـــر  منســـوبي الشـــركه وذويهـــم والمجتمـــع بالســـلوكيات غي
الصحيـــة التـــى قـــد تهـــدد صحتهـــم وســـالمتهم. فعلـــى 
ســـبيل الذكـــر ال الحصـــر، قـــد تتمثـــل هـــذه الســـلوكيات غيـــر 
الصحيـــة بالممارســـات اليوميـــة دخـــل المنـــزل وأثنـــاء قيـــادة 
المركبـــة وأثنـــاء ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة بكافـــة أنواعهـــا 
أو حتـــى أنمـــاط التغذيـــة التـــي نتبعهـــا فـــي حياتنـــا اليوميـــة. 
وبنـــاًء عليـــه فقـــد وضعـــت اللجنـــة برامجهـــا لعـــام 2019م 
لتحقيـــق هـــذا الهـــدف الســـامي فـــي رفـــع الوعـــي بالســـالمة 

ــركة الدعـــم  ــع، حيـــث قدمـــت الشـ ــة لـــدى المجتمـ والصحـ
الســـخي للجنـــة لتنفيـــذ الخطـــة المعتمـــدة إيمانـــًا منهـــا 

برســـالة اللجنـــة. 

كانـــت أولـــى ثمارهـــا برنامجهـــا التوعـــوي لطـــالب مدرســـة 
إبـــن خلـــدون الثانويـــة بينبـــع الصناعيـــة  والـــذي عقـــد فـــي 
شـــهر فبرايـــر بعنـــوان )طـــرق مكافحـــة الحرائـــق والتعامـــل 

معهـــا(.

مـــدار  علـــى  تعقـــد  البرامـــج  هـــذه  أن  بالذكـــر  والجديـــر  
ــة  ــدارس مدينـ ــن مـ ــن  مـ ــر عـــدد ممكـ ــة أكبـ ــنة لتغطيـ السـ
ينبـــع الصناعيـــة وتهـــدف لرفـــع المســـتوى المهـــاري لـــدى 
الطـــالب والمعلميـــن فـــي كيفيـــة إخمـــاد الحرائـــق والطـــرق 
المثلـــى ويتكـــون البرنامـــج مـــن قســـم نظـــري وتدريـــب 

ميدانـــي.

مهند األحمدي- مشرف األنظمة األمنية ورئيس لجنة السالمة خارج العمل
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محمد باقيس
كبير أخصائيي العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية

قيـــادات ســـامرف تلتقـــي وكيـــل وزارة البيئـــة 
والميـــاه للشـــؤون البيئيـــة

إجتمــع نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والماليــة واألمــن 
الصناعــي المهنــدس/ ســعود بــن حامــد خــالف مــع وكيــل 
أســامة فقيــه  د.  البيئيــة  للشــؤون  والميــاه  البيئــة  وزارة 
لمناقشــة بعــض الشــؤون البيئيــة وحضــر من ســامرف مدير 
عــام األمــن الصناعــي والشــؤون الحكوميــة المهنــدس/ 
العمليــات  هندســة  قســم  ومديــر  العمــري  حســن 

األســمري. علــي  المهنــدس/ 
وتطــرق اإلجتمــاع إلــى بعــض المســائل المتعلقــة بحمايــة 
البيئــة ذات اإلهتمــام المشــترك، حيــث أكــد المهنــدس/ 
ســعود خــالف علــى إهتمــام الشــركة المســتمر فــي حمايــة 
البيئــة وحرصهــا الدائــم علــى تنفيــذ المشــاريع الراميــة إلــى 

التقيــد بأعلــى المعاييــر العالميــة فــي هــذا الصــدد. 

أمـــا الثمـــرة الثانيـــة فكانـــت فـــي نفـــس الشـــهرعن اإلصابـــات 
ـــة تفاديهـــا والتعامـــل معهـــا لفـــرق شـــركة  ـــة وكيفي الرياضي
ســـامرف المشـــاركة فـــي المهرجـــان الرياضـــي لعـــام 2019م 
ـــة و  ـــة نظري ـــم رســـائل توعوي ـــك بتقدي ـــة وذل ـــع الصناعي بينب

تطبيقيـــة  علـــى أرض الملعـــب خـــالل المباريـــات االفتتاحيـــة 
لـــكل فريـــق. وشـــمل هـــذا البرنامـــج كاًل مـــن فـــرق كـــرة 
ــرة وتنـــس  ــرة الطائـ ــلة والكـ ــرة السـ ــاالت وكـ ــدم والصـ القـ

الطاولـــة. 

الصحيـــة  التوعيـــة  قســـم  مـــع  وبالتعـــاون  تـــم  كمـــا 
بمستشـــفى ينبـــع العـــام تنفيـــذ دورة اإلســـعافات االوليـــة 

ســـامرف. بنـــادي  وعوائلهـــم  الشـــركه  لمنســـوبي 
بمدرســـة  الحرائـــق  برنامـــج مكافحـــة  تنفيـــذ  أيضـــًا  وتـــم 
 إبـــن األثيـــر المتوســـطة وســـط تفاعـــل كبيـــر مـــن الطـــالب

و المعلمين مما أضاف للبرنامج نكهة خاصة.
ونســـعى بـــإذن اللـــه إلـــى تقـــدم المزيـــد مـــن البرامـــج خـــالل 
العـــام الجـــاري لتعـــم الفائـــدة جميـــع األفـــراد داخـــل و خـــارج 

نطـــاق الشـــركة.
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فـــي إطـــار الدعـــم الـــذي تقدمـــه شـــركة ســـامرف للمســـاهمة فـــي تطويـــر العمليـــة التعليميـــة تماشـــيًا مـــع رؤيـــة المملكـــة 
2030، وضمـــن مبـــادرات المســـؤولية االجتماعيـــة، رعـــت شـــركة ســـامرف الملتقـــى األول لنشـــر ثقافـــة التميـــز )ينابيـــع 

التميـــز( وذلـــك بالشـــراكة مـــع مركـــز التميـــز التابـــع إلدارة التعليـــم بينبـــع.
ــر العمليـــة التعليميـــة والتعـــرف علـــى  ــا فـــي تطويـ ــراز دورهـ ــز وإســـتدامتها وإبـ يهـــدف الملتقـــى لترســـيخ ثقافـــة التميـ
معاييـــر ريـــادة التميـــز الوطنيـــة واإلقليميـــة والعالميـــة، باإلضافـــة إلـــى أنـــه يقـــوم بالتعريـــف بإســـتراتيجيات وآليـــات غـــرس 
اإلبـــداع واإلبتـــكار وتحويـــل المدرســـة إلـــى بيئـــة محفـــزة، مســـتهدفًا بذلـــك منســـوبي ومنســـوبات التعليـــم مـــن القيـــادات، 
كمـــا تـــم خـــالل الملتقـــى تقديـــم ســـبعة محـــاور مكونـــة مـــن أوراق عمـــل قدمتهـــا نخبـــة مـــن الخبـــراء والمتميزيـــن فـــي 

المجـــال التعليمـــي.

رعـــت شـــركة ســـامرف ممثلـــة بقســـم شـــؤون الموظفيـــن 
الشـــامل  )المســـح  عشـــر  الســـادس  الســـنوي  اإلجتمـــاع 
للرواتـــب واألجـــور داخـــل المملكـــة( المقـــام بفنـــدق هيلتـــون 
بمدينـــة جـــدة فـــي الرابـــع والعشـــرين والخامـــس والعشـــرين 
اإلجتمـــاع  محـــور  2019م.وكان  لعـــام  أبريـــل  شـــهر  مـــن 
ــاركة  ــك بمشـ ــي« وذلـ ــاس األداء الوظيفـ ــول »إدارة قيـ حـ

ــركات. ــاركًا يمثلـــون هـــذه الشـ ــركة و50 مشـ 18 شـ
ــن  ــعود بـ ــدس/ سـ ــة للمهنـ ــة ترحيبيـ ــاع بكلمـ ــدأ اإلجتمـ إبتـ
حامـــد خـــالف، نائـــب الرئيـــس للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة 
واألمـــن الصناعـــي بشـــركة ســـامرف، تلـــى ذلـــك عرضيـــن 

لشـــركتي أرامكـــو الســـعودية وســـامرف وجلســـات نقاشـــات 
ــل  ــة داخـ ــي جولـ ــع فـ ــب الجميـ ــاء ذهـ ــي المسـ ــة، وفـ جانبيـ
مدينـــة جـــدة التاريخيـــة، تالهـــا عشـــاء عمـــل للمشـــاركين. 
ســـامرف  شـــركة  بمشـــاركة  كان  اإلجتمـــاع  بـــأن  علمـــًا 
وأرامكـــو الســـعودية وســـابك وبترورابـــغ وياســـرف وصـــدارة 
والتصنيـــع  وســـاتورب  ومعـــادن  ولوبريـــف  وساســـرف 
المشـــتركة  الخفجـــي  وعمليـــات  العربيـــة  وشـــيفرون 
ــاورز واتســـون وإس كيـــم -  ــرول وويليـــس تـ والخريـــف للبتـ
ــات  ــعودية وداو للكيماويـ ــس السـ ــيفرون فيليبـ ــركة شـ شـ

للبتروكيماويـــات. والصحـــراء 

سامرف ترعى الملتقى األول
لنشـر ثقـافـة التـمــيز ) ينـابيـع التمـيز (

باســـم الظاهـــري - أخصائـــي العالقـــات العامـــة والمســـؤولية اإلجتماعيـــة

أنور هاشم خير الله - مدير قسم شؤون الموظفين

اإلجتماع السنوي السادس عشر
) المسح الشامل للرواتب واألجور داخل المملكة (
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ســامرف  بطولــة  الرياضيــة  اللجنــة  فعاليــات  ضمــن  أقيمــت 
لألقســام فــي كــره القــدم بمشــاركة ٦ فــرق مثلــت كل مــن 
إدارات األمــن الصناعــي واإلدارة والتشــغيل )أ( والتشــغيل )ب( 
والفنيــه والصيانــة )حامــل اللقــب(، وإســتمرت لمــدة 4 أســابيع.

الداخليــة فــي تعزيــز األجــواء  البطــوالت  تتمثــل أهميــة هــذه 
األخويــة التنافســية بيــن الموظفيــن وكســر روتيــن العمــل، فضاًل 
عــن التوعيــة العمليــة بضــرورة ممارســة الرياضــة والســالمة مــن 

اإلصابــات الرياضيــة.

وإذ نبــارك إلدارة الصيانــة هــذا اإلنجــاز المتميــز، فقــد توزعــت 
األلقــاب علــى النحــو التالــي:  

- المركز األول : الصيانة
- المركز الثاني : التشغيل ) أ (

- هداف البطولة : هتان خميس فريق األمن الصناعي
- أفضل حارس : محمد هوساوي فريق الصيانة

- أفضل العب : عبدالله المغذوي فريق الصيانة

بطولة سامرف لألقسام
فـي كــرة القــدم لـعــام 2018م

عبـــد اللـــه خاشـــقجي – رئيـــس اللجنـــة الرياضيـــة بشـــركة ســـامرف
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البرنامج اإلثرائي السادس
لطـــالب فـصـــــول المــوهــوبـيــن

باســـم الظاهـــري - أخصائـــي العالقـــات العامـــة والمســـؤولية اإلجتماعيـــة

ــامرف البرنامـــج اإلثرائـــي الســـادس  ــركة سـ إســـتضافت شـ
خلـــدون  إبـــن  بمدرســـة  الموهوبيـــن  فصـــول  لطـــالب 
ســـامرف  نـــادي  فـــي  بينبـــع  الملكيـــة  بالهيئـــة  الثانويـــة 
الترفيهـــي ، مســـتفيدين بذلـــك بجميـــع مرافـــق النـــادي 

الترفيهيـــة واالجتماعيـــة والتعليميـــة ، وذلـــك ضمـــن برامـــج 
الشـــركة دعمـــا  تقدمهـــا  التـــي  االجتماعيـــة  المســـئولية 
الموهوبيـــن  ولألبنـــاء  عـــام  بشـــكل  التعليميـــة  للعمليـــة 

بشـــكل خـــاص.

للشـركة،  بالنسـبة  األولويـات  أهـم  إحـدى  البيئـة  حمايـة  تعتبـر 
وخيـر دليـل علـى ذلـك العديـد مـن المشـاريع والمبـادرات التـي 
مؤخـرًا  الشـركة  قامـت  حيـث  الصـدد،  هـذا  فـي  تنفيذهـا  تـم 
)أيـه1-(.  العمليـات  بمنطقـة  المهـدرة  الحـرارة  غاليـة  بتركيـب 
الغـازات  مـن  الحـرارة  إسـتعادة  علـى  المشـروع  فكـرة  وتقـوم 
الخـام  الزيـت  وحـدات  أفـران  مداخـن  مـن  المنبعثـة  السـاخنة 
اللزوجـة )-11بـي01- و-12بـي01  الفراغـي وخفـض  والتقطيـر 

و-71بـي01-(.
يهـدف هـذا المشـروع إلـى المحافظـة علـى الطاقـة، وقـد تـم 
تصميمـه بغـرض تجميـع الكميـات الكبيـرة مـن الحـرارة الكامنـة 

فـي الغـازات السـاخنة المنبعثـة مـن المداخـن بـداًل عـن إهدارهـا 
فـي الجـو، بغـرض توليـد حوالـي 50 طن من البخـار عالي الضغط 
للمشـروع.  التصميميـة  اإلنتاجيـة  الطاقـة  وفـق  السـاعة،  فـي 
ويقلـل  الموجـودة  الغاليـات  علـى  الحمـل  المشـروع  يخفـف 
ويـؤدي  المصفـاة،  فـي  المسـتخدم  الوقـود  غـاز  إسـتهالك 
اإلنتاجيـة  العمليـات  عـن  الناتجـة  الغـازات  خفـض  إلـى  بالتالـي 

البيئـة. وتحسـين 
تبذلهـا  التـي  المسـتمرة  الجهـود  المشـروع ضمـن  هـذا  ويأتـي 
شـركة سـامرف، حرصـًا منهـا علـى حمايـة البيئـة لسـاكني مدينـة 

ينبـع الصناعيـة.

مـشــاريــع سـامـرف لحمـايـة الـبـيـئـة

عبد الرحمن التميمي – مهندس عمليات – اإلدارة الفنية

المســؤولية اإلجتماعيــة وبرعايــة كريمــة  أنشــطة  ضمــن 
ــر فيصــل بــن  وتشــريف مــن صاحــب الســمو الملكــي األمي
المنــورة  المدينــة  أميــر منطقــة  العزيــز  بــن عبــد  ســلمان 
بمنطقــة  الفروســية  ميــدان  تدشــين  تــم  نائبــه،  وســمو 

المنــورة. المدينــة 
شــوطين  رعــت  قــد  ســامرف  شــركة  أن  بالذكــر  جديــر 
بمنطقــة  الفروســية  ميــدان  بطولــة  خــالل  أساســيين 

المنــورة. المدينــة 

سامرف ترعى بطولة ميدان الفروسية بالمدينة المنورة
باســـم الظاهري - أخصائي العالقات العامة والمســـؤولية اإلجتماعية
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فوائـد  وإلبـراز  الممارسـات  أفضـل  حـول  الوعـي  زيـادة  بغيـة 
وقيم رياضة المشـي، إسـتضاف برنامج المسـؤولية اإلجتماعية 
بسـامرف الدكتـور/ صالـح األنصـاري لتقديـم نـدوة عامـة بعنوان 
ملتقـى  وأنشـطة  فعاليـات  ضمـن  وذلـك  بالحيـاة(،  )إسـتمتع 

الشـهري. سـامرف 

شـراب  علـي  الدكتـور/  إسـتضافة  تمـت  السـياق  ذات  وفـي 
لتقديـم نـدوة بعنـوان )الطريـق الـى الحكمـة(، قـدم فيهـا أبـرز 
الطـرق والوسـائل التدريبيـة والتعليمية والتنموية التي تسـاهم 

بالحكمـة. الصحيحـة  القـرارات  إتخـاذ  فـي 

يتواصل إهتمام برنامج المسؤولية اإلجتماعية بشركة سامرف 
الثانويـة والجامعيـة مـن  المرحلتيـن  الشـباب فـي  بتطويـر جيـل 
أجـل المسـاهمة الفاعلـة فـي نهضـة وطننـا الحبيـب مـن خـالل 

برنامـج »رواد المسـتقبل«.
أقيـم حفـل اإلفتتـاح إيذانـًا بإنطـالق دورة 2019م، حيـث كانـت 
بعنـوان  دورة  عـن  عبـارة  كان  والـذي  اللقـاءات  بأولـى  البدايـة 

)سـباعية التميـز( تتضمـن التـدرب علـى العـادات السـبع للنجـاح 
المسـتهدفة. للفئـة  والتفـوق 

الجديـر بالذكـر أن الدعـوة لحفـل اإلفتتـاح تضمنـت أوليـاء أمـور 
الطـالب مـن أجـل إطالعهـم على خطـة عمل البرنامج خالل هذا 

العـام وإيضـاح مسـتويات الـرواد خـالل فتـرة المبـادرة.

ملتقى سامرف الشهري

إفتتاح رواد المستقبل لعام 2019م

باسم الظاهري - أخصائي العالقات العامة والمسؤولية اإلجتماعية

باسم ماجد الظاهري - أخصائي المسئولية االجتماعية والعالقات العامة
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مــن المنتظــر أن يكــون عــام 2019م مليئــًا بالتحديات واإلنجازات 
الكبيــرة علــى صعيــد تنفيــذ مشــروع تأهيــل مينــاء الزيــت الــذي 
إنطلــق فــي عــام 2018م، كمــا يشــهد العــام الحالــي إكمــال 
المشــاريع المســتمرة التــي بــدأت فــي األعــوام الســابقة وكذلك 
تنفيــذ مشــروع رأســمالي جديــد إلســتبدال دعامــات المصــدات 

الخشــبية التــي ظلــت فــي الخدمــة منــذ عــام 1986م.
منهــا  الواحــدة  وزن  ويتــراوح   12 المصــدات  هــذه  عــدد  يبلــغ 
12 طــن، وتقــوم بإمتصــاص طاقــة اإلصطــدام  إلــى   10 بيــن 
الناتجــة عــن حركــة الســفينة عنــد اإلرســاء فــي الرصيــف. وســوف 
يــؤدي إســتبدالها إلــى إحــداث تغييــر إيجابــي كبيــر والتخلــص مــن 
المخاطــر المرتبطــة بالمصــدات القديمــة.  كمــا ينتظــر إكمــال 
المشــاريع المســتمرة مثــل إصــالح شــارع جســر المينــاء وصيانــة 
لممــرات  الشــبكية  الحواجــز  جميــع  وطــالء  اإلرســاء  منصــة 
المشــي باإلضافــة إلــى إســتبدال كافــة ســاللم صعــود الســفن.

