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المقـــاالت والمســـاهمات المنشـــورة التمثـــل
بالضــرورة رأي المجلــة وإنمــا تعبــر عــن آراء كتّ ابهــا

افتتاحية العدد
كلمــة الرئيــس وكبيــر
اإلدارييــن التنفيذيين

عثــمــ ــان بــ ــن علـ ــي الغــامـ ــدي
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

يس ــرني كثي ــراً أن أتق ــدم إليك ــم بأطي ــب التحاي ــا م ــع نهاي ــة ه ــذا الع ــام وأتمن ــى أن تنعم ــوا بالصح ــة
والس ــعادة ف ــي الع ــام الجدي ــد.
ويطيــب لــي نيابـ ًـة عــن إدارة الشــركة أن أعبــر عــن جزيــل الشــكر والعرفــان علــى اإلنجــازات التــي تحققــت
خ ــال ع ــام 2019م ف ــي العدي ــد م ــن المج ــاالت الهام ــة ،إال أنن ــا نتطل ــع لب ــذل المزي ــد م ــن الجه ــود
لتحس ــين األداء عل ــى كاف ــة األصع ــدة لكتاب ــة فص ــل جدي ــد ف ــي قص ــة نج ــاح س ــامرف المس ــتمرة .وال
شـــك أن ســـامرف تســـتند فـــي نجاحاتهـــا علـــى الدعـــم المتواصـــل والقـــوي مـــن الشـــراكة الراســـخة
والناجح ــة بي ــن الش ــريكين؛ أرامك ــو الس ــعودية وإكس ــون موبي ــل.
نستشــرف فــي العــام الجديــد العديــد مــن التحديــات أهمهــا تنفيــذ مشــروع ســامرف لإلســتفادة مــن
مخلف ــات التكري ــر الثقيل ــة بتقني ــة إضاف ــة الهيدروجي ــن ال ــذي نطم ــح م ــن خالل ــه إل ــى تحقي ــق رؤيتن ــا
الجديـــدة فـــي أن تكـــون المصفـــاة المتكاملـــة الرائـــدة فـــي مجـــال تكريـــر الزيـــوت والبتروكيماويـــات
ف ــي الش ــرق األوس ــط ودول آس ــيا والمحي ــط اله ــادئ بحل ــول ع ــام 2030م ،إتس ــاقاً م ــع أه ــداف رؤي ــة
المملكــة  .2030وال شــك أن هــذا المشــروع العمــاق هــو خيــر فرصــة لتحســين أدائنــا وإلثبــات قدراتنــا.
وأود فـــي هـــذه الســـانحة التأكيـــد علـــى عـــزم اإلدارة وحرصهـــا علـــى دعـــم الموظفيـــن المقتدريـــن
وتمكينهـــم مـــن تحقيـــق أهـــداف الشـــركة وبلـــوغ غاياتهـــا اإلســـتراتيجية.
نعل ــم أن النج ــاح س ــمة ممي ــزة لس ــامرف مم ــا يجعلن ــا نتطل ــع للمزي ــد م ــن اإلنج ــازات طالم ــا تمس ــكنا
بإلتزامن ــا ب ــأن تظ ــل أه ــم أولوياتن ــا ه ــي س ــامة األف ــراد وإعتمادي ــة التش ــغيل.
وتقبلوا خالص تحياتي ،،،