قضــت خطــة هــذا العــام بإضافــة أعمــال إصــالح وصيانــة مينــاء 
الكبريــت إلــى مشــروع التأهيــل بغــرض خفــض المخاطــر البيئيــة 
التفريــغ  أثنــاء  الكبريــت  حبيبــات  تناثــر  عــن  الناتــج  والتلــوث 
التأهيــل  مــن مشــروع  الثانــي  العــام  2019م  مثــل  والشــحن. 
الرامــي إلــى تحســين مرافــق مينائــي الزيــت والكبريــت، ويســتمر 
تنفيــذه حتــى عــام 2023م، بغيــة رفــع معاييــر الســالمة والصحــة 

وحمايــة البيئــة فيهمــا. 

مشروع تأهيل ميناء الزيت
عدنـــان كنـــدي – مهنـــدس تخطيـــط مشـــاريع صيانـــة

هاني قودير – مهندس منع الخسائر وسالمة العمليات
2016م  عــام  فــي  الشــركة  إدارة  صادقــت 
قســم  قبــل  مــن  المقترحــة  الخطــة  علــى 
منــع الخســائر وســالمة العمليــات والصحــة 
المهنيــة القاضيــة بفحــص فعاليــة أداء أجهــزة 
كشــف غــاز كبريتيــد الهيدروجيــن الشــخصية.
بــدأ تنفيــذ الخطــة بالبحــث عــن أنــواع األجهــزة 
الموجــودة فــي الســوق المحلــي مــع اإلطالع 
األخــرى  الصناعيــة  الشــركات  تجــارب  علــى 
فــي هــذا الصــدد بغيــة إنتقــاء أفضــل األنــواع 
فــي  المســتخدمة  األجهــزة  نوعيــة  لتكــون 

الشــركة موحــدة وقياســية.
وقــع اإلختيــار علــى طــراز )BW Clip( مــن إنتــاج 
غــاز  كشــف  جهــاز  ليكــون  هونيويــل  شــركة 
كبيريتيــد الهيدروجيــن الشــخصي المســتخدم 
هــذا  إدراج  تــم  عليــه  الشــركة.  عمــوم  فــي 
الجهــاز ضمــن المخــزون الواجــب توفــره فــي 

الموظفيــن  توجيــه  وتــم  الشــركة  مخــازن 
التنســيق  تــم  كمــا  بإســتخدامه،  المعنييــن 
منســوبيهم  وإلــزام  بجلبــه  المقاوليــن  مــع 

بإســتخدامه.
الصــادرة مــن  التوصيــات والتعليمــات  وفــق 
اإلدارة الســالمة والصحــة المهنيــة األمريكيــة 
األجهــزة  تتطلــب  الصمنعــة،  والشــركة 
المختــارة فحــص يومــي للتأكــد مــن فعاليــة 
أدائهــا وضمــان ســالمة الحساســات وإشــارات 
اإلنــذار البصــري والصوتــي قبــل إســتخدامها، 
خــاص  جهــاز  جلــب  إســتلزم  الــذي  الشــيء 

الفحــص.  بهــذا  للقيــام 
تــم بحمــد اللــه توريــد أجهــزة الفحــص هــذه 
تركيبهــا  وتــم  2019م  فبرايــر  شــهر  بحلــول 
فــي العديــد مــن مواقــع ومبانــي المصفــاة 
)14 موقــع( وتــم تعميــم رســائل توضيحيــة 

وتوعويــة علــى جميــع الموظفيــن عبــر البريــد 
ــة  ــة اإللكتروني ــي والشاشــة اإلعالني اإللكترون
خــالل  والتوضيــح  الشــرح  عــن  فضــاًل 
إجتماعــات الســالمة لضمــان التنفيــذ الفعــال 

الجميــع.    قبــل  مــن  الســليم  واإلســتخدام 

فحص فعالية أداء أجهزة
كشف غاز كبريتيد الهيدروجين الشخصية
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اليــوم  فعاليــات  أقيمــت  ســامرف  لشــركة  ذهبيــة  برعايــة 
العالمــي للدفــاع المدنــي لعــام 2019 تحــت شــعار ) ســالمة 
األطفــال غايتنــا ( الــذي تنظمــه ســنويًا اإلدارة العامــة للدفاع 
المدنــي بمحافظــة ينبــع، حيــث أقيمــت فعالياتــه فــي الدانــة 
مــول بمدينــة ينبــع الصناعيــة فــي مطلــع شــهر مــارس 2019 

م لمــدة ثالثــة أيــام.

ذهبـــي  راعـــي  ســـامرف 
لفعاليـــات اليوم العالمي
للدفـــاع المدنـــي 2019م

محمد باقيس
كبير أخصائيي العالقات العامة والمسؤولية اإلجتماعية

شــاركت شــركة ســامرف فــي »يــوم المهنــة« الســنوي )36( 
الــذي نظمتــه جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن بالظهران 
رعايــة  تحــت  2019م،  أبريــل   04 إلــى   01 مــن  الفتــرة  خــالل 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف أميــر المنطقــة 

الشــرقية. 
إتاحــة الفرصــة للكــوادر  يــوم المهنــة يهــدف  جديــٌر بالذكــر أن 
الوطنيــة الشــابة المتخرجــة حديثــًا مــن الجامعــات وتمكينهــم 
مــن اإللتحــاق بأفضــل الوظائــف فــي الشــركات والمنظمــات 
المحليــًة. كمــا تحــرص ســامرف دومــًا علــى توظيــف الســعوديين 

واســتقطاب الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة.

ضمــن الجهــود المبذولــة فــي تطويــر وتدريــب رجــال اإلطفــاء 
ــم وبإشــراف رئيــس  ــات اإلنقــاذ المتبعــة فــي العال بأحــدث تقني
قســم اإلطفــاء / ريــان الســريحي و بالتعــاون مــع شــركة توتــال 
ســافتي العربيــة ممثلــة بفريــق مختــص مــن شــركة )قــرب تــك( 
مــن كنــدا إنعقــدت دورة تدريبيــة ألعضــاء فريــق اإلطفــاء مــن 
موضــوع  وكان  07/02/2019م،  إلــى  24/01/2019م  تاريــخ 
الــدورة )طــرق اإلنقــاذ فــي المصانــع(، شــملت طــرق اإلنقــاذ 
ــزال بإســتخدام حبــال الســالمة واألماكــن  مــن اإلرتفاعــات واإلن
فريــق  أعضــاء  جميــع  وحصــل  المحتجزيــن.  وإنقــاذ  المحصــورة 

اإلطفــاء فــي نهايــة الــدورة علــى رخصــة اإلنقــاذ.
كمــا قــام فريــق اإلطفــاء بإجــراء فرضيــة إنقــاذ داخــل المصفــاة 
تكللــت بالنجــاح، علمــًا بــأن هــذه الــدورات تقــام بشــكل دوري 
إلبقــاء رجــال اإلطفــاء علــى أتــم إســتعداد وجاهزيــة لمواجهــة 

مثــل هــذه األحــداث.

يوم المهنة السادس والثالثون
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تدريب اإلنقاذ في األماكن المحصورة والضيقة

محمد باقيس
كبير أخصائيي العالقات العامة والمسؤولية اإلجتماعية

خالد الحارثي – منسق تدريب اإلطفاء
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يعمل قسـم تقنية المعلومات ونظام السـاب بشـركة سـامرف 
علـى التحـول الرقمـي لعمليـة التوظيـف بـإدارة الموارد البشـرية 
بتطبيـق النظـام الرقمـي إلدارة التوظيـف والتأهيـل الوظيفـي 
وفـق عوامـل نجـاح تطبيـق نظام السـاب، حيث إنعقـد اإلجتماع 
هـذا  إنطـالق  إلعـالن  2019م  فبرايـر  شـهر  فـي  التمهيـدي 

التوظيـف  أعمـال  دمـج  إلـى  يهـدف  الـذي  الجديـد  المشـروع 
وتحويلهـا إلـى عمليـة رقميـة بالكامـل. سـيؤدي ذلـك إلـى رفـع 
التحسـين  خـالل  مـن  الشـركة  فـي  التوظيـف  مختصـي  كفـاءة 

التوظيـف. األمثـل لعمليـة 

التوظيـف  بتطويـر عمليـة  الجديـد  الرقمـي  النظـام  يقـوم هـذا 
بتحويلهـا مـن النظـام التفاعلـي والعملياتـي القديـم إلـى عمليـة 
إدارة  نظـام  وفـق  إسـتراتيجي  مكـون  ذات  مسـتمرة  رقميـة 

المواهـب بالشـركة. ويمكـن هـذا األسـلوب الشـركة مـن جـذب 
فـي  والتفـوق  األداء  رفـع  شـأنها  مـن  التـي  المواهـب  وبنـاء 

التوظيـف. مجـال  فـي  المنافسـين  وعلـى  األهـداف  تحقيـق 

إدارة  تنـدرج ضمـن منظومـة  التوظيـف  أن حلـول  بالذكـر  جديـُر 
تطبيـق  نجـاح  عوامـل  وفـق  المتكاملـة  البشـري  المـال  رأس 
نظـام السـاب، التـي تمتـاز بقـدرات تحليليـة توضـح اإلحتياجـات 
اإلسـتباقي  والتخطيـط  للمواهـب  اإلسـتراتيجية  المسـتقبلية 
دورة  إدارة  علـى  المنظومـة  هـذه  تعمـل  العاملـة.  للقـوى 

الحيـاة الكاملـة للموظفيـن الجـدد إبتـداًء مـن مرحلـة التأهيـل ثم 
برامـج ومبـادرات التعلـم المسـتمرة والوقـت المسـتقطع مـن 
خدمـة الموظفيـن للمسـاهمة فـي تأهيلهـم وتطويـر مهاراتهـم 
بالشـركة.   اإللتحـاق  بعـد  التـام  تعزيـز فـرص نجاحهـم  وبالتالـي 

تطبيق النظام الرقمي إلدارة التوظيف والتأهيل الوظيفي

الوليد كمال – مستشار تخطيط موارد بشرية بنظام الساب – قسم تقنية المعلومات – اإلدارة الفنية
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محمد دقاق - مسؤول أمن المعلومات
المعلومـات  أمـن  فريـق  فـي  ممثلـًة  سـامرف  شـركة  نظمـت 
بالتعـاون مـع قسـم التدريـب والتطويـر الوظيفـي دورة تدريبيـة 
األمـن  حـوادث  مـع  والتجـاوب  التعامـل  وآليـة  مفهـوم  حـول 
السـيبراني، شـارك فيهـا موظفـون مـن أقسـام أمـن المعومـات 

العمليـات. مراقبـة  وأنظمـة  المعلومـات  وتقنيـة 
ف المعهـد األمريكـي للمعاييـر والتقنيـة األمـن السـيبراني  ُيعـرِّ
ووجـود  وسـالمة  سـرية  تهـدد  مشـبوهة  حالـة  أي  أنـه  علـى 
أنظمـة المعلومـات أو المعلومـات المتعلقة بأنظمة العمليات 
أو حفظها أو نقلها، ما يشكل مخالفة أو تهديد وشيك بوجود 
والقواعـد  اللوائـح  أو  األمنيـة  واإلجـراءات  لألنظمـة  مخالفـة 

المتعـارف عليـه فـي هـذا الصـدد.

تناولـت الـدورة العديـد مـن الجوانب الهامة واألسـاليب الخاصة 
والكامنـة  القائمـة  السـيبراني  األمـن  تهديـدات  عـن  بالكشـف 
علـى  خاصـة  بصفـة  التركيـز  تـم  حيـث  لهـا،  اإلسـتجابة  وطريقـة 
التعامـل مـع  الشـأن مثـل كيفيـة  الرئيسـية فـي هـذا  الجوانـب 
مختلـف أنـواع الحـوادث مثـل حـوادث أمـن الشـبكات وحـوادث 
تـم  كذلـك  الداخليـة.  والهجمـات  الخبيثـة  والشـفرات  الرمـوز 
الـدورة علـى كيفيـة تطبيـق ومراقبـة  المشـاركين فـي  تدريـب 
التعامـل  بطريقـة  المتعلقـة  واألنظمـة  القوانيـن  مـن  العديـد 

الـدورة  تـم تخصيـص جـزء مقـدر مـن  الحـوادث. كمـا  مـع هـذه 
الحاسـوبية ودورهـا  الجنائيـة  التحليـالت  لتعلـم وإدراك أهميـة 
الجوهـري فـي التعامـل والتجـاوب مـع هـذه الحـوادث، حيـث تم 
إخضاع المشـاركين لتطبيقات عملية تم فيها إسـتخدام أنظمة 
الجنائيـة  التحليـالت  أدوات  مـن  والعديـد  متعـددة  تشـغيل 

الحاسـوبية.
لحـوادث  لإلسـتجابة  التاليـة  الخطـوات  علـى  الـدورة  ركـزت 
حـوادث  مـع  التعامـل  إجـراءات  دليـل  وفـق  السـيبراني  األمـن 
التابـع للمعهـد األمريكـي   SP 800-61( رقـم( الكمبيوتـر  أمـن 

والتقنيـة:      للمعاييـر 
التجـاوب  إلـى أن مسـؤولية إدراك كيفيـة  وتجـدر اإلشـارة هنـا 
مـع هـذه الحـوادث ال تقـع على عاتق فريق اإلسـتجابة لحوادث 
المعنييـن  جميـع  علـى  يجـب  بـل  وحـده،  السـيبراني  األمـن 
والموظفيـن فهـم وإدراك التهديـدات التـي تواجههـا الشـركة 

فـي هـذا الشـأن. 
وإإلسـتفادة  جيـدًا  الموظفيـن  تدريـب  علـى  الحـرص  يجـب  لـذا 
مـن الوسـائل المتاحـة لرفـع الوعـي العام بالتهديـدات المتعلقة 
هـي  وبالتأكيـد  حوادثـه،  مـن  الحـد  بغيـة  السـيبراني  باألمـن 
الحـوادث  لهـذه  اإلسـتجابة  علميـة  فـي  كثيـرًا  تسـاعد  عوامـل 

وقوعهـا.    حـال 

آلية اإلستجابة لحوادث األمن السيبراني
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أثبتـــت األبحـــاث أن متوســـط الوقـــت الـــذي يقضيـــه الموظـــف 
فـــي التعامـــل مـــع رســـائل البريـــد اإلكترونـــي فـــي الســـنة هـــو 
ــائل  ــة، وأن حوالـــي %27 فقـــط مـــن هـــذه الرسـ 650 دقيقـ
ذات عالقـــة بالعمـــل. يعنـــي ذلـــك أن الموظفيـــن يضيعـــون 
حوالـــي 474 ســـاعة فـــي الســـنة )تعـــادل 20 يومـــًا( فـــي 
البحـــث واإلطـــالع علـــى رســـائل غيـــر ضروريـــة. ونظـــرًا للكـــم 
الهائـــل مـــن الرســـائل الـــواردة، كثيـــرًا مـــا يغفـــل الموظفـــون 
ــت  ــون الوقـ ــك ال يضيعـ ــم بذلـ ــًة. وهـ ــر أهميـ ــائل األكثـ الرسـ
الثميـــن الـــذي مـــن األجـــدى إســـتثماره فـــي إنجـــاز مهـــام 
العمـــل الهامـــة فقـــط، بـــل يقللـــون مـــن إنتاجيـــة العمـــل 
اإلســـتراتيجيات  بعـــض  أدنـــاه  اإلتصـــال.  فعاليـــة  وكذلـــك 
ــد اإللكترونـــي  ــائل البريـ ــن رسـ ــد مـ ــا للحـ ــن إتباعهـ التـــي يمكـ

الداخليـــة:
1.توخـــي الحـــذر حيـــال إختيـــار »صـــورة منـــه إلـــى )cc(« أو »الـــرد 
ــخاص  ــى األشـ ــز علـ ــع )Reply to All(« والتركيـ ــى الجميـ علـ
المعنييـــن فقـــط. أســـأل نفســـك قبـــل إرســـال الرســـالة: »هـــل 
مـــن الضـــروري إرســـال هـــذه الرســـالة إلـــى هـــذا الشـــخص؟« 
وتأكـــد مـــن أن هـــل الرســـالة ذات عالقـــة بعمـــل الموظـــف 

ـــر الضـــروري؟ المعنـــي أم انهـــا لمجـــرد اإلطـــالع غي

ـــن المرفقـــات فـــي الرســـالة  ـــاع عـــن إرســـال أو تضمي 2.اإلمتن
ــج  ــد البرامـ ــتخدام أحـ ــاول إسـ ــًا. حـ ــن ذلـــك ضروريـ ــم يكـ ــا لـ مـ

التـــي تمنـــع إرســـال المرفقـــات غيـــر الضروريـــة.
3.إختيـــار وســـيلة اإلتصـــال األفضـــل – مثـــل اإلســـتغناء عـــن 
الرســـالة النصيـــة واللجـــوء إلـــى المحادثـــة الصوتيـــة الســـريعة 
بـــداًل عنهـــا فـــي حـــال تطلـــب األمـــر التحـــدث بلهجـــة محـــددة 

ـــح. ـــل بغـــرض الشـــرح والتوضي ـــة نـــص طوي أو كتاب
ــائل إذا  ــل الرسـ ــى تقليـ ــرص علـ ــائل – أي الحـ ــيد الرسـ 4.ترشـ
كنـــت ترغـــب حقـــًا فـــي تلقـــي القليـــل مـــن الـــردود. إمتنـــع عـــن 
إرســـال الرســـائل إال فـــي الحـــاالت الضروريـــة جـــدًا، ذلـــك للحـــد 
مـــن عـــدد المتلقييـــن واإلســـتغناء عـــن البريـــد اإللكترونـــي 

وإســـتخدام وســـائل إتصـــال أخـــرى أكثـــر فعاليـــة.
الحـــاالت  فـــي  إال  والمشـــرفين  الزمـــالء  تضميـــن  5.عـــدم 

التـــي تســـتلزم ذلـــك. الضروريـــة 
واإلحاطـــة(  )اإلطـــالع  بغـــرض  رســـائل  إرســـال  6.عـــدم 
لشـــخص كان موجـــود ســـلفًا فـــي رســـالة ســـابقة، حيـــث أن 
ذلـــك يـــؤدي إلـــى تلقيـــه رســـائل مزدوجـــة تتعلـــق بنفـــس 

الســـابقة.     الرســـالة  وغـــرض  مضمـــون 

خطوات إيجابية للحد من رسائل البريد اإللكتروني
صالح عبد المعين حسوبه - مدير عام إدارة العقود والمشتريات والمخازن

أطلــق برنامــج المســؤولية اإلجتماعيــة بشــركة ســامرف مبــادرة )كان يامــا( للمــرة األولــى إبتــداًء مــن عــام 2019م، وتتضمــن أهــم 
الطــرق التربويــة والتعليميــة لتحفيــز األطفــال مــن ســن 7 حتــى 13 ســنة علــى حــب القــراءة والقصــص باللغــة العربيــة مــن خــالل 

اللقــاءات والــدورات وورش العمــل.
ابتــدأت المبــادرة بورشــة عمــل » فــن القــراءة » التــي أقيمــت فــي نــادي ســامرف الترفيهــي، وشــهدت إقبــااًل كبيــرًا مــن األطفــال 

وذويهــم.

وفــي ذات الســياق أقيمــت دورتيــن لــألوالد والبنــات مــن ســن 7 حتــى 13 ســنة فــي نــادي ســامرف الترفيهــي، إســتكمااًل لمــا بدأتــه 
المبــادرة منــذ انطالقتهــا بدايــة هــذا العام.

علمــا بــأن لقــاء )مــاذا لــو ســكنا الفضــاء( موجــه لــألوالد إجــاب علــى العديــد مــن التســاؤالت التــي تــدور فــي أذهــان األطفــال فــي 
هــذا الســن وذلــك مــن خــالل القصــص الهادفــة والمتخصصــة. كمــا تــم تقديــم لقــاء )مــاذا لــو لــم أقــرأ( موجــه للفتيــات مــن أجــل رفــع 

الوعــي لديهــن بضــرورة اإلهتمــام بالقــراءة والتركيــز علــى أبــرز محفــزات القــراءة لألطفــال خــالل هــذه المرحلــة العمريــة.

مبادرة )كـان يـا مـا( لألطفال
باســـم الظاهـــري - أخصائـــي العالقـــات العامـــة والمســـؤولية اإلجتماعيـــة
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ــبتي  ــامرف بمناسـ ــركة سـ ــرة شـ ــا الصادقـــة ألسـ ــة والتحايـ ــات الطيبـ ــرني أن أتقـــدم باألمنيـ يسـ
ــن  ــر واليمـ ــًا بالخيـ ــا جميعـ ــه علينـ ــا اللـ ــارك، أعادهمـ ــر المبـ ــد الفطـ ــم وعيـ ــان المعظـ ــهر رمضـ شـ

ــا.  ــح دعواتنـ ــا وصالـ ــا وقيامنـ ــا صيامنـ ــل منـ ــر أن يتقبـ ــه العلـــي القديـ ــائاًل اللـ ــركات، سـ والبـ
شـــهر رمضـــان المبـــارك فرصـــة لجميـــع المســـلمين فـــي جميـــع أرجـــاء المعمـــورة للتأمـــل والتضـــرع 
إلـــى المولـــى عـــز وجـــل للهدايـــة والرشـــاد إلـــى ســـبل الحكمـــة النابعـــة مـــن اإليمـــان والتقـــوى 

ـــم.   ـــه الغفـــور الرحي ـــا البعـــض إرضـــاًء لل واإلحســـاس بالمســـؤولية تجـــاه بعضن

كمـــا أتمنـــى أن تكونـــوا قـــد إســـتمتعتم بقضـــاء أوقـــاٍت مـــن الســـعادة بيـــن أفـــراد أســـركم 
واألحبـــاب خـــالل أيـــام العيـــد الســـعيد الـــذي يأتـــي تتويجـــًا للصيـــام والقيـــام فـــي الشـــهر الفضيـــل.

أتمنى للجميع دوام الصحة والسالمة والسعادة

مهندس / سعود حامد خالف
نائب الرئيس للشؤون االدارية والمالية 

واالمن الصناعي

إضـــاءات علـــى الطريـــق
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فـي  الحريـق  مـن  الوقايـة  لقسـم  السـنوية  الخطـة  ضمـن 
وتحـت  اإلطفـاء  رجـال  لجاهزيـة  المتواصـل  التطويروالتدريـب 
العربيـة  سـافتي  توتـال  شـركة  مـع  بالتعـاون  القسـم  إشـراف 
الواليـات  الخطـرة مـن  المـواد  التعامـل مـع  خبـراء  ممثلـة فـي 
فريـق  ألعضـاء  تدريبيـه  دورة  عقـد  تـم  األمريكيـة  المتحـدة 
اإلطفـاء حـول كيفيـة التعامـل مـع المـواد الخطـرة المسـتوى 

الفنـي(.  )المسـتوى  الثالـث 

المـواد  مـع  للتعامـل  المثاليـة  الطـرق  علـى  الـدورة  إحتـوت 
المختصـة  الشـركات  مـع  التواصـل  وكيفيـة  وتسـربها  الخطـرة 
فـي مثـل هـذه الحـاالت السـمح اللـه. كمـا قـام فريـق اإلطفـاء 
بعمـل فرضيـة لمثـل هـذه الحـوادث. بإشـراف رئيـس اإلطفـاء / 
ريـان السـريحي و حصـل جميـع رجـال اإلطفـاء علـى رخصـة الدورة 
بنجـاح. والجديـر بالذكـر أن مثـل هـذه الـدورات تقـام كل سـنتين 

الفريـق.   والتقنيـات ألعضـاء  المعلومـات  أحـدث  إلضفـاء 

تدريب التعامل مع المواد الخطره وإيقاف التسربات

خالد الحارثي – منسق تدريب اإلطفاء

ضمـــن مبـــادرة ســـنابل ســـامرف  فـــي تحقيـــق أوجـــه التعـــاون بيـــن ســـامرف وبيـــن 
الجمعيـــات الخيريـــة فقـــد واصلـــت الشـــركة ممثلـــة بقســـم العالقـــات العامـــة 
دعـــم المشـــاريع الخيريـــة التـــي تصـــب فـــي إطـــار تنميـــة أفـــراد المجتمـــع وتقديـــم 
الدعـــم وتبنـــي األنشـــطة الهادفـــة التـــي تنظمهـــا الجمعيـــات الخيريـــة والدوائـــر 

الحكوميـــة. 

حيـــث قامـــت الشـــركة خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام 2019 برعايـــة األنشـــطة 
اإلجتماعيـــة للجمعيـــات الخيريـــة والبرامـــج الهادفـــة المقدمـــة مـــن الدوائـــر 
الحكوميـــة وقـــد اشـــتملت علـــى مبـــادرات الجمعيـــة الخيريـــة لتحفيـــظ القـــران 
الكريـــم بينبـــع وجمعيـــة التنميـــة األســـرية بينبـــع )ســـكن ومـــودة( باإلضافـــة 
إلـــى دعـــم جمعيـــة مســـتودع المدينـــة الخيـــري بالعيـــص وجمعيـــة المســـتودع 
الخيـــري ببـــدر كمـــا ســـاهمت الشـــركة بالتنســـيق مـــع المديريـــة العامـــة لمكافحـــة 
المخـــدرات فـــي اقامـــة المعـــرض التوعـــوي عـــن اضـــرار المخـــدرات وتأثيرهـــا 

الســـلبي علـــى الفـــرد والمجتمـــع والـــذي اقيـــم بمحافظـــة ينبـــع.

وبذلـــك فـــإن الشـــركة قـــد دأبـــت علـــى تبنـــي العديـــد مـــن األنشـــطة والفعاليـــات 
بمـــا يعـــود بالنفـــع ويحقـــق الهـــدف المنشـــود ألفـــراد المجتمـــع ومؤسســـاته.

سنابل سامرف
محمد باقيس - كبير أخصائيي العالقات العامة والمسؤولية اإلجتماعية 
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للعــام  برامجــه  الترفيهــي  ســامرف  نــادي  إســتهل  كعادتــه 
الجديــد 2019م مــع مطلــع الفصــل الدراســي الثانــي بالعديــد 
ــة  ــم والبرامــج الثقافي مــن البرامــج الهادفــة وهــي القــرآن الكري
والبرامــج الرياضيــة المتنوعــة ومنهــا الموســم الثالــث للباليــه 
ــوزن مــن  والموســم األول للبرنامــج الجديــد مســابقة إنقــاص ال
ــة كنظــم التطبيقــات  ــى البرامــج اإلداري ــر رياضــة باإلضافــة إل غي

الحديثــة والســكرتارية اإلبداعيــة لجميــع الفئــات. 
الصحــة  فــي  „دردشــة  العــام  لهــذا  الجديــد  برنامجــه  وكان 
الفــرد  حيــاة  ظــروف  فــي  أهميــة  مــن  لهــا  لمــا  النفســية“ 
النفســية، بــل وتعتبــر مــن أهــم مقومــات حياتــه، ولهــا تأثيرهــا 
علــى تعديــل الجانــب الســلوكي المعرفــي والجســدي والصحــي، 
مــع مستشــارة الطــب النفســي/ د. ريمــا البراهيمــي علــى مدار 4 
لقــاءات شــهرية، تــم التطــرق خاللهــا إلــى )الضغوطــات النفســية 
والقلــق والتوتــر واإلكتئــاب والمشــكالت اإلنفعاليــة والتعلــق 

والوحــدة والطــالق النفســي(.

ــدأ  ــرة للســالمة وجعلــت مب بمــا وأن الشــركة أولــت اهميــة كبي
علــى  حفاظــًا  المجــاالت  كل  فــي  شــعارها  أواًل“   „ الســالمه 
األرواح والممتلــكات والبيئــة؛ فقــد تــم إنشــاء لجنة تخص الصحة 
والســالمة الرياضيــة لزيــادة الوعــي وتطبيقــه وضمــان إســتمراره 
لــدى جميــع الفئــات بالنــادي، حيــث إندرجــت تحتــه برامــج للصغــار 
وهــي ) ال للتنمــر والدفــاع عــن النفــس وســالمتي فــي المطبــخ 
وكيــف أعــد وجبتــي بأمــان(. كمــا تــم تخصيــص برامــج للســيدات 

وهــي )اإلســعافات األوليــه لمريــض الســكري ومريــض الضغــط 
واإلحتياطــات الالزمــه لصيــام آمــن وصحــي(.

وأكدت اللجنة على أهمية الســالمة لجميع منســوبات الشــركة 
ومنهــن غيــر الناطقــات باللغــة العربيــة حيــث تــم تزويدهــن بــدورة 
باللغــة  المائيــة  الرياضيــة ودورة اإلنقــاذ والســالمة  الســالمة 

اإلنجليزيــة. 

للســيدات  الرمضانيــة  „الخيمــة  برنامــج  النــادي  إســتأنف  كمــا 
والفتيــات“ بفعالياتــه المميــزة كعادتــه مــن كل عــام وذلــك يــوم 

ــارك.  اإلثنيــن مــن كل أســبوع علــى مــدار شــهر رمضــان المب
فــي  المنجــزات  مــن  العديــد  علــى  ســامرف  نــادي  حــاز  كمــا 
الهيئــة  أقامتــه  الــذي  للســيدات  األول  الرياضــي  المهرجــان 
الملكيــة بينبــع لعــام 2019م، حيــث كانــت اإلنجــازات علــى النحــو 

التالــي:

- المركز األول في بطولة كرة السله لفئة الموظفات
- المركز األول في كرة السلة لفئة الطالبات 

- المركز األول في رياضة الريشه لفئة الطالبات
- المركز الثاني في رياضة الريشه لفئة الموظفات

- المركز الثاني و الثالث في مسابقة السباحة 
- المركز الثاني في مسابقة المشي

نادي سامرف الترفيهي
أخبار قسم السيدات

شـــاذية قريشـــي – رئيســـة القســـم النســـائي بنـــادي ســـامرف الترفيهـــي
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الرؤية :
بغيـــة  المعرفـــة بطريقـــة ســـليمة  نقـــل  تطبيـــق عمليـــة 
المحافظـــة علـــى المعرفـــة الالزمـــة لتشـــغيل المصفـــاة 

بصـــورة سلســـة.
الرسالة :

- ضبـــط المعرفـــة الخاصـــة بســـامرف وتولـــي مســـؤولية 
نشـــرها فـــي عمـــوم الشـــركة.

ــراد علـــى الحصـــول علـــى المعرفـــة التـــي  - مســـاعدة األفـ
تمتلكهـــا الشـــركة ســـلفًا مـــع دعمهـــم إليجـــاد معرفـــة 

جديـــدة وتبادلهـــا فـــي عمـــوم الشـــركة.
- إســـتدامة المعرفـــة الخاصـــة بســـامرف والحفـــاظ علـــى 

ــن. ــن الموظفيـ ــا بيـ ــة تبادلهـ ثقافـ

اإلستراتيجية :
ــن  ــد مـ ــي يزيـ ــون كعـــبء إضافـ ــا الموظفـ ــر إليهـ 1. أال ينظـ

أعبائهـــم فـــي العمـــل.
األداء  عاليـــة  المعرفـــة  نقـــل  طـــرق  مـــن  اإلســـتفادة   .2

الشـــركة. فـــي  المتبعـــة ســـلفًا 
والتعلـــم  المعرفـــة  نقـــل  أســـاليب  مـــن  اإلســـتفادة   .3

الموظفيـــن. لفائـــدة  المختلفـــة 
4. إتاحـــة الفـــرص للمزيـــد مـــن التجديـــد واإلبتـــكار فـــي هـــذا 

المجـــال.
دعـــم  علـــى  المعرفـــة  إدارة  فـــي  المختصـــون  يحـــرص 
البرنامـــج وأســـاليب تطبيقـــه مثـــل التخطيـــط والتصميـــم 

والتدريـــب. واإلتصـــال  التغييـــر  وإدارة 
تهـــدف برامـــج إدارة المعرفـــة مـــن خـــالل هـــذه الجهـــود 

والطـــرق إلـــى :
أ . ربـــط الموظفيـــن ببعضهـــم لمســـاعدتهم علـــى التميـــز 

فـــي أعمالهـــم.
ب . ربـــط الموظفيـــن بأصـــول المعرفـــة )أن تكـــون كافيـــة 

ــا وفقـــط مـــن أجلهـــم(. وفـــي حينهـ
ــن  ــام بالموظفيـ ــرة واإللمـ ــن ذوي الخبـ ــط الموظفيـ ت . ربـ

اآلخريـــن الذيـــن يحتاجـــون إلـــى ذلـــك.
ســـتؤدي هـــذه الجهـــود بـــال شـــك إلـــى تســـريع وتيـــرة التعلـــم 
وخفـــض مخاطـــر عـــدم إدراك األخطـــاء وتكرارهـــا والحفـــاظ 
علـــى الحصيلـــة المعرفيـــة فـــي حـــال إنتقـــال الموظفيـــن 
إلـــى مواقـــع أخـــرى أو تركهـــم للعمـــل فـــي الشـــركة او 

تقاعدهـــم.

ــتخدامها، حيـــث أن  ــة وإسـ ــتقاء المعلومـ ــًا علـــى إسـ ــِدم فعليـ ــم َنقـ ــا لـ ــل مـ ــح والكامـ ــا الصحيـ ــة معناهـ ــذ المعرفـ ال تأخـ
التعريـــف البســـيط للمعرفـــة مـــن المنظـــور العملـــي هـــو )المعلومـــة + التجربـــة(. أمـــا فـــي ســـياق األعمـــال تعـــرف المعرفـــة 
ـــات  ـــون عـــن مجـــال عملهـــم ومعرفتهـــم لبعضهـــم وإلمامهـــم بالمنتجـــات والعملي ـــى أنهـــا مـــا يدركـــه ويعرفـــه العامل عل

ـــة وواضحـــة. ـــة أو جلي ـــة واألخطـــاء والنجاحـــات، ســـواء كانـــت هـــذه المعرفـــة ضمني اإلنتاجي
يعـــرف الباحثـــون إدارة المعرفـــة بأنهـــا الجهـــد الممنهـــج المبـــذول لتمكيـــن المعرفـــة مـــن النمـــو واإلنتشـــار وبالتالـــي خلـــق 
ـــى إيصـــال المعرفـــة الســـليمة لألفـــراد  ـــة إل القيمـــة. ويتمحـــور هـــذا المجـــال حـــول إنشـــاء وإدارة الطـــرق المنســـقة الرامي
ــليمة  ــات السـ ــق المعلومـ ــرف وفـ ــم والتصـ ــا بينهـ ــا فيمـ ــى تبادلهـ ــاعدتهم علـ ــح ومسـ ــي الوقـــت الصحيـ ــن فـ الصحيحيـ

بهـــدف تحســـين األداء العـــام للشـــركة.
تحـــرص الشـــركات والمؤسســـات علـــى تطبيـــق برامـــج إدارة المعرفـــة لتشـــجيع وتعزيـــز عمليـــة تبـــادل المعرفـــة. لـــذا 

شـــرعت ســـامرف فـــي تطبيـــق إدارة المعرفـــة بتحديـــد الرؤيـــة والرســـالة واإلســـتراتيجية أواًل.

عرب أبو عرب - مشرف برامج تدريب اإلدارة وتقنية المعلومات

مفهوم إدارة المعرفة في ظل بيئة متغيرة
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مـــا هـــو ســـر نجـــاح كل شـــركة ومـــا الـــذي يضمـــن إســـتمرار نجاحهـــا ومـــا 
الـــذي يقلـــل مـــن مخاطـــر فشـــلها وإنهيارهـــا علـــى المـــدى البعيـــد؟

إذا طرحنـــا هـــذا الســـؤال علـــى النـــاس ســـيدلون بالعديـــد مـــن اإلجابـــات 
كالتالـــي : أن تمتلـــك الشـــركة مســـؤولين تنفيذييـــن ومديريـــن ناجحيـــن 
الماهـــرة  العاملـــة  والقـــوى  الواضحـــة  الرؤيـــة  لديهـــا  يكـــون  وأن 
ــددة، وأن  ــؤوليات المحـ ــام والمسـ ــداف والمهـ ــة ذات األهـ والمخلصـ
تمتلـــك الشـــركة قوانيـــن صارمـــة تطبـــق علـــى الجميـــع مـــن قمـــة الهـــرم 
اإلداري إلـــى أســـفله، وأن يكـــون لديهـــا تعليمـــات واضحـــة لضمـــان أداء 
العمـــل بالصـــورة الســـليمة المطلوبـــة وبيئـــة العمـــل الصحيـــة مـــع توفـــر 
النزاهـــة والتمكيـــن والشـــفافية، وتطبيـــق وإتبـــاع طـــرق التخطيـــط 
المالـــي والمحاســـبي الحكيمـــة لحمايـــة مـــوارد الشـــركة باإلضافـــة إلـــى 
اإلســـتفادة مـــن التقنيـــات والنظـــم اإلداريـــة الحديثـــة لدفـــع اإلنتـــاج؛ 

وتطـــول قائمـــة اإلجابـــات مـــن هـــذا النـــوع.
اإلجابـــات  هـــذه  تجســـد  حيـــث  صحيحـــة،  أعـــاله  اإلجابـــات  جميـــع 
مجتمعـــة شـــيء واحـــد وهـــو »الكيفيـــة التـــي نـــؤدي بهـــا األشـــياء هـــي 

مـــا يجعلنـــا شـــركة ناجحـــة«. إنهـــا حوكمـــة الشـــركات.
لتوجيـــه  نتبعهـــا  التـــي  المنظومـــة  عـــن  عبـــارة  الشـــركات  حوكمـــة 
وتســـيير ومراقبـــة عمـــل الشـــركة لضمـــان إســـتمرار نجاحهـــا، وهـــي 
الكيفيـــة التـــي نلهـــم بهـــا اآلخريـــن للوثـــوق فينـــا - ســـواء كانـــوا عامـــة 
النـــاس أو الجهـــات الحكوميـــة أو الموظفيـــن أو الشـــركاء أو العمـــالء 
أو المورديـــن أو خالفـــه - بأننـــا نمـــارس أعمالنـــا بالصـــورة الســـليمة 

المتســـقة مـــع األهـــداف.
حوكمـــة الشـــركات عبـــارة عـــن مفهـــوم واســـع يشـــمل العديـــد مـــن 
العوامـــل مثـــل اإلنضبـــاط واإللتـــزام بأحـــكام عقـــد تأســـيس الشـــركة 
والقوانيـــن واألنظمـــة واألســـس واللوائـــح واإلجـــراءات واإلتفاقيـــات 
والعقـــود المبرمـــة والنظـــم التقنيـــة واألمنيـــة واإلداريـــة، فضـــاًل عـــن 
نعتمـــد  الذيـــن  المتميزيـــن  وأفرادنـــا  وأخالقنـــا  الشـــخصي  ســـلوكنا 

ــا. ــا أعمالنـ ــؤدي بهـ ــي نـ ــة التـ ــا والطريقـ ــا هويتنـ ــم. إنهـ عليهـ
صحيـــح أن المســـؤولية حيـــال حوكمـــة الشـــركات تقـــع بصفـــة رســـمية 
علـــى عاتـــق مجلـــس اإلدارة ألنـــه الجهـــة القياديـــة المـــوكل إليهـــا وضـــع 
األطـــار العـــام للشـــركة ومســـارها المســـتقبلي، إال أننـــا نتشـــارك هـــذه 
المســـؤولية مـــع مجلـــس اإلدارة كموظفيـــن – كل حســـب وظيفتـــه – 
لنضمـــن أن مســـتقبلنا المشـــترك يتحقـــق مـــن خـــالل تمســـكنا بمبادئنـــا 

ـــا. ـــا بغيـــة تحقيـــق رؤيتنـــا وتعظيـــم قيمن وإظهارهـــا فـــي أفعالن
بالتعـــاون تتوحـــد وتتعـــزز جهودنـــا مـــن أجـــل رســـم صـــورة زاهيـــة ومعبـــرة 
ــا مـــع  ــا الـــدؤوب وعطاءنـ ــا الـــذي بـــدوره يجســـد علمنـ لمجلـــس إدارتنـ
ـــا  ـــذي نقدمـــه ونتشـــاركه مـــع إداريين مـــرور الوقـــت. إن مجمـــل األداء ال
التنفيذييـــن يبرهـــن علـــى تميزنـــا وهـــو بمثابـــة آليـــة للســـعي إلـــى المزيـــد 
ــا  ــركتنا. إنهـ ــر شـ ــل تطويـ ــن أجـ ــا مـ ــول عليهـ ــتثمارات والحصـ ــن اإلسـ مـ
قصـــة – قصـــة نجاحنـــا – تبـــدو فـــي صـــورة مخططـــات بيانيـــة وجـــداول 
ونصـــوص نقدمهـــا فـــي شـــكل تقاريـــر بحيـــث نســـاهم جميعنـــا فـــي 

تســـطير فصولهـــا ورســـم لوحتهـــا الزاهيـــة، وهـــي بالتأكيـــد هويتنـــا.       