كلمــة العدد
أبتـــدر القـــول بتهنئكـــم جميعـــاً بالعـــام الجديـــد ،وأســـأل اللـــه العلـــي القديـــر أن يكتـــب لنـــا فيـــه
الســـامة والســـعادة والعافيـــة والســـداد فـــي العمـــل وعلـــى الصعيـــد الشـــخصي.
يس ــعدني كثي ــراً أن أحييك ــم مج ــدداً وأض ــع بي ــن أيديك ــم الع ــدد الس ــابع م ــن (مجل ــة س ــامرف)
ال ــذي يتزام ــن ص ــدوره م ــع مناس ــبة م ــرور  35عام ــاً عل ــى تش ــغيل الش ــركة ،وه ــي مناس ــبة ف ــي
غاي ــة األهمي ــة كونه ــا تلخ ــص جمي ــع اإلنج ــازات الت ــي تحقق ــت وكاف ــة التحدي ــات الت ــي واجهناه ــا
طـــوال الســـنوات الماضيـــة .كمـــا أهنئكـــم جميعـــاً علـــى تدشـــين الشـــعار الجديـــد للشـــركة ومـــا
صاحب ــه م ــن تحس ــينات ته ــدف إل ــى المحافظ ــة عل ــى هوي ــة الش ــركة وتعزيزه ــا بم ــا يتس ــق م ــع
غاي ــات وأه ــداف س ــامرف اإلس ــتراتيجية.
أود أن أج ــدد الثن ــاء عل ــى تعاونك ــم ونأم ــل منك ــم اإلس ــتمرار ف ــي دع ــم المجل ــة ف ــي إصداراته ــا
القادمــة بالمســاهمات القيمــة والمقــاالت واألخبــار عــن الشــركة بكافــة أقســامها وإداراتهــا بمــا
يعك ــس اإلنج ــازات الت ــي ترف ــد مس ــيرة النج ــاح المس ــتمرة لس ــامرف.
وللجميع خالص تحياتي وتقديري ،،،
حســن بــن حامــد العمــري
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األخــبــــــــــار

شــركة ســامرف تحتفــل بمناســبة مــرور
 35عامــاً علــى تشــغيلها

حســن العمــري  -مديــر عــام إدارة األمــن الصناعــي والشــؤون الحكوميــة

نظم ــت ش ــركة س ــامرف ف ــي ي ــوم األح ــد المواف ــق األول م ــن ديس ــمبر 2019م بمرك ــز س ــامرف الترفيه ــي
ـاال كبي ــراً بمناس ــبة م ــرور  35عام ــاً عل ــى تش ــغيلها ،حض ــره س ــعادة محاف ــظ
بمدين ــة ينب ــع الصناعي ــة إحتف ـ ً
ينبـــع الســـيد /ســـعد الســـحيمي وســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الملكيـــة بينبـــع المهنـــدس /عدنـــان
عاي ــش العلون ــي وس ــعادة نائ ــب رئي ــس ش ــركة إكس ــون موبي ــل فيول ــز آن ــد لوبريكنت ــس لش ــؤون الوق ــود ف ــي
أوروبــا وأفريقيــا والشــرق األوســط الســيد /ويــد هاملتــون ماكســويل وبعــض مــن رؤســاء الشــركة وإدارييهــا
التنفيذييـــن الســـابقين ورؤســـاء الدوائـــر الحكوميـــة بمحافظـــة ينبـــع وجمـــع غفيـــر مـــن موظفـــي الشـــركة
باإلضاف ــة إل ــى أعض ــاء مجل ــس اإلدارة.
ب ــدأ اإلحتف ــال بكلم ــة ألقاه ــا س ــعادة رئي ــس الش ــركة
وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن المهنــدس /عثمــان علــي
الغامــدي ركــز فيهــا علــى الشــراكة الراســخة والناجحــة
بي ــن ش ــركتي أرامك ــو الس ــعودية وإكس ــون موبي ــل،
التـــي ســـاعدت الشـــركة علـــى لعـــب دور جوهـــري
فـــي اإلقتصـــاد الوطنـــي ومكنهـــا مـــن أداء الـــدور
المن ــوط به ــا حي ــال تلبي ــة حاج ــة األس ــواق العالمي ــة
م ــن منتج ــات البت ــرول .كم ــا أش ــاد الس ــيد /الغام ــدي
ـتدال ف ــي ذل ــك بس ــير
به ــذه الش ــراكة المثم ــرة ،مس ـ ً
8

مجلة سامرف

الشــركة بخطــوات ثابتــة نحــو تحقيــق رؤيتهــا الجديــدة
فـــي أن تكـــون المصفـــاة المتكاملـــة الرائـــدة فـــي
مج ــال تكري ــر الزي ــوت والبتروكيماوي ــات ف ــي الش ــرق
األوســط ودول آســيا والمحيــط الهــادئ بحلــول عــام
2030م .كذلــك أعــرب الســيد /الغامــدي عــن شــكره
وتقدي ــره للموظفي ــن ال ــرواد الذي ــن أكمل ــوا  35و30
و 25عامـــاً مـــن الخدمـــة المتواصلـــة فـــي ســـامرف،
مش ــيداً بعطائه ــم ومس ــاهماتهم الكبي ــرة ف ــي نج ــاح
الش ــركة.