حوكمـــة الشـــركات
حمزة عارف

مستشـــار الشـــؤون التنفيذيـــة

هـــو ســـؤال يطـــرح فـــي كل عـــدد مـــن شـــتى مياديـــن 
ــابقة  ــز بالمسـ المعرفـــة وســـيعلن عـــن إســـم الفائـ
ــر  ــول أكثـ ــال وصـ ــي حـ ــه وفـ ــذي يليـ ــدد الـ ــي العـ فـ

مـــن إجابـــة صحيحـــة يتـــم اإلقتـــراع بيـــن الفائزيـــن

الســـؤال
مـــا هـــي الوحـــدة القياســـية القديمـــة التـــي تســـاوي 

دقيقـــة ونصـــف فقـــط ؟؟

ترسل اإلجابات إلى ..
البريد إلكتروني
توصــيــلــة رقــم

إجابة سؤال العدد السابق

ــة القروييـــن  ــو : جامعـ ــابق هـ إجابـــة ســـؤال العـــدد السـ
فـــي  فـــاس  بمدينـــة  859م  ســـنة  تأسســـت  التـــي 

المغـــرب.

وقـــد وردت العديـــد مـــن اإلجابـــات الصحيحـــة وكانـــت 
ــا ( ــم موريـ ــل ) باسـ ــن نصيـــب الزميـ ــة مـ ــة القرعـ نتيجـ

سؤال العدد

4670@samref.com.sa :
7924 :
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سامرف
تودع نخبة من موظفيها

حفل وداع مدير عام إدارة المالية 
والمحاسبة السابق

أقـــام قســـم العالقـــات العامـــة والمســـؤولية اإلجتماعيـــة 
1440هــــ  األخـــرة  جمـــادى   28 الثالثـــاء  يـــوم  بســـامرف 
الموافـــق 05 مـــارس 2019م حفـــل وداع لمديـــر عـــام إدارة 
الماليـــة والمحاســـبة األســـتاذ/ مســـلم الجهنـــي الســـابق 

ــامرف الترفيهـــي.  ــادي سـ ــر نـ وذلـــك بمقـ
حضـــر الحفـــل ســـعادة الرئيـــس وكبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن 
المهنـــدس/ صـــالح الديـــن بـــن حامـــد درديـــر وســـعادة نائـــب 
الرئيـــس للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة واألمـــن الصناعـــي 
المهنـــدس/ ســـعود بـــن حامـــد خـــالف ومديـــرو عمـــوم 
إدارة  ومنســـوبو  بســـامرف  األقســـام  ومديـــرو  اإلدارات 

الماليـــة والمحاســـبة.

وأشـــاد المهنـــدس/ حســـن بـــن حامـــد العمـــري مديـــر عـــام 
إدارة االمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة بـــدور )أبـــا 
ثامـــر( فـــي الشـــركة ومـــدى حبـــه وتفانيـــه فـــي العمـــل، كمـــا 
ـــه  ـــر جميـــع الحضـــور عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم وثنائهـــم ل عب
مثمنيـــن جهـــوده الكبيـــرة التـــي بذلهـــا خـــالل فتـــرة خدمتـــه 

بالشـــركة والتـــي أمتـــدت مـــا يقـــارب 17 عـــام. 
وفـــي ختـــام الحفـــل تســـلم المحتفـــى بـــه درعـــًا تذكاريـــًا مـــن 
ـــا مـــن الحضـــور. وفـــي الختـــام ال يســـعنا إال  ســـامرف وهداي
الدعـــاء لـــك يـــا )أبـــا ثامـــر( بالتوفيـــق فـــي حياتـــه .. وأن يجعـــل 

باقـــي عمـــره خيـــرًا مـــن ماضيـــه.

محمد باقيس - كبير أخصائيي العالقات العامة والمسؤولية اإلجتماعية 
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حفل وداع مدير قسم الحماية
من الحريق السابق

أقـــام قســـم الحمايـــة مـــن الحريـــق تحـــت إشـــراف إدارة األمن 
ومأدبـــة  وداع  حفـــل  الحكوميـــة  والعالقـــات  الصناعـــي 
الموافـــق 30/04/2019م  الثالثـــاء  يـــوم  عشـــاء مســـاء 
الحريـــق  مـــن  الحمايـــة  قســـم  مديـــر  تقاعـــد  بمناســـبة 
ــركة  ــدم الشـ ــيد الـــذي خـ ــد السـ ــين محمـ المهنـــدس/ حسـ

26/05/2019م. إلـــى  15/05/1993م  تاريـــخ  منـــذ 
حضـــر الحفـــل الـــذي أقيـــم فـــي نـــادي الشـــركة أصدقـــاء 
مقدمتهـــم  فـــي  كان  الذيـــن  بـــه  المحتفـــى  وزمـــالء 

المهنـــدس/ حســـن العمـــري مديرعـــام إدارة األمن الصناعي 
والشـــؤون الحكوميـــة والمهنـــدس/ عـــادل باعامـــر مديـــر 
قســـم الحمايـــة مـــن الحريـــق )المكلـــف( وكذلـــك األخ/ 
مـــن  ولفيـــف  اإلطفـــاء  قســـم  رئيـــس  الســـريحي  ريـــان 
الزمـــالء واألحبـــة الـــذي قامـــوا بتســـليم الهدايـــا التذكاريـــة 
المهنـــدس/ حســـين عرفانـــًا وتقديـــرًا لمجهوداتـــه المتميـــزة 

طـــوال فتـــرة خدمتـــه فـــي هـــذا الصـــرح.

خالد الحارثي – منسق تدريب اإلطفاء
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الصيانــة الوقائيــة عبــارة عــن عمــل روتينــي مجــدول ســلفًا بغــرض حمايــة المعــدات ومكوناتهــا مــن خطــر التــآكل والتلــف 
وكذلــك األعطــال المفاجئــة.

تســاعد الصيانــة الوقائيــة علــى حمايــة األصــول وإطالــة عمــر اإلنتفــاع مــن معــدات اإلنتــاج وتحســين إعتماديــة األنظمــة 
والحــد مــن النفقــات الناتجــة عــن اإلســتبدال فــي حــال التلــف التــام وتقليــل مــدة التوقــف عــن العمــل باإلضافــة إلــى 
الحــد مــن اإلصابــات الناتجــة عــن المخاطــر الميكانيكيــة للمعــدات واألجهــزة؛ حيــث أن أعطــال معــدات اإلنتــاج والتحكــم 
ربمــا تــؤدي إلــى نتائــج ســلبية علــى الصعيديــن البشــري واإلقتصــادي. وفضــاًل عــن الخســائر الناتجــة عــن توقــف العمــل 
والنفقــات التــي تتكبدهــا الشــركة فــي إصــالح قطــع ومكونــات المعــدات أو إســتبدالها، هنالــك الخطــر المتمثــل فــي 

تعــرض العامليــن لإلصابــات والتعــرض إلــى العوامــل الكيميائيــة والفيزيائيــة الخطيــرة.    
لــذا تمثــل الصيانــة الوقائيــة إجــراء مســتمر شــديد األهميــة لمنــع الحــوادث، مــا يحتــم إدراجــه ضمــن منظومــة التشــغيل 

وفــي كافــة عمليــات اإلنتــاج والتصنيــع. 

أهمية الصيانة الوقائية
محمـــد تمبكتـــي – إدارة الصيانـــة

ــبة %5، والـــذي ُيعـــد  ــر 2018م بنسـ ــن 01 ينايـ ــارًا مـ ــة إعتبـ ــة المضافـ ــة القيمـ ــة الســـعودية بتطبيـــق ضريبـ ــة العربيـ بـــدأت المملكـ
أدنـــى معـــدل ضريبـــة للقيمـــة المضافـــة فـــي العالـــم، علـــى أن تتولـــى الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل مســـؤولية إدارة وتطبيـــق 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة فـــي المملكـــة  العربيـــة الســـعودية، وذلـــك بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات المعنيـــة بمـــا فـــي ذلـــك مصلحـــة 
الجمـــارك، علـــى ان ُتفـــرض ضريبـــة  القيمـــة المضافـــة فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحـــل سلســـلة التوريـــد، ابتـــداًءا مـــن اإلنتـــاج ومـــروًرا 

بالتوزيـــع وحتـــى مرحلـــة  البيـــع النهائـــي للســـلعة أو الخدمـــة.
وفـــي غضـــون ذلـــك قامـــت الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل بوضـــع ضوابـــط لتوعيـــة المســـتهلكين تخـــص فـــرض ضريبـــة القيمـــة 
المضافـــة منهـــا مـــا يخـــص عـــرض المنتجـــات فـــي المحـــالت التجاريـــة وطريقـــة عـــرض األســـعار حيـــث أن الســـعر علـــى األرفـــف يجـــب 
أن يشـــمل ضريبـــة القيمـــة المضافـــة بنســـبة %5 ويعتبـــر الســـعر اإلجمالـــي فـــي الفاتورة.ومنهـــا مـــا يخـــص نمـــوذج فاتـــورة ضريبـــة 

القيمـــة المضافـــة والتـــي يجـــب أن يتوفـــر بهـــا :

ــق  ــا لتطبيـ ــن إطالقهـ ــة عـ ــي المملكـ ــل فـ ــزكاة والدخـ ــة للـ ــة العامـ ــت الهيئـ ــا أعلنـ ــعودي كمـ ــال السـ ــا بالريـ ــة موضحـ ــغ الضريبـ مبلـ
الضريبـــة المضافـــة الرســـمي، وحالًيـــا التطبيـــق متـــاح مـــن خـــالل متجـــر أبـــل أو جوجـــل والـــذي يوفـــر العديـــد مـــن الخدمـــات المتعلقـــة 

بالضريبـــة المضافـــة ومنهـــا :

خدمـــة مســـاعدة المنشـــآت علـــى احتســـاب ضريبـــة القيمـــة المضافة.خدمـــة التأكـــد مـــن تســـجيل المنشـــآت بإســـتخدام الرقـــم 
الضريبـــي.

ـــغ عـــن أي مخالفـــات  ـــة مســـح الرمـــز فـــي شـــهادة تســـجيل المنشـــأة.إمكانية التبلي ـــة اســـتخدام خاصي والســـجل التجـــاري مـــع امكاني
فـــي المنشـــآت للضريبـــة مـــع خاصيـــة إدراج الصـــور وموقـــع المخالفة.كمـــا يســـتعرض التطبيـــق العديـــد مـــن المـــواد التعريفيـــة فـــي 

ـــة القيمـــة المضافـــة ومعلومـــات وافـــرة بـــكل مـــا يتعلـــق بهـــا. ضريب

- الرقم الضريبي للمورد
- أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية او مترجمة

- تاريخ إصدار الفاتورة وتاريخ التوريد
- الرقم التسلسلي للفاتورة

- بيانات المورد
- التفاصيل ووصف المنتج
- المبلغ غير شامل الضريبة

- نسبة الضريبة

الضريبة المضافة
في المملكة العربية السعودية

عمـــاد نونـــو - إدارة الماليـــة والمحاســـبة
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تحــرص اإلدارة العليــا بشــركة ســامرف دومــًا علــى حــث الجميــع علــى 
العمــل بصــورة آمنــة وتضــع نصعــب أعينهــا الهــدف المنشــود المتمثــل 
فــي „عــدم تعــرض األفــراد لــألذى“، كمــا تحــرص علــى إنخــراط العامليــن 
إلــى تعزيــز ثقافــة الســالمة فــي  فــي العديــد مــن البرامــج الراميــة 

الشــركة.

يلعــب الدعــم المتواصــل مــن اإلدارة دورًا جوهريــًا فــي تحقيــق أهــداف 
الجماعــي وتمكيــن  القيــادة والتوجيــه والعمــل  خــالل  مــن  الشــركة 
األفــراد والدعــم اإلداري. ويعتبــر تعميــم تطلعــات الشــركة علــى جميــع 
العامليــن بمختلــف فئاتهــم الوظيفيــة أحــد أهــم مبــادئ اإلدارة فــي 

إشــراك العامليــن وتمكينهــم مــن تحقيــق هــذه األهــداف.

أقامتهــا  التــي  األربعــة  التواصليــة  للقــاءات  هــو  لذلــك  مثــال  خيــر 
الرئيــس  فــي  ممثلــًة  2018م،  ديســمبر  شــهر  خــالل  العليــا  اإلدارة 
وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن ونائبــه التنفيــذي لشــؤون التصنيــع ونائبــه 
للشــؤون اإلداريــة والماليــة واألمــن الصناعــي، والتــي شــملت جميــع 

العامليــن فــي الشــركة.
ركــزت هــذه اللقــاءات علــى ســلوك األفــراد وجــودة الرصــد والتحقــق 
الميدانــي واألســباب الجذريــة الشــائعة للحــوادث الكبيــرة باإلضافــة 
إلــى الــدروس والعبــر المســتفادة مــن هــذه الحــوادث. القــت هــذه 
فــي  اإلداريــة  المســتويات  جميــع  وإعجــاب  إستحســان  اللقــاءات 

الشــركة وطالــب الجميــع بمواصلتهــا فــي العــام التالــي. 
ونجحــت الشــركة نتيجــًة لذلــك فــي تحقيــق ســجل متميــز فــي مجــال 

الســالمة المهنيــة 

بنهايــة الربــع األول مــن العــام الجــاري، حيــث خلــى الســجل مــن أي 
إصابــة مســجلة )بمعــدل صفــر فــي إجمالــي اإلصابــات المســجلة( مــع 
إكمــال العامليــن مــا يزيــد عــن 1.6 مليــون ســاعة عمــل بــدون إصابــات 

ــر 2018م. مقعــدة عــن العمــل منــذ آخــر إصابــة حدثــت فــي اكتوب
لســجل  مســتمرة  تحســين  لمســيرة  البدايــة  ســوي  ليســت  إنهــا 
الســالمة، مــع تمنياتنــا للجميــع بالســالمة فــي هــذا العــام والنجــاح 

الكبيــرة. اإلنجــازات  مــن  المزيــد  تحقيــق  فــي 

اللقاءات التواصلية
بشـــأن الســـالمة خـــالل عـــام 

2018م
هاني قويدر – مهندس منع الخسائر وسالمة العمليات

بأولـى  2019م  للعـام  المسـتقبل(  )رائـدات  برنامـج  إنطلـق 
اللقـاءات وورش العمـل بعنـوان )بصمتـي فـي الكـون( والتـي 
تضمنـت ورشـة عمـل عـن فـن الخطابـة، مسـتهدفين بذلـك 

الثانويـة والجامعيـة. المراحـل  الرائـدات مـن 
تضمنـت ورشـة العمـل العديـد مـن المحـاور األساسـية لفـن 
الخطابـة مـن خـالل كسـر العقبـات وحواجـز الرهبـة، باإلضافـة 

إلـى أفضـل الطـرق والممارسـات مـن أجـل إيصـال الصـوت.
كذلـك أقيـم اللقـاء الثانـي بعنوان )عقول على الرف( متضمنًا 
الكاتبـة  قدمتهـا  التـي  القـراءة(  )أساسـيات  عمـل  ورشـة 
بحضـور  العـواد  فاطمـة  التشـكيلية/  والفنانـة  والمؤلفـة 
العالمـي  باليـوم  اإلحتفـال  اللقـاء  تضمـن  حيـث  المشـاركات، 
المشـاركات  تعليـم  إلـى  باإلضافـة  2019م  لعـام  للقـراءة 
تدويرهـا. وإعـادة  القديمـة  الكتـب  مـن  اإلسـتفادة  كيفيـة 

وكان اللقـاء الثالـث بعنـوان » رائـدة العطـاء » والـذي أقيـم 
فـي قاعـة أمـواج ينبـع متضمنـًا حوار مع الرائـدات وتوجيه عن 
مفهوم التطوع وفوائده ومجاالته والحديث عن شـخصيات 
ملهمـة تركـت أثـرًا فـي المجتمـع فضـاًل عـن إسـتعراض نبـذة 

عـن بعـض التجـارب التطوعيـة السـابقة للفريـق.
كمـا تـم خـالل اللقـاء طـرح فكـرة مشـروع تطوعـي مـن خـالل 
المشـروع مـن  لتنفيـذ  إلـى فـرق متعـددة  الرائـدات  تقسـيم 

خـالل المنافسـة بيـن المتطوعـات.