إدارة الشــركة بغيــة المحافظــة علــى هويــة وســمعة
س ــامرف وإستش ــراف اآلف ــاق المس ــتقبلية ،إتس ــاقاً
مــع رؤيــة المملكــة  .2030كمــا إشــتمل الحفــل علــى
بع ــض الفق ــرات الترفيهي ــة مث ــل القصي ــدة الش ــعرية
الملحميـــة التـــي ألقاهـــا الزميـــل /عبـــد المجيـــد
الحنيطـــي وفقـــرة „أوبريـــت ســـامرف“ التـــي شـــدت
إنتب ــاه الحض ــور ونال ــت إعجابه ــم.

تضم ــن الحف ــل تكري ــم الموظفي ــن الذي ــن أكمل ــوا 35
و 30و 25عام ــاً ف ــي خدم ــة ش ــركة س ــامرف؛ حي ــث
قـــام كل مـــن الســـيد /أحمـــد الســـعدي والســـيد/
وي ــد ماكس ــويل والس ــيد /عثم ــان الغام ــدي بتكري ــم
المحتف ــى به ــم.
كمـــا شـــهد الحفـــل الحـــدث األول مـــن نوعـــه فـــي
تاري ــخ الش ــركة ،حي ــث ت ــم تدش ــين الهوي ــة الجدي ــدة
لســـامرف التـــي شـــملت إعتمـــاد شـــعار ســـامرف
الجدي ــد وحس ــاباتها الرس ــمية ف ــي مواق ــع التواص ــل وفــي ختــام اإلحتفــالُ ،دعـ َـي جميــع الحاضريــن لتنــاول
اإلجتماع ــي ضم ــن التوج ــه اإلس ــتراتيجي ال ــذي تبنت ــه وجبــة العشــاء.
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مؤتمر ومعرض هندسة العمليات
في الشرق األوسط (ميبيك) لعام 2019م

محمــد باقيــس  -كبيــر أخصائيــي العالقــات العامــة والمســؤولية االجتماعيــة

برعايـــة ذهبيـــة شـــاركت شـــركة ســـامرف فـــي مؤتمـــر
ومعـــرض هندســـة العمليـــات فـــي الشـــرق األوســـط
(ميبي ــك  )2019ف ــي نس ــخته الخامس ــة خ ــال الفت ــرة م ــن
 16 - 14أكتوبــر  2019م والــذي يعقــد كل عاميــن بالمركــز
الدولـــي للمعـــارض فـــي مملكـــة البحريـــن تحـــت شـــعار
تحـــول هندســـة العمليـــات مـــن خـــال االبتـــكار وبرعايـــة
كريم ــة م ــن ل ــدن صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمي ــر خليف ــة
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء البحرينـــي الموقـــر.
يعتبـــر مؤتمـــر ومعـــرض الشـــرق األوســـط لهندســـة
العمليـــات (ميبيـــك) مـــن الفعاليـــات النفطيـــة المهمـــة
الت ــي تعق ــد ف ــي دول مجل ــس التع ــاون الخليج ــي .فمن ــذ
انطالقتــه األولــى فــي مملكــة البحريــن ،فــإن هــذا المؤتمــر
ق ــد أخ ــذ مكان ــة عالي ــة واكتس ــب الس ــمعة الطيب ــة مم ــا
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حظ ــي عل ــى مش ــاركة عددي ــة ونوعي ــة كبي ــرة م ــن قب ــل
االخصائييـــن والمهنييـــن والمهتميـــن وكذلـــك الشـــركات
النفطيـــة العالمـــي.
وق ــال وزي ــر النف ــط النف ــظ البحرين ــي أن فعالي ــات ميبي ــك
ه ــذا الع ــام إش ــتملت عل ــى إط ــاق النس ــخة األول ــى ف ــي
مملكـــة البحريـــن مـــن مؤتمـــر مجلـــس البتـــرول العالمـــي
ال ــذي يعتب ــر م ــن أكب ــر المؤتم ــرات العالمي ــة المتخصص ــة
فـــي مجـــال البتـــرول والـــذي ســـيتناول فيـــه عـــدد مـــن
المواضيـــع المهمـــة فـــي إســـتراتيجية التكريـــر وقيـــادة
البتروكيماويـــات وتغيـــرات الـــرؤى الوطنيـــة ونمـــاذج
األعمـــال ومتطلبـــات العمـــاء والبيئـــة واإلســـتدامة
واألمـــن وغيرهـــا مـــن المواضيـــع ذات العالقـــة.

سامرف ترعى مؤتمر ومعرض اإلقتصاد األخضر

محمــد باقيــس  -كبيــر أخصائيــي العالقــات العامــة والمســؤولية االجتماعيــة

رع ــت ش ــركة س ــامرف المؤتم ــر والمع ــرض العالم ــي التاس ــع بيئ ــة الم ــدن 2019م بعن ــوان «االقتص ــاد األخض ــر ودوره
فـــي التنمي ــة االقتصادي ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــة تعزي ــزاً لالس ــتدامة ف ــي الم ــدن» ،وال ــذي نظم ــة الهيئ ــة الملكيـــة
بينب ــع الصناعي ــة خ ــال الفت ــرة  25-26نوفمب ــر 2019م  ،تح ــت رعاي ــة رئي ــس الهيئ ــة الملكي ــة للجبي ــل وينب ــع المهن ــدس
عبدالل ــه الس ــعدان ،وبمش ــاركة نخب ــة م ــن العلم ــاء والخب ــراء والمهندس ــين  ،كم ــا ش ــارك ف ــي المؤتم ــر مجموع ــة م ــن
االستش ــاريين واألكاديميي ــن والمنظم ــات غي ــر الرس ــمية ،ومدي ــري المنش ــآت ،وأصح ــاب المش ــاريع ،والجمه ــور الع ــام
المهتمي ــن باالقتص ــاد األخض ــر.
وتنـــاول المؤتمـــر عـــدداً مـــن األبحـــاث العلميـــة  ،التـــي جـــاءت بعنـــوان «االقتصـــاد األخضـــر» المفهـــوم والتحديـــات
والسياس ــات واإلس ــتراتيجيات والتش ــريعات» ،كم ــا ناقش ــت مفه ــوم االقتص ــاد األخض ــر وتداعيات ــه ف ــي س ــياق الم ــدن
العربيـــة ،وآثـــاره التفصيليـــة علـــى مســـتوى المـــدن واألفـــراد ،وأهميـــة تبنـــي االقتصـــاد األخضـــر لضمـــان مســـتقبل
مس ــتدام ،ودور القي ــادات االقتصادي ــة والصناعي ــة ف ــي تبن ــي ونج ــاح ه ــذا المفه ــوم  ،كم ــا تم ــت مناقش ــة الش ــراكات
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لالســتثمار فــي المشــاريع اإلقتصاديــة الخضــراء ودور القيــادة السياســية واإلقتصاديــة
ومتخ ــذي الق ــرارات ف ــي تبن ــي االس ــتثمار األخض ــر.