برنامج
» رائدات المستقبل «

لعام 2019م
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باسم ماجد الظاهري
اخصائي العالقات العامة والمسئولية االجتماعية
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برنامج »إدارة المخاطر المؤسسية« بشركة سامرف

ايـــاد ضليمـــي – مشـــرف منـــع الخســـائر وســـالمة العمليـــات

- تطويــر نظــام شــامل إلدارة المخاطــر يشــمل كافــة المخاطــر التــي 
والبيئــة  والســالمة والصحــة  األمــن  الشــركة؛ وهــي مخاطــر  تواجــه 
باإلشــتراطات  بالتقيــد  المتعلقــة  والمخاطــر  الماليــة  والمخاطــر 
المخاطــر  وكذلــك  اإلســتراتيجية  والمخاطــر  الحكوميــة  والتعليمــات 

ومكانتهــا. الشــركة  بســمعة  المتعلقــة 
بيــن مجلــس  المختلفــة  المخاطــر  لمناقشــة  توفيــر منصــة فعالــة   -

التنفيذيــة. واإلدارة  اإلدارة 
الحاليــة إلدارة مخاطــر  األنظمــة  مــع  واإلنســجام  التكامــل  إيجــاد   -
الســالمة والصحــة وحمايــة البيئيــة والمخاطــر الماليــة ونظــام إدارة 

العالمــي. اإلعتماديــة  العمليــات ونظــام  تكامــل 
- تطبيــق أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة )مثــل المعيــار الدولــي 
إلدارة المخاطــر »ISO 31000« واإلطــار المتكامــل إلدارة المخاطــر 
.)»COSO ERM« الصــادر مــن لجنــة المنظمــات الراعية للجنة تريــدواي

المرحلة األولى من التنفيذ
تشــمل المرحلــة األولــى مــن تنفيــذ هــذا البرنامــج إعــداد ملــف شــامل 
المخاطــر  تحليــل  ودراســة  ســامرف  تواجــه  التــي  المخاطــر  ألهــم 
المتعلقــة بذلــك باإلضافــة إلــى المســتند المرجعــي األساســي لإلطــار 

المتكامــل إلدارة المخاطــر المؤسســية فــي شــركة ســامرف.
إعداد الملف الشامل ألهم المخاطر التي تواجه سامرف

الشــخصية  والمقابــالت  اإلســتطالعات  مــن  مجموعــة  1.ُأجريــت 
مــع أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لشــركة ســامرف وعــدد مــن اإلدارييــن 
مرموقــة  شــركات  تجــارب  إســتصحاب  مــع  إداريــًا،  بهــم  المرتبطيــن 
ومؤسســات مماثلــة، بغيــة إعــداد الملــف الشــامل ألهــم المخاطــر 
ــادات  التــي تواجــه الشــركة. كمــا تــم تنظيــم ورشــة عمــل رســمية لقي
الشــركة لتحديــد وإختيــار أهــم المخاطــر التــي تواجــه الشــركة، حيــث تــم 
إســناد مســؤولية قيــادة جهــود مواجهــة كل مــن هــذه المخاطــر علــى 
حــدة لعضــو مــن إدارة الشــركة، علــى أن يتولــى كل قائــد اإلشــراف 
التــي  يليــه؛  الــذي  بالخطــر  المتعلقــة  المخاطــر  تحليــل  علــى دراســة 

يجريهــا الخبــراء المعنييــن.

2.تــم تعييــن الخبــراء المعنييــن مــن كل مجــال عمــل وتــم تدريبهــم علــى 
نهــج إدارة المخاطــر الخــاص بأرامكــو الســعودية. كذلــك تــم تشــكيل 
فــرق الخبــراء ذوي التخصصــات المتعــددة وتكليفهــم عمليــًا بإعــداد 
التحليــل الــذي تضمــن تحديــد األســباب الرئيســية للمخاطــر المختلفــة 
باإلضافــة إلــى دراســة أنظمــة المراقبــة والضوابــط الموجــودة حاليــًا 
ومــدى فعاليتهــا فــي معالجــة تلــك األســباب. كمــا تــم تكليــف هــؤالء 
هــذه  مــن  لــكل  المتوقعــة  الســيناريوهات  أســوأ  بتحديــد  الخبــراء 
هــذه  علــى  المترتبــة  واإلحتمــاالت  اآلثــار  مــدى  ودراســة  المخاطــر 
إســتراتيجية  تحديــد  الدراســة  هــذه  الســيناريوهات. كذلــك تضمنــت 
المعالجــة المقترحــة والخطــط المتعلقــة بهــا. علمــًا بــأن إســتراتيجية 
المعالجــة تتضمــن فــي العــادة أربعــة خيــارات هــي: المعالجــة والتحمــل 

والمواصلــة والتخلــص.
3.إنعقــدت ورشــة عمــل ختاميــة ضمــت الفريــق القيــادي للبرنامــج 
بغــرض مراجعــة وإعتمــاد وإســتكمال الملــف الشــامل ألهــم المخاطــر 
التــي تواجــه الشــركة بمــا فــي ذلــك إســتراتيجيات المعالجــة والخطــط 

المتعلقــة بمواجهــة كافــة المخاطــر الهامــة.
الخطوات التالية:

1.إســتكمال دراســة تحليــل أهــم المخاطــر فــي الشــركة بمــا فيهــا خطــة 
المعالجة.

2.تعيين اإلداري المسؤول عن البرنامج.
3.إنشــاء آليــة رقابيــة دوريــة لمتابعــة تنفيــذ خطــط معالجــة المخاطــر 

المعتمــدة.
4.إعــداد وتوثيــق اإلطــار الشــامل إلدارة المخاطــر في شــركة ســامرف، 
الخــاص  التقييــم ودليــل اإلجــراءات  الــذي يتضمــن الالئحــة ومعاييــر 

ببرنامــج إدارة المخاطــر المؤسســية فــي شــركة ســامرف.
يتوقع إستكمال هذا العمل بنهاية الربع الرابع من العام الحالي.           

قيمنا األساسية
) التميز - العمل الجماعي - النزاهة - المواطنة - المسؤلية (

تعريــف المخاطــر هــي األثــر المترتــب علــى حالــة الشــك اإلداري فــي 
مــدى إنجــاز أهــداف العمــل، وهــي تتعلــق باألعمــال بكافــة أنواعهــا. 
المنســقة  األنشــطة  بأنهــا  المؤسســية  المخاطــر  إدارة  وتعــرف 
ــي  ــح والممارســات اإلســتراتيجية والتشــغيلية الت المدرجــة فــي اللوائ

تمكــن الشــركة مــن إدارة مخاطرهــا.
خلفية وفق توجيهات مجلس إدارة شــركة ســامرف وبعد النقاشــات 
الداخلية والمشــاورات مع الشــركاء؛ قررت اإلدارة التنفيذية في شــهر 
برنامــج »إدارة المخاطــر المؤسســية« بصفــة  2019م إطــالق  ينايــر 
رســمية. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تســهيل وتدعيــم فعاليــة الرقابــة 
والتوجيــه  المراقبــة  وأنظمــة  المخاطــر  إدارة  أعمــال  علــى  اإلداريــة 
المقبولــة  الممارســات  أفضــل  مــع  إتســاقًا  الشــركة،  فــي  الداخليــة 
والناجحــة المســتقاة مــن تجــارب اآلخريــن فــي هــذا المجــال. ويتوقــع 
أن يمثــل هــذا البرنامــج منصــة فعالــة لمجلــس إدارة ســامرف لمراقبــة 

أداء الشــركة علــى صعيــد المخاطــر اإلداريــة التــي تواجــه الشــركة.

تســتعين الشــركة بدعــم ومســاندة مــن خبيــر إستشــاري تابــع ألرامكــو 
خطــة  وتقضــي  وإطالقــه،  البرنامــج  هــذا  تطويــر  بغيــة  الســعودية 
التنفيــذ بــأن تتولــى ســامرف تطويــر قدراتهــا الخاصــة فــي هــذا المجــال 
خارجــي  بدعــم  البرنامــج  وتطويــر  إســتدامة  علــى  قدرتهــا  لضمــان 

محــدود. تتلخــص األهــداف المســتقبلية للبرنامــج فــي التالــي :



31 Issue (6) June

 2019

اإلفصـــاح مبـــدأ قانونـــي ووســـيلة إداريـــة وســـلوك إجتماعـــي 
لـــه ممارســـاته فـــي المصنـــع والمجتمـــع ومقـــرات العلـــم.

واالقتصـــادي  االداري  الوســـط  فـــي  اإلفصـــاح  يكـــون 
وغيـــر  )الماليـــة  الجوهريـــة  المعلومـــات  عـــن  بالكشـــف 
الماليـــة( ذات العالقـــة باألعمـــال والمصالـــح بشـــكل دوري 

العمـــل. وأصحـــاب  األفـــراد  يشـــمل  فـــوري،  أو 

واألصـــل فـــي المعلومـــات الماليـــة والمصلحـــة الجوهريـــة أن 
تكـــون محجوبـــة حتـــى يفصـــح الموظـــف عنهـــا أمـــام صاحـــب 
العمـــل تحـــرزًا مـــن تعـــارض المصالـــح، وتفصـــح المنشـــآت 
والمؤسســـات اإلقتصاديـــة عنهـــا أمـــام ســـوق المـــال مثلمـــا 
تفصـــح للمســـاهمين والمتداوليـــن بهـــدف تعزيـــز المركـــز 

المالـــي وكســـب ثقـــة المتداوليـــن. 

ومـــن مياديـــن اإلفصـــاح افصـــاح المريـــض عـــن حالتـــه أمـــام 
الخطـــأ  عـــن  اإلفصـــاح  الطبـــي، ويشـــمل  التأميـــن  جهـــات 
ومصلحـــة  المهنـــة  أخـــالق  لميثـــاق  كمتطلـــب  الطبـــي 

عليـــه. وقـــس  والمجتمـــع،  المريـــض 

ــه  ــا بحوزتـ ــر( عمـ ــادر/ زائـ ــافر )مغـ ــاح المسـ ــا إفصـ ــه أيضـ ومنـ
مـــن مبالـــغ نقديـــة أو ســـلع تجاريـــة إســـتجابة إلستفســـار 
ســـلطات المنافـــذ تحـــرزًا مـــن تهريـــب أو غســـل األمـــوال أو 

التهـــرب مـــن دفـــع الضرائـــب.

ـــل المســـافات  ـــر فـــي تقلي واإلفصـــاح ســـلوك إجتماعـــي مؤث
بيـــن اإلفـــراد، إذ يســـاهم اإلفصـــاح عـــن الـــذات فـــي تطويـــر 
ــي  ــتقرار النفسـ ــات ويبعـــث علـــى اإلسـ ــات والصداقـ العالقـ

والتخلـــص مـــن االنفعـــاالت. 

كمـــا أن اإلفصـــاح عـــن المشـــاعر تجـــاه األبنـــاء أو األتبـــاع 
يدعـــم الصحـــة النفســـية وإعتـــدال المـــزاج وصناعـــة بيئـــة 
ايجابيـــة، وفـــي المقابـــل فـــإن عـــدم إفصـــاح المشـــاعر نحوهـــم 
قـــد يـــؤدي الـــى اإلنغـــالق والقهـــر النفســـي، ممـــا ينعكـــس 

ــلوك.  ــى السـ ــلبًا علـ سـ

ــا  ــاح فـــي أعمالهـ ــامرف ( مبـــدأ االفصـ ولقـــد اعتمـــدت ) سـ
فأوجبـــت علـــى الموظـــف اإلفصـــاح عـــن الحقائـــق ) المصلحـــة 
الجوهريـــة ( وأي مصلحـــة شـــخصية خارجيـــة مهنيـــة ) ماديـــة 

ـــه. ـــه أو ألحـــد أفـــراد عائلت ـــة ( ل ـــر مادي أو غي

وختاما، 
يســـتثنى مـــن ذلـــك اإلفصـــاح عـــن األســـرار، فهـــو خطـــأ ال 
يقبلـــه العقـــالء واذا تعلـــق بأســـرار الوطـــن فتلـــك األمانـــات 

ــون. ــا القانـ ــب عليهـ ــوالءات يحاسـ والـ

االفصاح مبدأ وسلوك
منصور بن أحمد القثامي مستشار شؤون العاملين
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ما هو برنامج التبليغ بالمخاطر؟
يهدف هذا البرنامج إلى التأكد من التالي:

- التحديـــد الدقيـــق للمـــواد الكيميائيـــة الخطـــرة الموجـــودة فـــي 
الشـــركة وتزويدهـــا بالعالمـــات التحذيريـــة والبطاقـــات التعريفيـــة 
التـــي توضـــح طبيعتهـــا ومســـتوى خطورتهـــا والتدابيـــر اإلحترازيـــة 

التـــي يجـــب إتخاذهـــا.
- تمكيـــن العامليـــن مـــن اإلطـــالع علـــى المعلومـــات والبيانـــات 

المتعلقـــة بمخاطـــر هـــذه المـــواد.
- تدريـــب العامليـــن حـــول مخاطرهـــا وكيفيـــة حمايتهـــم مـــن 

التعـــرض لهـــا.
تعتبـــر العالمـــات التحذيريـــة والبطاقـــات التعريفيـــة ونشـــرات 
بيانـــات الســـالمة وســـائل مرجعيـــة فـــي عمليـــة التوعيـــة بمخاطـــر 

المـــواد الكيميائيـــة.
العالمات التحذيرية والبطاقات التعريفية :

واضحـــة  بصـــورة  والبطاقـــات  العالمـــات  هـــذه  وضـــع  يجـــب 
ومقـــروءة وســـليمة علـــى جميـــع الحاويـــات المســـتخدمة فـــي 

مناولـــة وتخزيـــن المـــواد الكيميائيـــة.
الحاويـــات األصليـــة التـــي يتـــم جلـــب المـــواد الكيميائيـــة 

: فيها 
يجب أن تحمل البيانات األساسية التالية :

- االســـم العلمـــي للمـــادة الكيميائيـــة كمـــا هـــو وارد فـــي نشـــرة 
بيانـــات الســـالمة الخاصـــة بهـــا.

- المفردة التحذيرية )مثل تحذير أو خطر(.
- المفـــردة أو العبـــارة الدالـــة علـــى نـــوع الخطـــر )مثـــل قابـــل 

لإلشـــتعال(.
- الرمز القياسي الذي يوضح نوع الخطر.

- التدابير اإلحترازية الواجب إتخاذها عند التعامل مع المادة.
- إسم الشركة المصنعة وعنوانها ورقم الهاتف الخص بها.

الحاويات المحمولة ألغراض اإلستخدام والمناولة
)مثل عبوات الرش والمواعين والدالء، الخ(

ـــواردة فـــي  يجـــب أن يكـــون موضـــح عليهـــا نفـــس المعلومـــات ال
البطاقـــة التعريفيـــة للمـــادة كمـــا هـــي واردة فـــي الحاويـــات 
اإلتصـــال  وأرقـــام  المـــوردة  الجهـــة  إســـم  بإســـتثناء  األصليـــة، 

والعنـــوان. 
نشرة بيانات السالمة :

كانـــت تعـــرف فـــي الســـابق بنشـــرة بيانـــات ســـالمة المـــادة وهـــي 
عبـــارة عـــن مجموعـــة مســـتندات تعريفيـــة وإرشـــادية تصـــدر 
مـــن قبـــل الشـــركة المصنعـــة أو الجهـــة المـــوردة ، وتحتـــوي 
علـــى معلومـــات تتعلـــق بالصحـــة والســـالمة المهنيـــة الخاصـــة 

بالعديـــد مـــن المنتجـــات والمـــواد.
جديـــُر بالذكـــر أن نشـــرات بيانـــات الســـالمة هـــذه موجـــودة فـــي 
الشـــبكة الداخليـــة )SharePoint( الخاصـــة بســـامرف ويســـتطيع 

جميـــع العامليـــن اإلطـــالع عليهـــا.
المعلومـــات التـــي يمكـــن الحصـــول عليهـــا مـــن نشـــرة بيانـــات 

الســـالمة :
الخـــواص  مثـــل  المفيـــدة  المعلومـــات  مـــن  العديـــد  تشـــمل 
الكيميائيـــة والفيزيائيـــة للمـــادة ومخاطرهـــا الصحيـــة والبيئيـــة 
التدابيـــر  إلـــى  باإلضافـــة  لهـــا  التعـــرض  مـــن  الوقايـــة  وتدابيـــر 
وتخزينهـــا  ومناولتهـــا  معهـــا  بالتعامـــل  المتعلقـــة  اإلحترازيـــة 

ونقلهـــا.
كيفية تطبيق أسس التوعية بالمخاطر في المنزل

المـــواد  علـــى  الموضحـــة  والتحذيريـــة  التعريفيـــة  البيانـــات 
والصابـــون  التنظيـــف  مـــواد  مثـــل  المنـــزل  فـــي  المســـتهلكة 
والمـــواد المنزليـــة المشـــابهة األخـــرى، تســـاعد علـــى التالـــي:
- المحاذيـــر واإلشـــتراطات الخاصـــة بالتعامـــل مـــع هـــذه المـــواد 
مثـــل نـــوع القفـــازات الواقيـــة وأدوات حمايـــة الجهـــاز التنفســـي 

والعيـــن.
- إشتراطات وظروف التخزين المناسبة.

- طرق التخلص اآلمن منها.
- إجراءات اإلسعافات األولية الالزمة عند التعرض لها.

التوافق الكيميائي للمواد
يعـــرف التفاعـــل الـــذي يحـــدث نتيجـــة خلـــط 
مادتيـــن كيميائيتيـــن بالتنافـــر الكيميائـــي. 
الكيميائـــي  التنافـــر  علـــى  مثـــال  وخيـــر 
فـــي المنـــزل هـــو خلـــط مـــواد التبييـــض 
)مثـــل الكلوركـــس( مـــع األحمـــاض مثـــل 
)مثـــل  الحمامـــات  أحـــواض  منظفـــات 
هاربـــك( التـــي يتكشـــل غـــاز الكلـــور نتيجـــًة 
فـــي  الكلـــور  غـــاز  ويتســـبب  لتفاعلهـــا. 
تهيـــج حـــاد للعيـــن والرئتيـــن وربمـــا يـــؤدي 

إلـــى الوفـــاة فـــي حـــال إستنشـــاقه. 

مثـــال للمـــواد الكيميائيـــة التـــي توجـــد 
فـــي المنـــزل : 

- مواد تنظيف الحمام واإلفران
- مبيض الكلور

- زيوت المحركات المستعملة
- مواد إزالة طالء األظافر

الصحة المهنية
برنامج التبليغ بالمخاطر: المواد الكيميائية

رامي جمال وجاكز واسرمان – إخصائيا صحة مهنية

يجـــب عـــدم خلـــط مـــادة التبييـــض )الكلوركـــس( مـــع أي مـــواد 
كيميائيـــة أو عناصـــر أخـــرى ســـوي المـــاء.
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المزيد من النصائح للتعامل اآلمن مع المواد الكيميائية في المنزل :
- حفظ جميع المواد الكيميائية الخطرة بعيدًا عن متناول األطفال أو حتى في مكان مغلق.

- عدم تفريق المواد الكيميائية من حاوياتها األصلية ووضعها في أوعية أخرى.
- القليل يكفي: أحرص على حفظ وإستعمال القدر األدنى من المواد الكيميائية الضرورية في المنزل.

- الحرص على التهوية الجيدة لألماكن التي تستخدم فيها مواد كيميائية.
- اإلمتناع التام عن تخزين مواد كيميائية بالقرب من المواد الغذائية.