زيارة طالب مركز األمير سلطان االجتماعي
(مركز الحي) بالمدينة المنورة
محمــد باقيــس  -كبيــر أخصائيــي العالقــات العامــة والمســؤولية االجتماعيــة

إســتقبلت ســامرف يــوم األحــد 18/11/1440هـــ الموافق طالبــاً و 6مشــرفين ،وقــد إشــتملت الزيــارة جولــة تعريفيــة
21/7/2019م وف ــداً م ــن ط ــاب مرك ــز األمي ــر س ــلطان داخ ــل المصف ــاة س ــبقها فيل ــم وثائق ــي ع ــن الش ــركة تل ــى
اإلجتماعـــي (مركـــز الحـــي) التابـــع للجمعيـــة األهليـــة ذل ــك تقدي ــم الهداي ــا التذكاري ــة للط ــاب الزائري ــن.
للخدم ــات االجتماعي ــة بالمدين ــة المن ــورة وعدده ــم ()27
العـدد (  ) 7ديسـمبر 2019
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ســامــرف تحقـق « المـركــز الثــالــث »
فــــي مسابقة أرامكو السنوية لإلطفاء

زيــاد الكشــي  -منســق تدريــب اإلطفــاء

المنظمــة مــن قبــل شــركة
حقــق قســم اإلطفــاء فــي شــركة ســامرف المرتبــة الثالثــة فــي المســابقة الســنوية ُ
ـتركة،
المش ـ َ
أرامك ــو الس ــعودية والت ــي تس ــتهدف رج ــال اإلطف ــاء عل ــى مس ــتوى ش ــركة أرامك ــو والش ــركات ُ
وتعتم ــد المس ــابقة عل ــى اللياق ــة البدني ــة و التحم ــل والمه ــارات الت ــي ينبغ ــي توفره ــا ف ــي رج ــال اإلطف ــاء.
وتتك ــون المس ــابقة م ــن خمس ــة مراح ــل تت ــوزع بي ــن الفردي ــة والجماعي ــة وتمت ــد إل ــى ثالث ــة أي ــام متواصل ــة
يتناف ــس فيه ــا المتس ــابقون حس ــب فئ ــات عمري ــة مختلف ــة م ــن جمي ــع الش ــركات.
المش ــارك بع ــد تقيي ــم مس ــتوى برنام ــج اللياق ــة عل ــى م ــدى ع ــام كام ــل وبع ــد إج ــراء
وت ــم إختي ــار الفري ــق ُ
إختب ــارات لياق ــة عل ــى مس ــتوى القس ــم نت ــج عنه ــا إختي ــار الفري ــق حس ــب نتائ ــج إختب ــارات التقيي ــم.
وجديــر بالذكــر أن اللياقــة البدنيــة تعتبــر مــن المتطلبــات الضروريــة لموظفــي قســم اإلطفــاء حيــث يخضعــون
لبرنامــج لياقــة يومــي تحــت إشــراف مــدرب مختــص مــن شــأنه أن يرفــع درجــة لياقتهــم وجاهزيتهــم لمواجهــة
أي طــارئ ال ســمح اللــه.
وبهــذه المناســبة نبــارك إلدراة الشــركة هــذا اإلنجــاز ونتقــدم بجزيــل الشــكر إلدارة األمــن الصناعــي والشــؤون
الحكومي ــة ممثل ـ ًـة بمديرع ــام اإلدارة المهن ــدس  /حس ــن العم ــري عل ــى الدع ــم الالمح ــدود ال ــذي أت ــاح لن ــا
تحقي ــق ه ــذا اإلنج ــاز متمني ــن للش ــركة دوام النج ــاح عل ــى جمي ــع األصع ــدة.
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قياديو سامرف في زيارة لشركة ينبت

محمد باقيس  -كبير أخصائيي العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية

قــام المهنــدس /عثمــان بــن علــي الغامــدي ،الرئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن وعــدد مــن قياديــي ســامرف بزيــارة
شــركة ينبــت واإللتقــاء بعــدد مــن قيادييهــا وكوادرهــا ،حيــث جــرى خــال الزيــارة تبــادل المعرفــة بيــن الفريقيــن.
كما شملت هذه الزيارة توقيع إتفاقية تعاون بين الشركتين تضمنت تزويد شركة سامرف بمادة البروبلين الخام.

إجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية بمجلس
اإلدارة فــي مقـر إكسـون مـوبيــل

محمد باقيس  -كبير أخصائيي العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية

إجتمــع أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة مــن مجلــس إدارة شــركة ســامرف بمقــر شــركة إكســون موبيــل فــي مدينــة هيوســتن
األمريكيــة وذلــك لمناقشــة أداء الشــركة ومناقشــة مجموعــة مــن األعمــال وإعتمــاد بعــض القــرارات .كمــاقــام أعضــاء
اللجنــة بزيــارة لمصفــاة بيتــاون ،إحــدى شــركات إكســون موبيــل فــي مدينــة هيوســتن األمريكيــة ،وذلــك بغــرض اإلطــاع
ومناقشــة العديــد مــن األمــور.
العـدد (  ) 7ديسـمبر 2019
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التطـويـر المستمـر لنـظام
اإلمــــداد الكهـــربــــائـــي اإلحتــيـاطـــي
أحمــد حــادي  -أخصائــي الصيانــة الكهربائيــة

نظام اإلمداد الكهربائي عند الطوارئ وأهميته

ـا عــن إمتالكهــا أنظمــة طاقــة إحتياطيــة
تتلقــى ســامرف اإلمــداد الكهربائــي الكافــي مــن شــركة مرافــق ،فضـ ً
مســتقلة تعمــل آليــاً حــال إنقطــاع الكهربــاء بهــدف الحــد مــن العواقــب المترتبــة علــى ذلــك وضمــان التشــغيل
اآلمــن والمســتمر للمصفــاة.

ATS & DISTRIBUTION SUBSTATIONS

مكونات النظام

يتألـــف نظـــام اإلمـــداد الكهربائـــي اإلحتياطـــي مـــن مولـــدات إحتياطيـــة ومنظومـــة بطاريـــات باإلضافـــة إلـــى
أنظم ــة تزوي ــد الطاق ــة التلقائي ــة الت ــي تضم ــن إم ــداد الطاق ــة آلي ــاً م ــن خ ــال البطاري ــات ح ــال إنقط ــاع الكهرب ــاء

م ــن المص ــدر المعت ــاد أو عن ــد إنخف ــاض ضغ ــط التي ــار دون المس ــتوى ال ــازم للتش ــغيل.

التحسين المستمر لطرق الصيانة

إعتماديـــة وســـامة النظـــام مـــن المحـــاور الرئيســـية إلدارة الصيانـــة وتخضـــع للتحســـين المســـتمر وفـــق

إســتراتيجيات وإجــراءات صيانــة المعــدات الجديــدة التــي تحــرص علــى إعدادهــا وتحديثهــا وتطبيقهــا فــي حينــه.
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منظومة البطاريات

ت ــم تخصي ــص ورش ــة جدي ــدة لصيان ــة البطاري ــات ،وت ــم تجهيزه ــا بالمع ــدات واألجه ــزة المطلوب ــة ،عل ــى أن تب ــداً

العم ــل قريب ــاً .كذل ــك تخض ــع منظوم ــة البطاري ــات لبرنام ــج متابع ــة مس ــتمر يضم ــن إس ــتبدالها قب ــل إنقض ــاء

عمره ــا اإلفتراض ــي.

أنظمة تزويد الطاقة التلقائية

نجحــت إدارة الصيانــة هــذا العــام فــي إنجــاز صيانــة هــذه األنظمــة وفــق الخطــة المعتمــدة بواســطة المختصيــن

ف ــي س ــامرف دون اإلس ــتعانة ب ــأي م ــورد أو مق ــاول ،وه ــو إنج ــاز كبي ــر يتحق ــق ألول م ــرة ف ــي س ــامرف ف ــي
هــذا الصعيــد ،وذلــك بفضــل جهــود إدارة الصيانــة وحرصهــا علــى اإلحتفــاظ بموظفيهــا ذوي الكفــاءة والســعي
المتواص ــل لتطوي ــر قدراته ــم م ــن خــال نق ــل المعرف ــة والبرام ــج التدريبيــة المتخصصــة.