إدراك مخاطر المواد الكيميائية
تحمـــل معظـــم المـــواد الكيميائيـــة رمـــوز تحذيريـــة توضـــح مـــا إذا كانـــت المـــادة ضـــارة أو ال، وتـــدل كذلـــك علـــى مـــدى خطورتهـــا. 

وربمـــا نجـــد أكثـــر مـــن رمـــز علـــى منتـــج واحـــد. أدنـــاه بعـــض األمثلـــة لهـــذه الرمـــوز التحذيريـــة :

قابل لإلشتعال                     

ضار بالجلد ويسبب هيجان العين        يزيد من خطر الحريق        

ضار بالبيئة

سام

مخاطر على الجهاز التنفسي 
على المدى البعيد

مادة أكالة                             
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الســنوي  الرياضــي  المهرجــان  فــي  ســامرف  شــركة  شــاركت 
تحــت  إنطلــق  الــذي  2019م  لعــام  الصناعيــة  ينبــع  لمدينــة 
إشــراف الهيئــة الملكيــة فــي يــوم األربعــاء 09 جمــادى اآلخــرة 
ــر 2019م(. ويعــد هــذا المهرجــان  1440هـــ )الموافــق 13 فبراي
بمشــاركة  ينبــع  مدينــة  مســتوى  علــى  رياضيــة  فعاليــة  أكبــر 

المنطقــة.  فــي  الحكوميــة  والدوائــر  الشــركات  معظــم 

شاركت سامرف في ١١ لعبة مختلفه للرجال وهي:
كــره القــدم - كــره القــدم داخــل الصــاالت - كــره الســلة - الكــره 
المارثــون   - الســباحة   - الكاراتيــه   - الطاولــة  تنــس   - الطائــرة 
وهــي  الشــطرنج؛    – البلــوت   - الهوائيــة  الدراجــات  ســباق   –
تعتبــر المشــاركه األكبــر للشــركة فــي المهرجــان الرياضــي منــذ 

إنطالقــه.

كذلــك تميــزت مشــاركة ســامرف هــذا العــام بإضافــة العنصــر 
النســائي الــذي ضــم ٤ فــرق نســائية شــاركت فــي منافســات: 
كــرة الســلة - الهاكثــون - كــرة الريشــة – الســباحة. وبذلــك تكــون 
ســامرف قــد شــاركت بـــ15 فريقــًا بإجمالــي أكثــر مــن 130 العبــًا 

والعبــة.

إســتمر المهرجــان لمــدة 50 يومــًا، و بعــد العمــل الجــاد والمثابرة 
والرغبــة فــي تحقيــق األفضــل، نالــت شــركة ســامرف المركــز 

األول فــي كل مــن :
- كرة القدم 

- تنس الطاولة 
- الشطرنج 

- الكارتيه 
- السباحة 

- كرة الريشة )نسائي(
- كره السلة )نسائي(

وحصلت على المركز الثاني في كل من:- 
- البلوت 

- الهاكثون )نسائي(

كما حازت فرق سامرف على األلقاب الشخصية التالية :
- أفضل العب كره قدم 
- أفضل حارس كره قدم 

- أفضل العب تنس طاولة 
- أفضل مرسل - كرة طائرة

المهرجــان الــرياضــي بمدينــة ينبــع 
الصناعيـة لعـام 2019م

عبـــد اللـــه رفعـــت خاشـــقجي / رئيـــس اللجنـــة الرياضيـــة بشـــركة ســـامرف
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ألن دوفال
نائب الرئيس التنفيذي 

لشئون التصنيع

ظــل أداء الشــركة متميــزًا خــالل النصــف األول مــن العــام الحالــي علــى صعيــد الســالمة واإلعتماديــة، مــا مكنهــا مــن تحقيــق أربــاح 
فــي شــهر مــارس مــع تحســن هوامــش الربــح عمــا كان عليــه الحــال فــي شــهري ينايــر وفبرايــر.

ــة الرواســب  ــة إزال ــر الوحــدة لعملي ــاء تحضي ــل أثن ــق فــرن وحــدة خفــض اللزوجــة فــي األول مــن مــن أبري ــه وقــع حــادث حري ــر أن غي
ــًة مــع الخســائر واإلصابــات الجســيمة التــي كان مــن الممكــن ان تتكبدهــا الشــركة.  الفحميــة، مــا أدى إلــى أضــرار محــدودة مقارن
ســارعت الشــركة إلــى إجــراء تحقيــق شــامل فــي الحــادث بدعــم فنــي مــن مصفــاة ينبــع للتعــرف علــى أســبابه الجذريــة. مثــل الحــادث 
درس وعظــة للجميــع بضــرورة التحلــي باإلنضبــاط الصــارم حيــال التقيــد بإجــراءات وأنظمــة تصاريــح العمــل لمنــع تكــرار مثــل هــذه 

الحــوادث فــي المســتقبل.

كذلــك تــم إيقــاف تشــغيل وحــدة تكســير الســوائل بالتحفيــز الكيميائــي فــي الخامــس مــن شــهر مايــو بســبب حــدوث طــارئ، حيــث 
تبيــن ســقوط إحــدى المكونــات الداخليــة الرئيســية لنظــام تدويــر المحفــز الكيميائــي علــى شــبكة األنابيــب الداخليــة، الشــيء الــذي 
تطلــب عمليــة إصــالح شــاملة أدت إلــى تعطــل العمــل بصــورة ملحوظــة فــي كل مــن وحــدة تكســير الســوائل بالتحفيــز الكيميائــي 
ووحــدة األلكلــة ووحــدة إنتــاج اإلثيــر البيوتيلــي ثالثــي الميثيــل ووحــدة إنتــاج بنزيــن الســيارات. تمــت اإلســتعانة بالعديــد مــن الخبــراء 
المختصيــن التابعيــن للشــركاء بغــرض اإلنضمــام لفريــق العمــل الميدانــي أو لتقديــم الدعــم الفنــي اإلستشــاري عــن بعــد، بغيــة 
تحديــد األســباب التــي أدت إلــى هــذا العطــل والتوصيــة بأعمــال اإلصــالح الالزمــة التــي يتوقــع إســتمرارها حتــى الصيانــة الدوريــة 
لعــام 2023م. َمّثــل هــذا العطــل تحديــًا كبيــرًا وفريــدًا للشــركة وأبــان اإلســتجابة المتميــزة واإلهتمــام الكبيــر مــن قبــل المختصيــن 
ــع مــن شــارك  ــي لجمي ــر عــن شــكري وإمتنان ــارك. وأود فــي هــذا الصــدد التعبي ــه خــالل شــهر رمضــان المب ــى الرغــم مــن حدوث عل
فــي إحتــواء هــذا العطــل، وأنــا واثــق مــن قدرتنــا علــى تجــاوز هــذه الفتــرة الصعبــة مــع حرصنــا علــى أن تظــل الســالمة فــي طليعــة 
اولوياتنــا، وممــا ال شــك فيــه أن هــذا األمــر يمثــل فرصــة يتوجــب علينــا إغتنامهــا لمعالجــة بعــض المشــاكل الفنيــة الحاليــة بغيــة 

اإلطمئنــان والتأكــد مــن إســتعادة المصفــاة ألدائهــا التشــغيلي المتميــز.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن وفــدًا مــن كبــار الــزوار تابعيــن للشــركاء زار ســامرف فــي شــهر مايــو، حيــث شــكلت هــذه الزيــارة فرصــة 
للوقــوف علــى حجــم الدعــم المتماثــل مــن كال الشــريكين لمشــروع ســامرف لإلســتفادة مــن مخلفــات التكريــر الثقيلــة بتقنيــة 
إضافــة الهيدروجيــن، وكذلــك إلبــداء الحمــاس والتفــاؤل المتبــادل حيــال مســتقبل النمــو فــي شــركة ســامرف. ظنــي أن الكــرة اآلن 

فــي ملعبنــا كموظفيــن فــي ســامرف إلثبــات أنهــا تســتحق هــذا القــدر العالــي مــن الدعــم والثقــة.   
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The first Quarter performance has been outstanding in term of Safety and Reliability. It has enabled 
Samref to generate profit in March when the margins improved from their low levels in January and 
February.
 
Unfortunately, on April 1st, a fire occurred on the Heater B of the Visbreaker when the unit was under 
preparation for decoking. Even though the damage was minimum, it could have resulted in serious 
injuries. A comprehensive root causes analysis with the support of our colleagues from Yanbu refinery 
was completed. This has been a strong reminder that strong discipline from everybody is required to 
comply with Work Permit procedures and to prevent this type of incident.

Later, on May 5th, the FCC was shut down on emergency. When the regenerator was opened it was 
discovered that a major internal structure had moved down on the grid. This requires a major repair 
leading to a significant outage of the FCC, the Alky, the MTBE and the MDU units. A number of experts from 
both shareholders are involved either on the site or remotely to understand the reason for this failure 
and define the adequate repair which will last till the 2023 TA. This is a unique challenge for Samref 
organization which has shown an outstanding response even if this was happening during the holy month 
of Ramadan. I am grateful to everybody involved and I am convinced this will enable to overcome this 
critical period with safety remaining our top priority. This opportunity will be taken to address some 
existing vulnerabilities and let us be assured that the refinery will restore its operational excellence.

It is also to be noticed that the refinery hosted VIP visitors from both shareholders in May. This was an 
opportunity to realize that they provide equal support to the SHARP project, and that they share the same 
enthusiasm about Samref future. This is up to all of us to demonstrate Samref organization deserve this 
high level support and trust.

Alain A.Duval
Executive Vice President

)Manufacturing (
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As a result of a diligent, persistent and success-oriented 
participation, SAMREF‘s teams were the champions of 
the following sports:

• Football
• Table tennis
• Karate
• Swimming
• Badminton )women(
• Basketball )women(

Also, SAREF was the runner-up of:
• Ballot
• Hackathon )women(

Personally, SAMREF players achieved the following 
prestigious titles: 

• Best football player
• Best goalkeeper
• Best table tennis player
• Best volleyball server

As usual, SAMREF actively participated in the 2019 MYAS 
Sports Festival which was organized by Yanbu Royal 
Commission starting Wed 13 Feb 2019. The festival is 
the most prestigious sport event in Yanbu area, with 
active participations by the majority of local industries 
and government sectors.

This year, SAMREF was represented by 11 men teams 
in: football, indoor soccer, basketball, volleyball, table 
tennis, karate, swimming, marathon, cycling, ballot and 
chess. It was the biggest participation for SAMREF in 
history of the event.

Remarkably, SAMREF‘s participation this year featured 
the appearance of 4 women teams in: basketball, 
hackathon, badminton and swimming. Thus, SAMREF 
was represented by a total of 15 teams comprised more 
than 130 players.

SAMREF SPORTS COMMITTEE 
ACTIVITIES 2019

Abdullah R. Khashogji - SAMREF Sports Committee Head



40Issue (6) June

 2019

Additional tips for safe chemical handling at home:
• Keep all hazardous chemicals out of reach of children or locked up
• Don’t take chemicals out of original containers and place it in something else
• Less is more: Keep and use only the minimum chemicals required at home
• Keep area where chemicals are used well ventilated
• Never store chemicals near food products

Recognizing Chemical Hazards
Most chemical products carry hazard symbols telling you whether a substance is harmful and in what 
way. You might see one or more symbols on a single product. Below are some examples of these symbols:

Flammable

Increases fire riskHarmful skin
and eye irritation   

Harmful to
the environment 

Toxic

Long term health hazards 

Corrosive
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OCCUPATIONAL HEALTH
HAZARD COMMUNICATION PROGRAM : CHEMICALS

Chemical Compatibility:
If a reaction is formed when two 
chemical mix they are described 
as incompatible.
An example of incompatible 
chemicals at home is bleach 
)Clorox( and acids such as toilet 
bowl cleaner )Harpic( which 
reacts to form chlorine gas. 
Chlorine gas is severely irritating 
to the eyes and lungs and 
potentially fatal when inhaled. 

Example of Chemicals found 
around the home:
• Toilet and Oven Cleaners 
• Chlorine Bleach 
• Used motor oil
• Nail polish remover

NEVER MIX BLEACH )CLOROX( 
WITH ANY OTHER CHEMICALS OR 
PRODUCTS – ONLY WATER!

Rami Jamal & Jacques Wassermann )Industrial Hygiene Specialists(

What is Hazard Communication?
The purpose of a Hazard Communication program is to ensure that:
• Hazardous chemical substances present in SAMREF are properly identified and adequately labeled.
• Employees have access to information on the hazards of these substances.
• Employees are provided with training on the hazards and how to prevent exposure to these substances.
Labeling and Safety Data Sheet )SDS( are essential references for Hazard Communication.
Labeling
All containers of chemicals used or stored by shall be properly labeled )clear, legible, and intact(.
Primary/original purchased chemical containers should include as a minimum the following information:
• The Product identifier )chemical name( as it appears in the SDS
• A Signal Word i.e. Warning or Danger
• Hazard statement)s( such as flammable
• Pictogram)s( 
• Precautionary statement)s( 
• The manufacturer’s name, address, and telephone number
Secondary portable containers such as spray bottles, jars, buckets etc. shall have the same information 
on the label as required for primary/original containers with the exception of supplier name, contact 
details and address.
Safety Data Sheet )SDS(
Safety Data Sheets )SDSs(, formerly known as Material Safety Data Sheets )MSDS( are informational 
documents produced by chemical manufacturer and/or vendors/suppliers, which gives information 
regarding occupational health and safety on various products and substances.
SDSs are available on the SAMREF Sharepoint and accessible by all employees. 
What information can we obtain from a SDS?
Information such as the properties of each chemical; the physical, health, and environmental health 
hazards; protective measures; and safety precautions for handling, storing, and transporting the chemical.
How can we apply Hazard Communication principles at Home?
Labels on consumer/household goods such as cleaning agents, soaps and other domestic products can 
assist the end user with the following:
• Safe handling requirements of the product such as the type of protective gloves, respiratory-,  and eye 
protection
• Storage requirements
• Safe disposal practices
• First aid measures 
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In general, disclosure is a legal principle, 
administrative means and a social behavior that 
is applicable to business, society and academic 
domains.
In the financial world, disclosure refers to 
the act of releasing all relevant business and 
interest information )financial or non-financial( 
either immediately or on a regular basis. This 
includes both employers and employee.
Principally, financial information and material 
interest are kept unveiled until the employee 
disclose to his/her employer in order to eliminate 
any possible existence of conflict of interest. On 
the other hand, financial organizations disclose 
information to traders to strengthen position 
and gain trust.
Medically, the insured person )patient( shall 
disclose his/her case to the medical insurance 
company )insurer(. Also, the malpractice 
disclosure is a requirement for the business 
conduct charter and the interest of the 
community individuals.
A passenger shall also disclose )declare( the 
cash amount and/or specific belongings in

his/her possession when departing a country 
in response to regulations of the concerned 
government authorities. This practice is in place 
to prevent money trafficking, laundry and/or tax 
evasion.   
Socially, disclosure is influential in bridging 
gaps between individuals. Self-disclosure 
helps reinforce relationships with friends and 
acquaintances; that leads to psychological 
balance and rest of mind.
Also, expression of feelings to family members 
and others is a way to improve psychological 
health and good mood in a positive environment. 
Contrarily, non-disclosure of feelings may lead 
to introversion and obsession that eventually 
affect behavior.
In SAMREF )1(, disclosure is principal in day-to-
day business. The employee shall disclose any 
facts )Material Interest )2(( or outside personal 
interest )financial or non-financial( owned by 
the employee or one of his/her family members.
Exceptionally, disclosure of secrets and 
confidential information is an intolerable fault 
particularly national secrets and loyalties.

FULL DISCLOSURE PRINCIPLE
Mansour A. Al-Guthami – Labor Relations Consultant
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SAMREF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PROGRAM
Eyad Dhelaimi )LP/PS Supervisor(
Phase I Implementation
Phase I of the ERM program implementation will deliver 
a baseline Samref top risk profile and associated risk 
analysis as well as the key reference document for the 
Samref ERM Framework.
Samref baseline top risk register development
1. To identify Samref baseline top risks register, a set 
of surveys and individual interviews was conducted 
with the executive management team and a number of 
their reports. External benchmark from publicly listed 
Companies and other similar entities was consolidated. 
A formal leadership team workshop was conducted to 
identify and select Samref top risks. A management 
team member was appointed as Champion for each of 
these risks. The role of the champion is to supervise 
the risk analysis conducted by Subject Matter Experts 
)SMEs(.
2. SMEs were appointed from each organization areas 
and trained on the Saudi Aramco risk management 
methodology. SME cross-functional teams were 
mobilized for each risk and tasked with developing the 
analysis. This analysis included the identification of key 
drivers for each risks, existing controls systems already 
in place and their effectiveness in addressing the risk 
drivers. SME teams were also requested to identify 
credible worst-case scenarios for each of the risks and 
provide an assessment of the impact and likelihood 
associated with these scenarios. The analysis includes 
also the identification of recommended treatment 
strategy and associated treatment plans. Treatment 
strategy usually includes the four options: Treat, 
Tolerate, Transfer, and Terminate.
3. A final workshop was conducted with the leadership 
team to review, approve and finalize the baseline Samref 
top risk profile including treatment strategies and plans 
for all top risks.
Path Forward:
1. Finalize Samref Top Risks analysis including 
treatment plan. 
2. Appoint Samref ERM Administrator.
3. Establish periodic stewardship process for approved 
risk treatment plans.
4. Develop and document Samref ERM Framework 
including ERM Policy, Assessment Criteria, Manual and 
Procedures. 
This process is expected to be completed by end Q4 
2019.

WHAT IS ERM?
Risk is the effect of uncertainty on the achievement 
of objectives and it is inherent in doing any business. 
Enterprise Risk Management )ERM( is Enterprise Risk 
Management is coordinated activities, embedded in 
strategic and operational policies and practices, through 
which the organization manages its risks.“

BACKGROUND
After directions from SAMREF Board of Director, internal 
discussions and consultation with shareholders, 
SAMREF Executive Management decided in January 
2019 to launch a formal Enterprise Risk Management 
)ERM( Program. The purpose of this program will be to 
facilitate and support more effective oversight of risk 
management activities and internal control systems 
in the organization. This is in line with accepted best 
practice in the industry.  Additionally, this program is 
expected to provide an effective platform for Board 
oversight of SAMREF organization in relations to 
corporate risks.
To develop and launch this ERM program, SAMREF is 
relying on the support of a consultant from our Saudi 
Aramco shareholders. As part of the implementation, 
Samref will develop its own ERM capability to ensure it 
is able to sustain and develop the program with limited 
external support. The objectives of the future Samref 
ERM program will be:
- Develop Risk Management System to cover all 
Site Corporate Risks; SSHE, Financial, Regulatory 
Compliance, Strategic and Reputational Risk.  
- Provide platform for risk dialogue between Board and 
Executive Management. 
- Integration with existing SHE and Financial risk 
management systems; OIMS & GRS.
- Reflect relevant international best practices and 
standards )e.g. ISO 31000 –COSO ERM(



The „Pioneers of the Future“ program was launched 
in 2019 by the first meetings and workshops entitled 
„My Signatures in the Universe“, which included 
a workshop on public speaking, aimed at leading 
secondary and university students.
The workshop included many key themes of public 
speaking through breaking obstacles and barriers, as 
well as the best methods and practices for delivering 
voice.
The second meeting was held under the title of 
„Workshop on the basics of reading“ presented by 
the writer and the plastic artist Fatima Al Awad in the 
presence of the participants. The meeting included 
the celebration of the International Day for Reading 
in 2019, in addition to teaching the participants how 
to take advantage of old books and recycling.
The third meeting was titled „Pioneering Giving“, 
which was held in Amwaj Yanbu Hall, including a 
dialogue with the leaders, guiding the concept of 
volunteering, its benefits and fields, and talking about 
inspirational personalities who have influenced 
society as well as a brief overview of some of the 
previous volunteer experiences.
During the meeting, the idea of   a voluntary project 
was presented by dividing the leaders into multiple 
teams to implement the project through competition 
among the volunteers.