المولدات اإلحتياطية

خضع ــت المول ــدات خ ــال أعم ــال الصيان ــة الدوري ــة الش ــاملة لع ــام 2018م إل ــى عملي ــة إختب ــار كف ــاءة تكلل ــت
بالنجــاح ،كمــا تخضــع هــذه المولــدات إلــى إختبــارات كفــاءة أســبوعية لضمــان جاهزيتهــا عنــد الطــوارئ .وينتظــر

أن تقــود إســتراتيجية صيانــة المعــدات الجديــدة إلــى تحســين طــرق صيانــة هــذه المولــدات علــى صعيــد إختبــار

األحم ــال الفعلي ــة لخزان ــات الطاق ــة والكف ــاءة التش ــغيلية.

اآلفاق المستقبلية

تعتب ــر أنظم ــة اإلم ــداد الكهربائ ــي اإلحتياطي ــة ذات أهمي ــة بالغ ــة بالنس ــبة للمصف ــاة ،إذ ربم ــا ي ــؤدي تعطله ــا

إل ــى عواق ــب خطي ــرة عل ــى صعي ــد الس ــامة والصح ــة وحماي ــة البيئ ــة وتش ــغيل المصف ــاة .ل ــذا تح ــرص إدارة
الصيانــة علــى التحســين المســتمر إلعتماديــة هــذه األنظمــة لضمــان ســامتها وجاهزيتهــا .إنهــا إحــدى المهــام
الت ــي تح ــرص عليه ــا إدارة الصيان ــة لضم ــان أن تظ ــل س ــامرف مصف ــاة رائ ــدة.
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القي ــم وصناع ــة التغيي ــر
عبيــر غــام  -أخصائيــة العالقــات العامــة والمســؤولية االجتماعيــة
فــي حــدث تاريخــي وقــف جيــل ســامرف لصناعــة إســتراتيجية مســتقبل طمــوح وكتبــوا بمــداد عقولهــم وهمتهــم
خمــس ِقيـ ٍـم أساســية ،هــي :

والس ــر ف ــي صياغ ــة ه ــذه الخم ــس مف ــردات أنه ــا مفعم ــة بخب ــرة القي ــادات الكب ــرى لـ ــسامرف ،ممزوج ــة بق ــوة
الش ــباب حت ــى المتدربي ــن.
القي ــم الخم ــس ف ــي غاي ــة األهمي ــة إذ ال يتص ــور نج ــاح بغي ــر عم ــل جماع ــي منضب ــط ،وال
كل مف ــردة م ــن ه ــذه ِ
يتص ــور عم ــل ناج ــح أو جماع ــي غي ــر متمي ــز ،وال يكتم ــل أي عم ــل مهم ــا كان إن ل ــم يك ــن نزيه ــاً  ،وال يلي ــق باألف ــراد
وحت ــى المؤسس ــات أن تق ــود زم ــام نفس ــها ب ــا مس ــؤولية أو روح وطني ــة ووالء للبيئ ــة الت ــي تعي ــش فيه ــا.
فــا غرابــة أن تكــون هــذه القيــم أساســاً لصناعــة كيــان ومعلــم عالمــي ،يتميــز فــي األداء واإلنتــاج والحفــاظ علــى
المــوارد البشــرية والماديــة والمركــز التنافســي لتكــون منتجــات (ســامرف) األفضــل لــدى العمــاء.
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إض ــاءات علــى الطري ــق

المهندس /سعود بن حامد خالف

نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والماليــة واألمــن الصناعــي