 FUTURE PIONEERS
PROGRAM FOR 2019

As a result, excellent occupational safety record 
is achieved by end of 1st Q, 2019. No recordable 
injury )TRIR=0( with more than 1.6 M safe working 
man-hours without Lost Time Injury )LTI( since last 
LTI case occurred in Oct 2018. 

This is just the beginning of the journey and we wish 
you all a safe 2019 with remarkable achievement.
safety communication sessions )4 sessions( that 
were held in December, 2018 led by P&CEO, EVP & 
VP, and covering the whole organization.

The sessions were focusing on people behavior, 
quality of field observation/verification, major 
incidents common root causes, and lessons learned 
from major incidents. Excellent feed-back received 
from organization different levels, requesting to 
continue having the same event next year.
SAMREF Management always emphasizes on 
working safely with the objective of “Nobody Gets 
Hurt“ and engaging employees in several safety 
programs to enhance safety culture.

Management support is required to achieve the 
Objectives through demonstrating leadership, team 
work, individual’s empowerment and organizational 
support. One of the most important principles 
of management involvement & empowerment 
is delivering the expectation to the organization 
different levels.

SAFETY
COMMUNICATIONS

2018
Hany Quaider )LP & PS Engineer(
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Basem M. Al-Dhahri- Specialist, PR&CSR
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Preventive maintenance is predetermined work performed to a schedule with the aim of 
preventing the wear and tear or sudden failure of equipment components. 
Preventive maintenance helps to: Protect assets and prolong the useful life of production 
equipment, Improve system reliability, Decrease cost of replacement, Decreases system 
downtime and Reduce injury Mechanical. Process or control equipment failure can have adverse 
results in both human and economic terms. In addition to down time and the costs involved to 
repair and/or replace equipment parts or components, there is the risk of injury to operators, 
and of acute exposures to chemical and/ or physical agents. Preventive maintenance, therefore, 
is a very important ongoing accident prevention activity, which you should integrate into your 
operations/ product manufacturing process.

WHY PREVENTIVE MAINTENANCE?
Mohanad M Tombakti – Maintenance Dept.

As of 01 January 2018, Value-Added Tax )VAT( is imposed in Saudi Arabia at standard rate of 5%, 
which the lowest in the world. The General Authority of Zakat & Tax )GAZT( is the regulator of VAT 
in association with all other concerned government agencies including the Saudi Customs. VAT is 
imposed at each stage of the supply chain from the production and distribution to the final sale 
of the good or service. 
For the awareness of the consumers, GAZT had outlined requirements for invoices ahead of the 
introduction of the VAT. Such requirements include display of goods in retail outlets, that shelf 
price shall include the standard rate of 5% VAT as the gross value of the sale. 
As for the format of the invoice, it should include the following details :

Below figure shows the standard format of VAT invoice :
Moreover, GAZT officially launched the VAT App which is now available on Apple Store and Google 
Play to provide many VAT-related services like:
• »Calculator« service to correctly calculate the VAT value
• Verification service to check if the business is registered with VAT by simply entering 
the 15-digit tax number on its issued invoices or entering its commercial registration number or 
scanning the barcode on the business’ VAT registration certificate
• »Communication« service to report any VAT-related violation detected by both photo and 
location.
VAT App also provides a lot awareness materials and useful information for users.

1. Tax ID number of the supplier
2. Invoice should be in Arabic or translated into 
the same
3. Date of invoice )and date of supply if different(
4. Unique, sequential invoice number
5. Details of the supplier

6. Description and quantity of the goods 
supplies
7. Net values of supply
8. VAT rate applied
9. VAT value in Saudi riyals.

VAT IN SAUDI ARABIA
Emad Asad Nunu )SOCPA VAT Specialist( – F&A
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Ex-FP Manager’s Farewell Party

On Tue 30 April 2019, a farewell party was organized for ex-FP manager, Husain M. Sayed who 
retired upon serving SAMREF for more than 26 years.
The event was held at SAMREF recreation center in presence of IS&GA General Manager, Hassan 
H. Al-Amri, FP Engineer, Acting FP manager, Adel K. Baamer, Fire Chief, Ryan H. Al-Surahi and a 
multitude of colleagues.
At the end of the party, Husain was given souvenirs in recognition of his efforts throughout his 
long service with SAMREF. 

Khalid M. Al-Harthi – Fire Training Coordinator
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SAMREF BIDS FAREWELL 
TO PIONEERING EMPLOYEES

Ex-F&A General Manager’s Farewell Party

On Tue 05 March 2019, a party was conducted at SAMREF recreation center to bid farewell to the 
ex-F&A general manager, Musallam Al-Juhani. 
The party was attended by SAMREF President & CEO, Salahaddin H. Dardeer, VP-Admin, Finance 
and Industrial Security, Saud H. Khallaf, department general managers, section managers and 
F&A staff.
The IS&GA general manager, Hassan H. Al-Amri commended Al-Juhan for his tremendous 
contributions to SAMREF. Also, votes of appreciation were extended to him by everybody in 
presence for the dedicated efforts throughout his 17-year service with SAMREF.
At the end, Al-Juhani received a souvenir trophy from SAMREF and special gifts from his 
colleagues. We wish all the best to )Abu Thamer( in his future life.    

Mohammed S. Bagais – Senior Specialist, PR&CSR



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. 

QUIZ
» What was the old measuring unit that 
was equivalent to one minute and a half? «

5th Issue Quiz Result

THE QUIZ

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
Hamza Aref
Corporate Affairs Advisor

: 4670@samref.com.sa
: 7924

Send Answers are to ..
Email
Extension

The answer for the previous quiz 
was: University of Qarawiyyn )or Al-
Karaouine( which was established 
in 859 AD in Fez, Morocco. The lucky 
winner was ) Bassem A. Mouria (
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Until people take information and use it, it is not knowledge. The simple definition of the knowledge from a practical 
perspective is )information + experience(.   In a business context, knowledge is what employees know about their 
work, one another, products, processes, mistakes, and successes, whether that knowledge is tacit or explicit. 
Researchers define knowledge management as a systematic effort to enable knowledge to grow, flow, and create 
value. The discipline is about creating and managing the processes to get the right knowledge to the right people at 
the right time and help people share and act on information in order to improve organizational performance.
Therefore, organizations implement KM programs to promote knowledge-sharing practices. 
Samref started the work on KM by identifying the KM Vision, Mission and Strategy.

VISION :
To have a seamless knowledge transfer to maintain the 
knowledge required to operate the refinery flawlessly

MISSION :
• Capture Samref’s knowledge across the Organization. 
• Help people find the knowledge we already have, create 
new knowledge and share it across the organization
• Sustain Samref Knowledge and Knowledge Sharing 
Culture.

STRATEGY :
1. Not perceived as an additional burden on already busy 
people
2. Take advantage of the high performing transfer 
methods already in use
3. Take advantage of the different transfer and learning 
styles among the employee
4. Accommodate the opportunities for innovation

KM professionals support the program and its 
approaches, such as planning and design, change 
management, communication and training. 

Through these activities and approaches, KM programs 
shall:
A. Connect employees to one another to help them excel 
at their jobs
B. Connect employees to knowledge assets )just enough, 
just in time, and just for them(
C. Connect those with experience or know-how with 
those who need it
            
These actions will accelerate the rate of learning; cut 
down the risks of not knowing and repeating mistakes; 
and retain knowledge assets when people move, leave, 
or retire.

Arab S. Abuarab - Management & IT Training Supervisor

KNOWLEDGE MANAGEMENT )KM(
IN A CHALLENGING ENVIRONMENT
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As usual, SAMREF Recreation Center ladies’ 
section commenced its 2019 plan with a series 
of programs in Holy Quran, cultural and sports, 
including season 3 for ballet class and season 1 
for „Weight Loss Without Exercises“ competition. 
Administrative courses were also conducted for 
all age categories in areas of both modern office 
applications and creative secretariat. 
Due to the paramount importance of the 
psychological health, a 4-session awareness and 
orientation program was delivered by psychiatrist 
Dr. Reema Al-Brahimi. The program addressed 
many topics like stress, anxiety, tension, depression, 
emotional disorders, loneliness, etc.
As SAMREF gives special attention to safety, health 
and environment in all aspects, the health and 
sports safety committee was formed to spread 
and reinforce overall awareness among all age 
categories. To this end, anti-bullying, self-defense 
and kitchen safety activities were conducted for 
minors. For adults, diabetic/hypertensive first aid 
and safe fasting )Ramadan( sessions were held.

For the non-Arab SCR members, a special safety 
awareness program was delivered in English 
language. Such program included sessions on 
sports safety, rescue and water activities safety.
As planned, the lovely „Ramadan Tent“ gathering 
was conducted on Mondays throughout the Holy 
month of Ramadan 1440H.  
We take this opportunity to congratulate all ladies 
for the extraordinary achievements made by 
SAMREF women teams upon their first participated 
in the 2019 RC Sports Festival. SAMREF ladies 
achievements were as follows :

- Volleyball champions )adults(
- Volleyball champions )minors(
- Badminton champions )minors(
- Badminton runner-ups )adults(
- Swimming 1st and 2nd places
- Race-walking 2nd place

SRC – LADIES SECTION ACTIVITIES

Shaziah Qureshi – SCR Ladies Section Head
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In continuation of the partnership with the charities and 
concerned public sectors; SAMREF, represented in the 
PR section, continued to support charity and community 
development projects through »SANABEL« initiative.

During the 1st half of 2019, SAMREF sponsored a multitude of 
projects implemented by different organizations in association 
with the government agencies like the Charity Society for Holy 
Quran Memorization at Yanbu, Family Development Society 
)SKN( at Yanbu and Al-Madinah Al-Munwarah Charity Store at 
both Al-Aiss and Badr. Also, SAMREF contributed to the Anti-
Narcotics Awareness Exhibition which was organized in Yanbu 
in association with the Directorate General of Narcotics Control.

SAMREF will continue to adopt and support the local community 
projects and initiatives for the best of the individuals.

» SANABEL « INITIATIVE
Mohammed Bagais – Senior Specialist, PR&CSR

As part of the FP training plan to ensure preparedness of firefighters for the different challenges 
a »HazMat leak/spill containment« course was conducted with assistance from Subject Matter Experts 
engaged by Total Safety Arabia Co. Ltd.
The course addressed optimized HazMat leak/spill techniques and effective communication with 
specialized vendors. To ensure digestion of the knowledge obtained from the course, a drill was conducted 
under supervision of the Fire Chief, Ryan H. Al-Surahi. 
Upon successful completion of the program, the entirety of SAMREF fire team obtained the certification of 
such course which is held every two years to keep pace with the latest firefighting technologies. 

HAZMAT LEAK/SPILL CONTAINMENT

Khalid M. Al-Harthi – Fire Training Coordinator



I want to extend my best wishes and heartfelt greetings to the entirety of 
SAMREF Family for blessed month of Ramadan and happy Eid Al-Fitr. May Allah 

the Almighty accept our prayers and reward our good deeds.
Ramadan is a time when Muslims around the world reflect upon the wisdom and 
guidance that comes with faith, and the responsibility that human beings have to 

one another, and to Allah. 
After a month of fasting, I hope you had a great time celebrating Eid with your 

families and loved ones. 

I wish you all the best of health, safety and happiness

 INSIGHTS

Saud H. Khallaf
VP – Administration, Finance 

& Industrial Security 
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Studies reviled that the average employee 
spends 650 hours per year on emails. Around 
27 percent of those E-Mails are relevant. That 
means employees spend around 474 hours per 
year )the equivalent of 20 days( sorting through 
and reading unnecessary emails. With so much 
volume to deal with, they often lose sight of the 
most important communications, and not only 
losing valuable time that would be better spent 
on tasks more important to their businesses, 
but also affecting overall productivity and 
communication effectiveness.
Try deploying a few strategies to cut back on 
unnecessary internal emails.
1. Exercise caution when considering ‘cc and 
“Reply All“ – Keep your messages targeted. 
Before clicking send, ask yourself, “Does the 
recipient really need this email? Figure out 
whether this email is relevant to an employee’s 
business, or whether it’s simply “nice to have«.
2. Quit forwarding attachments unless it is

required.  Try one of the many free file-sharing 
programs.
3. Select the best medium – If a specific tone 
of voice or a long paragraph explanation is 
necessary to understand the email, eliminate 
the written message and schedule a quick 
call instead. This ensures that the recipient 
hears the message you intended, instead of 
misinterpreting a confusing email, which often 
results in additional back-and-forth.
4. Start at the top – If you legitimately want 
to receive fewer emails, send fewer emails. 
Do not forward messages unless it is strictly 
necessary. This will result in limiting recipients, 
and forgoing email for more effective methods 
of communication.
5. Do not copy your colleagues or superiors 
unless you feel it is strongly needed.
6. Do not forward FYI E-Mails to somebody who 
was already included in the earlier E-Mail. This 
will lead to receiving double E-Mails for the 
same massage.

A POSITIVE STEP
TOWARDS REDUCING E-MAILS

Saleh A. Hassoubah – CP&W General Manager

As a new initiative, SAMREF CSR launched a 
storytelling program called “Once Upon A Time“ to 
motivate children at ages from 7 to 13 years old to 
read books in Arabic language.
The program commenced with a related workshop 
conducted at SAMREF recreation center and 
attended by the participating children and their 
families. So far, two sessions were conducted in 
this regard.

Moreover, the “The Possible Living Beyond Earth“ 
awareness activity was held to answer questions 
of the kids in an exciting manner through selected 
stories. A reading promotion activity was conducted 
for girls to increase their awareness on importance 
of reading. 

THE STORYTELLING PROGRAM FOR KIDS 
Basem M. Al-Dhahri- Specialist, PR&CSR
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Mohammad Daqqaq - Information Security Leader

The information security team, in cooperation with the training and career development section in Samref 
organized a professional training course about the notion of handling and responding to cybersecurity 
incident. The participants of this course were from different sections; the information security )IS(, the 
information technology )IT(, and the process systems control )PSC( section.
The national institute of standards and technology )NIST( defines cyber security incident as any suspicious 
event that compromises the confidentiality, integrity, and availability of an information systems or the 
information of the system processes, stores, or transmit that constitutes a violation or imminent threat of 
violation of security policies, security procedures, or acceptable use policies. 
The training addressed numerous essentials and techniques for detecting and responding to existing 
and arising cybersecurity threats. Specifically, the course covered major areas in this subject, such as 
how to handle different types of incidents like network security incidents, malicious code incidents, and 
insider attack incidents. Additionally, attendees were taught how to govern and monitor the various laws 
and policies related to the process of incident handling. Also, a significant part of the course was learning 
about the importance of computer forensics and its crucial role in handling and responding to such 
incidents, and for that participants were exposed to different practical laps by using multiple operating 
systems and various computer forensics tools. 
Overall, the course addressed the following response phases as defined by NIST Computer Security 
Incident Handling Guide )SP 800-61(

CYBERSECURITY INCIDENT RESPONSE
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As part of IT strategy and 2019 objectives, IT/SAP section is transforming and digitalizing HR-MR&O 
recruitment process by implementing SAP Success Factors Recruitment Management and Onboarding 
system. A kick off meeting held in February announcing the beginning of implementation project. The new 
system will systemize the recruiting process and automate the onboarding activities. This will lead to an 
increase in recruiters’ efficiency through optimized recruiting process

SAP Success Factors Recruiting shifts the hiring function from reactive and transactional to a process 
that is an ongoing, strategic component of an organization’s talent management discipline. This approach 
enables SAMREF to attract and build the talent that will drive performance, exceed goals and outperform 
competitors.

The Recruiting solution is part of SAP Success Factors’ fully integrated Human Capital Management suite, 
with analytic capabilities that clarify future talent needs and drive strategic, forward-thinking workforce 
planning. The suite manages the entire employee lifecycle, from the onboarding process to ongoing 
learning initiatives, cutting employees’ time to contribution, developing their skills, and fostering their 
success well after hire.

SAP SUCCESS FACTORS RECRUITMENT 
MANAGEMENT AND ONBOARDING SYSTEM

Alwaleed K. Kamal, SAP/ERP HCM Consultant, IT/SAP Section, Technical Dept.
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SAMREF SPONSORS 2019 
WORLD CIVIL DEFENSE 
DAY – GOLD TIER

During the period from 01 to 04 April 2019, SAMREF 
participated in the 36th Career Day organized by 
King Fahd University for Petroleum and Minerals 
)KFUPM( under the patronage of the Prince of the 
Eastern Region, HRH/ Saud Bin Naif Bin Abdul-Aziz 
Al Saud.
This great event is to give room for the Saudi fresh 
graduates to join leading local organizations and 
industries. SAMREF will continue to attract highly-
qualified Saudi nationals.   

As part of the ongoing efforts to cope with the latest 
rescue techniques, a course titled „Industrial Rescue 
Techniques“ was conducted during the period from 24 
Jan 2019 to 07 Feb 2019. The course was organized 
in association with Total Safety Arabia Co. Ltd. who 
brought Subject Matter Experts from Canada.
The course was stewarded by the Fire Chief, Ryan H. 
Al-Surahi. It covers major areas like rescue of trapped 
victims, rescue from heights, harness rescue, etc. 
To ensure that participants had fully digested the 
theme, a drill was conducted. All participants were 
given the rescue certifications upon successful 
completion of the course.
Such training programs are organized on a regular 
basis to ensure readiness of fire team for incidents. 

SAMREF PARTICIPATES IN
THE KFUPM‘S 36TH »CAREER DAY«

» CONFINED SPACE RESCUE « COURSE

Mohammed Bagais – Senior Specialist, PR&CSR

Khalid M. Al-Harthi – Fire Training Coordinator

Mohammed Bagais - Senior Specialist, PR&CSR

In early March 2019, SAMREF was a 
gold sponsor of the 2019 World Civil 
Defense Day which is organized by the 
Civil Defense Dept. on annual basis. 
The 3-day event took place at Dana 
Mall in Yanbu Industrial City.  



57 Issue (6) June

 2019

Following the 2018 major rehabilitation program in 
oil port, 2019 will be a challenging year with a unique 
achievement. It will be witnessing completion of the 
continuous projects of previous years and execution of 
a new capital project to replace the 1986 wooden fender 
support. 
Moreover, those support range from 10 to 12 ton in 
weight each and they are 12 in total quantity. They act 
to absorb the kinetic energy of the ship when berthing. It 
will make significant change and eliminate the risk of the 
old fenders. On the other hand, the continuous projects 
such as repairing trestle road, repairing mooring 
platform, painting all walking gratings and replace all 
pilot ladders will be fully completed in 2019. 
In 2019, sulfur port repair was added to the rehabilitation 
program to reduce the environmental risk and pollution 
caused by sulfur dust in receiving and shipping process. 
Consequently, the issue was already tackled and 
eliminated any source of dust spillage. 
The 2019 is the second year of our rehabilitation 
program. The enhancement of oil port and sulfur port 
can be seen through 2018 & 2019. This program will be 
continued till 2023. Our aim is to maintain oil and sulfur 
port more safe, healthy and environmentally friendly. 

OIL PORT REHABILITATION
Adnan Kindy – Maintenance Project Planner

Hany Quaider )LP & PS Engineer(

In 2016 Samref management endorsed the proposed plan by Loss Prevention, Process Safety & Industrial Hygiene 
section to have the required bump test for personal H2S detectors.
Then, the journey started by checking the available personal H2S detector types on the local market, benchmarking 
with other sites to choose the proper type and standardize the H2S personal detector 
type among the organization. 
BW Clip H2S personal detector by Honeywell was selected to be the standard type in 
Samref. Then, it is included as a stock item on Samref Warehouse and communicated to 
employees to order & use and with contractors to purchase and comply with the same 
type.
The selected H2S personal detector type required daily bump test prior to use per OSHA 
& manufacture guidelines to ensure the health of the detector sensors and the visual & 
audible alarms are functioning well. For that, special device needed to provide in order to 
perform the bump test.
By February, 2019 required bump test docking stations were provided and installed 
in several locations/building refinery wide )14 locations( and effective communication 
shared with all personnel through email, LED screen & safety meetings to ensure effective 
implementation and utilization. 

H2S PERSONAL DETECTORS BUMP TEST
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As part of SAMREF’s monthly gathering, the CSR program hosted Dr. Saleh Ansari who delivered an 
awareness session on life best practices with a focus on walking sport benefits.
Also, Dr. Ali Sharab was hosted to deliver a session to highlight the main training, education and 
development techniques for wise and proper decision-making.  

In continuation of the high attention given by SAMREF CSR program to the new generation at high school 
and university levels, the 2019 cycle of the »Future Leaders« program was launched. The overall objective 
is to reinforce the potentials of the new generation and improve their talents in order to enable them to 
take active part in the prosperous story of our beloved country.
This year, it commenced with the “Seven Habits of Highly Effective People“ course for the target group.
The opening ceremony was attended by guardians of the participants in order to get them aware of the 
2019 objectives and action plan as well as the follow-ups in place.  

SAMREF GATHERING ACTIVITIES

THE »FUTURE LEADERS«
PROGRAM – 2019 CYCLE

Basem M. Al-Dhahri- Specialist, PR&CSR

Basem M. Al-Dhahri – PR & CSR Specialist
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GIFTED EDUCATION PROGRAM
Basem M. Al-Dhahri- Specialist, PR&CSR
As part of the 2019 CSR plan, SAMREF hosted a refresher activity for Ibn Khaldoon Secondary 
school of MYAS under Yanbu-RC’s Gifted Education program.
The activity took place at SAMREF recreation center, in support of both local education sector 
and target group of students. 

Environment is one of SAMREF›s top priorities 
as it has been demonstrated in many initiatives. 
Recently, SAMREF has invested in installation of 
waste heat boiler )WHB( in the Process area A-1. 
Flue Gases )FGs( which are generated from Crude/
Vacuum/Visbreaker Heaters )11-B-01, 12-B-01 & 
71-B-01( share common Stack. 
The WHB is an energy conservation project 
designed to capture significant amount of heat of 
flue gases lost to the atmosphere in order to 

generate around 50 tons/hr of HP Steam. The WHB 
reduces the load of the existing boilers and reduces 
refinery consumption of fuel gas thereby reducing 
overall emission of the refinery and improving the 
environment. 
SAMREF continuously exhibits the commitment 
toward environmental protection for the community 
of Madinat Yanbu Al-Sinaya. 

ENVIRONMENT PROTECTION

Abdulrahman Al-Tamimi )Process Engineer, Tech. Dept. / Environment(

Under the patronage of the Governor of Madinah 
Region HRH/ Prince Faisal Bin Salman Bin 
Abdul-Aziz Al Saud, Madinah Equestrian Court 
was inaugurated.
It was a great honor that SAMREF was a 
sponsor of the equestrian championship held 
on the occasion.

SAMREF SPONSORS
“ MADINAH EQUESTRIAN CHAMPIONSHIP ”

Basem M. Al-Dhahri- Specialist, PR&CSR
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As part of 2018 plan, SAMREF Football Tournament took place, with participation of 6 teams representing 
IS&GA, Admin, Operations )A(, Operations )B(, Technical and Maintenance )defending champions(.

Such interdepartmental sports tournaments are significant in strengthening friendly competitive 
atmosphere and breaking routine while practically spreading awareness on importance of sports and 
associated injury safety.

As we congratulate Maintenance for the great victory, the overall result was as follows:

Winners : Maintenance
Runner-Ups : Operations )A(
Top Scorer : Hattan H. Khamees )IS&GA(
 Best GK : Mohammed Hawsawi )Maintenance(
Best Player : Abdullah Mughathawi )Maintenance(

SAMREF FOOTBALL TOURNAMENT 2018

Abdullah R. Khashogji – Chairman, SAMREF Sports Committee
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As part of the contributions made by SAMREF to the development of the education system in line 
with the Saudi Arabia’s 2030 vision, SAMREF sponsored the “First Excellence Culture Assembly“ 
in association with Yanbu Education Department )Excellence Center(.
The assembly was to spread, instill and sustain the culture of excellence with a focus on its 
importance in developing the education process. Also, it aimed to spread awareness on the 
local, regional and international excellence standards. Moreover, it was to show the strategic 
and creative practices to make the school environment motivate and attractive. 
The event addressed 7 topics with abstracts delivered by education experts to the target group 
which included male and female education leaders. 

Represented in HR-ER section, SAMREF sponsored 
the 16th IKTRS Annual In-Kingdom Total Rewards 
Survey Roundtable Meeting which took place on 24 
and 25 April 2019 at Hilton Hotel, Jeddah.
Mainly, the meeting addressed the »Performance 
Appraisal Management« topic with wide 
participation from 18 organizations represented by 
50 participants.
The event commenced with a welcoming comment 
by SAMREF VP-Administration, Finance & Industrial 
Security, Mr. Saud H. Khallaf, followed by

presentations of both Saudi Aramco and SAMREF 
and open discussions. In the evening, participants 
took a tour around Jeddah Historic Area, and they 
had business dinner.
Along with SAMREF, the meeting was attended by 
Saudi Aramco, SABIC, PetroRabigh, Yasref, Sadara, 
Sasref, Luberef, Maaden, Satorp, Tasnee, Chevron, 
Saudi Arabian Chevron Inc., Khafji Joint Operations 
)KJO(, Al-Khorayef Petroleum, Willis Towers 
Watson, S-Chem-Chevron Phillips Chemical Co. 
LLC, Dow Chemical and Sahara Petrochemical.

THE 1ST EXCELLENCE CULTURE ASSEMBLY
Basem M. Al-Dhahri- Specialist, PR&CSR

Anwar H. Khairallah – HR-ER Manager

 THE 16TH  IKTRS ANNUAL IN-KINGDOM TOTAL
REWARDS SURVEY ROUNDTABLE MEETING
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Mohammed Bagais – Senior Specialist, PR&CSR

SAMREF MANAGEMENT MEETS MEWA 
DEPUTY MINISTER - ENVIRONMENT

SAMREF Vice President – Administration, Finance 
and Industrial Security, Mr. Saud H. Khallaf met His 
Excellency Dr. Osama Faqeeha, Deputy Minister 
for Environment at the Ministry of Environment, 
Water and Agriculture. IS&GA General Manager, 
Mr. Hassan H. Al-Amri and Process Engineering 
Manager, Mr. Ali Al-Asmari were present. 
The meeting addressed mutual environment 
protection-related issues. Mr. Khallaf emphasized 
SAMREF’s high attention to environment; that 
is well-proven by the significant investments to 
ensure the world-class compliance in this regard.  

In addition, the „First Aid“ course was held at 
SAMREF Recreation center in association with 
Yanbu General Hospital )YGH(. 
Further, the »Fire Protection« program was 
reiterated at Ibn Al-Atheer Intermediate School. 
It was admired by both teachers and students 
due to active participation by the attendees.
Still, there are a lot of useful programs to come 
in order to spread awareness inside SAMREF 
and among the community.

„How To Protect & Deal With Sports Injuries“ was the second activity conducted for SAMREF teams 
who participated in the 2019 RC Sports Festival. It included practical advices on ground during 
the opening matches of the different teams i.e. football, indoor soccer, basketball, volleyball as 
well as table tennis. 



63 Issue (6) June

 2019

SAMREF OTJ SAFETY COMMITTEE
ACTIVITIES 2019

SAMREF‘s attention to security, safety and health is not limited to its employees onsite or to their 
families at home, but also it extends to cover the entirety of the local community.
SAMREF Off-The-Job )OTJ( Safety committee plays a pivotal role by delivering a series of 
programs to increase the overall awareness of the employees, families and local community 
on unhealthy behaviors that threaten health and safety. For instance, such unhealthy behaviors 
include day-to-day habits at home, while driving or when exercising, or even the dietary habits 
in the daily life.

Accordingly, an action plan is in place to meet the established goal of improving safety awareness 
of the community; supported by SAMREF top management.
The kickoff was in Feb 2019 as the student awareness program titled „Fire Protection and 
Suppression“ was conducted at MYAS Ibn Khaldoon Secondary School.

Such class/field programs are conducted around the year to ensure covering as many schools 
as possible throughout MYAS. The objective is to promote skills of both teachers and students in 
how to protect and suppress fire.

Muhannad Al Ahmadi - Chairman of the Committee
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As part of the 2019 CSR plan, SAMREF sponsored the “World Autism Awareness Day“ which was held at 
Al-Baironi Primary School of MYAS.
The event included a lot of activities to support autistic children and get them integrated into education 
classes as well as community. It also comprised walk campaign at Prince/ Saud Bin Abdullah Bin Thuniyan 
Sports Park in association with “Mushat Yanbu“ Group. 

Besides, an awareness lecture titled “Autistic Spectrum: Support Techniques and Active Participation“ 
was delivered to ladies. 

SAMREF SPONSORS
“ WORLD AUTISM AWARENESS DAY ”

Basem M. Al-Dhahri - Specialist, PR&CSR

Mansour A. Al-Guthami – Labor Relations Consultant

EMPLOYEE CHARTER
CODE OF BUSINESS CONDUCT - COBC

Company Shall treat its Employees in a Decent Manner

Shall:
 - Conduct work ethically without any embarrassment or anything detrimental to the Company.
 - Keep personal interests away from the Company business.
 - Disclose any personal or family interest.
 - Respect the intellectual properties and rights of others.
 - Report any facts might involve a conflict of interest.
 - Comply with all Cyber Security requirements.
 - Avoid all harassment forms in work environment.
 - Adhere to the Company‘s dress code guidelines.

Shall Not:
 - Use any payment made by the Company to vendors to gain improper benefits. 
 - Have a material interest in any entity doing/seeking to do business with the Company.
 - Conduct professional business )financial or non-financial( without obtaining the Company approval.
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On Tuesday 05 February, SAMREF hosted the 33rd Alignment Meeting of IS managements and 
concerned government agencies.
The meeting was held at SAMREF recreation center and attended by all industrial security 
managements from the neighboring industries and the concerned government agencies‘ heads. 
During the meeting mutual issues were addressed and valuable ideas were exchanged to 
improve overall security coordination and performance. 

SAMREF LC )Cycle 5( has been recently formed through election by employees; in order to 
represent them inside and outside SAMREF. Immediately, the introductory meeting of the LC-
Cycle 5 was held on 07 July 2019. 
It is important to mention that election process was achieved smoothly and successfully starting 
candidacy stage on 22 May 2019 until result announcement on 04 July 2019. It is a reflection of 
the employees’ high awareness and consensus on this issue. 
The voting resulted in formation of the new LC members as follows :

Operations

Technical 

Maintenance 

IS&GA

HR & Medical

F&A and Executive

Operations

Technical 

Maintenance 

IS&GA

HR & Medical

F&A and Executive

Ali Raigi

Abdulaziz Zahrani

Alwaleed Kamal

Turki Bitar

Khaled Abed

Arab Abu Arab

Emad Nunu

MEMBERS RESERVES

Rami Farran

Ryyan B. Harbi

Mukhtar Shangiti

Ayman Tawfiq

Omar Sukhairi

Abdullah Otaibi

Hamza Aref

SAMREF LABOR COMMITTEE – CYCLE 5

Mahmaud Assaul – IS&GA Dept.

Mansour A. Al-Guthami – Labor Relations Consultant

THE 33rd IS ALIGNMENT MEETING
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Mahmaud Assaul – IS&GA Dept.

Mahmaud Assaul – IS&GA Dept.

As part of the continuous career development efforts as to ensure preparedness of security men 
for job challenges, IS&GA organized the »Communication Skills & Interpersonal Relationships« 
course, from 21 to 25 April 2019 at Holiday Inn hotel. The course was delivered by the security 
expert Mr. Alaa Abdullatif.
To strengthen partnership with the concerned government authorities and to help develop their 
personnel, officials from various security authorities and law enforcements )Labor office, FSF, 
Traffic Dept., Passport Dept. and Customs( took part in the course.  

IS&GA TRAINING PROGRAM

SHOOTING COURSE
FOR INDUSTRIAL SECURITY MEN

In compliance with the HCIS directives, 14 
security men attended the »Live Fire« course 
which was delivered by the FSF experts. The 
course was conducted during the period from 
13 to 24 January 2019› using Glock pistol )9mm 
series( and MB5 gun.
The course was part of IS&GA strategic plan 
to ensure highest preparedness of security 
men and improve their skills in order to handle 
different challenges in field. Also, the aim was 
to instill the culture of optimum use of weapons 
in protection of lives and property.  
Thankfully, all attendees successfully met 
requirements and passed prescribed practical 
tests. 
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On Thursday 07 March 2019, SAMREF hosted the First Regional Assembly of the Higher 
Commission for Industrial Security )HCIS(›s Secretariat General, at SAMREF recreation 
center in Yanbu Industrial City. The event was conducted under the auspices of the HCIS 
Secretary-General, Brig. General/ Mohammed bin Ali Al-Habdan and attended by the top 
leaderships and industrial security managements of HCIS-supervised vital industries in 
Madinah Region.

The assembly was to discuss and have a comprehensive understanding of the HCIS 
strategy and roles expected from such industries. In addition, the objective was to 
reinforce integration and cooperation between all by improving communication. Also, 
the aim was to exchange mutual future insights, explore areas for improvement and 
secure participation of all parties in planning and development efforts in order to ensure 
higher levels of productivity and involvement.  

On behalf of SAMREF, IS&GA manager, Abdulkhalig M. Al-Shehri presented a 5-item 
proposal for strengthening partnership and integration between the HCIS and the 
pertinent industries. The proposal was well received by the HCIS and it was addressed 
during the assembly.

Also, the event included an open discussion session to exchange ideas and viewpoints. 
It was chaired by IS&GA general manager, Hassan H. Al-Amri with valuable inputs from 
Mr. Al-Habdan and many insights from the attendees.

THE 1ST REGIONAL ASSEMBLY OF 
HCIS SECRETARIAT GENERAL

Mahmaud Assaul – IS&GA Dept.



Dear Colleagues,
It is my closing message through this issue of “SAMREF Magazine“ as these are my 
last working days after a period we spent together as »Samref family«. Throughout 
this period; we encountered good days; as well as challenging days. At the same time, 
I would like to congratulate you for the new “SHARP“ project that has been put in an 
active stage lately. This project shall take SAMREF to higher performance.  
On safety and reliability, we encountered a lot of challenges and lessons learned 
particularly during the T/A as well as after start up. It is now the right time to set back; 
analyze and evaluate personal behaviors and competency requirement, systems and 
procedures in place, design deficiency and the non-compliance of operating windows. 
I know how competent SAMREF people are and I’m confident that proper action will be 
taken to alleviate these shortfalls.
Above all, Knowledge Transfer Program )KTP( shall be emphasized as it is significantly 
important to face all challenges. Pass the knowledge of the experienced personnel to 
the youth generation to take SAMREF for further stride of pride.
At the end; I want to thank Samref Management Team who worked with me to lead 
such great company.
Also, I would like to commend the great support and wise guidance received by the 
board of directors )BOD(; Chaired by Mr. Ahmad Saadi and rest of BOD members as 
well as the Shareholders.
I will be leaving SAMREF and I look forward to hearing all good news about its further 
achievements. 
May Allah the Almighty bless you all. 



MESSAGE FROM THE
PRESIDENT & CEO

EDITORIAL

Salahaddin H. Dardeer
President & Chief Executive Officer
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The 1st Regional 
Assembly of HCIS 
Secretariat General

SAMREF Football
Tournament 2018

SAMREF Management 
Meets MEWA Deputy 
Minister - Environment

On behalf of »SAMREF Magazine« team, I'm pleased 
to welcome all readers and thank contributors for the 
variety of articles in all aspects. Also, I would like to 
greet all of you on the holy occasions of Ramadan and 
Eid. As well, I wish you a happy school vacation after 
a daunting, but a fruitful, schoolyear.      
I wish this 6th edition of the magazine will meet your 
expectations while we constantly strive to take it to a 
higher stage with your valuable support. Hassan H. Al-Amri

Foreword



HASAN H. ALAMRI
Editorial Board

BANDAR K. ESKANDRANI
Editor In Chief

ABEER S. GHULAM
Editing Coordinator

 Design By

www.idesignadv.ae

Translator
AGEEL A. ELNOUR

Saudi Aramco Mobil Refinery
Company Ltd. )SAMREF(

Samref Shall Be the Leading Refinery in 
Europe and Asia.

VISION

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.

MISSION

Correspondence Sent to the Editor

Tel 
Fax
Email

: + 966 14 3966444
: + 966 14 3964464
: eskandBK@samref.com.sa

CONTACT

PUBLISHED ARTICLES AND CONTRIBUTIONS DO NOT 
NECESSARILY REPRESENT THE OPINION OF THE 
MAGAZINE BUT EXPRESS THE VIEWS OF THE AUTHOR

Industrial security
And Government affairs GM 

Public relations
and social responsibility manager

Public relations
and social responsibility specialist



Magazine Issued by SAMREF Public RelationsISSUE 6 - JUNE 2019

Saudi Aramco Mobil Refinery
Company Ltd. )SAMREF(

CYBERSECURITY INCIDENT RESPONSE

THE 1ST REGIONAL ASSEMBLY
OF HCIS SECRETARIAT GENERAL

SAMREF FOOTBALL  TOURNAMENT 2018

SAMREF BIDS FAREWELL
TO PIONEERING EMPLOYEES