إن ــه لم ــن دواع ــي س ــروري أن يت ــم تكريم ــي مؤخ ــراً م ــن قب ــل
رئيـــس مجلـــس إدارة ســـامرف علـــى إكمالـــي  35ســـنة مـــن
العم ــل المتواص ــل ف ــي خدم ــة ه ــذا الص ــرح العظي ــم س ــامرف
والـــذي أتشـــرف أن أكـــون أحـــد أفـــراده.
المفارق ــة الس ــارة أن تت ــازم ه ــذه المناس ــبة م ــع األحتف ــال بم ــرور  35س ــنة عل ــى عملي ــات التش ــغيل
وكان إحتف ــال ممي ــز ب ــكل م ــا تعن ــي الكلم ــة.
وبه ــذه المناس ــبة أتق ــدم بالش ــكر الجزي ــل ل ــكل م ــن س ــاهم ف ــي اإلع ــداد له ــذا الحف ــل الممي ــز و النج ــاح
ـا مفخ ــرة ل ــكل منس ــوبي س ــامرف وعل ــى رأس ــهم الرئي ــس وكبي ــر اإلداريي ــن
المش ــرف ال ــذي ه ــو فع ـ ً
التنفذيي ــن .وأتمن ــى لس ــامرف مزي ــداً م ــن اإلنج ــازات والنجاح ــات للنه ــوض بالش ــركة إل ــى أعل ــى الدرج ــات
ـتقبال...
مس ـ
ً
لق ــد نهض ــت س ــامرف بفض ــل م ــن الل ــه تعال ــى ث ــم بفض ــل منس ــوبيها وقياداته ــا عل ــى م ــدى الخمس ــة
والثالث ــون س ــنة الماضي ــة وستس ــتمر بمش ــيئة الل ــه إل ــى مزي ــد م ــن التق ــدم والنج ــاح ف ــي ظ ــل وج ــود
منس ــوبيها المميزي ــن المجددي ــن ووج ــود قي ــادات حكيم ــة ف ــي الس ــنوات القادم ــة لتضاه ــي المصاف ــي
العالميـــة فـــي مجـــال الســـامة و إعتماديـــة اإلنتـــاج وتحقيـــق مـــا يطمـــح إليـــه الشـــركاء مـــن تحقيـــق
األهـــداف المنشـــودة وهـــو أن تكـــون ســـامرف المصفـــاة الرائـــدة فـــي آســـيا والشـــرق األوســـط فـــي
عملي ــات تكري ــر الزي ــت الخ ــام وتحقي ــق التكام ــل ف ــي مج ــال البتروكيماوي ــات ف ــي الس ــنوات القادم ــة إن
ش ــاء الل ــه.
أرجــو مــن جميــع الزمــاء التكاتــف لقيــادة عجلــة ســامرف إلــى األمــام وإلــى مزيــداً مــن التقــدم والنجــاح....
وفقكــم اللــه وســدد خطاكــم
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لوائـــح وأنظمـــة

ـزان األداء دس ــتور العم ــل ف ــي « س ــامرف »
مي ـ ُ
منصــور القثامــي  -مستشــار شــؤون العامليــن

أدناه مصطلحات نظامية تمثل دستور العمل في (سامرف):
ساعات العمل
هــي المســاحة الزمنيــة ( 8ســاعات أو  12ســاعة) لتنفيــذ عقــد العمــل مقابــل أجــر يتخللهــا راحــة ال تقــل عــن نصــف
ســاعة كل خمــس ســاعات حتــى ال يصــاب العامــل باإلجهــاد باإلضافــة إلــى وقــت الصــاة .ووضعــت اللوائــح لمنــع
التســيب أو الغيــاب ولئــا يترتــب علــى ذلــك تعطيــل أو تأخيــر للعمــل ،وعلــى الموظــف أن يحســن إدارة الوقــت
وترتيــب األولويــات والتــوازن بيــن التزامــات العمــل واألســرة.
تنظيم العمل
هــو العمــل الجــاد النزيــه وفــق اإلجــراءات المتميــز بالعمــل الجماعــي والمســؤولية ،ونقيضــه الفوضــى ومــن صورهــا
التالعــب أو النــوم أو تــرك مــكان العمــل أو عــدم اطاعــة األوامــر أو التحريــض أو االمتنــاع لدواعــي الطــوارئ أو
افشــاء األســرار أو االســتهتار بالســامة أو االفــراط فــي الســلطة أو التقصيــر فــي االشــراف والمتابعــة.
سلوك الموظف
ويجــب أن يكــون إيجابيــا يحتــرم ذاتــه وزمــاءه ومــكان العمــل ،ممتنعــا عــن الســلوك الســلبي كالمشــاجرة أو
التصــرف أو الظهــور بشــكل غيــر الئــق ،أو االعتــداء بكافــة صــوره ،أو مخالفــة التعليمــات ،أو االدعــاء كذبــا أو قبــول
الرشــوة أو التزويــر أو اســتعمال المــواد لألغــراض الشــخصية ،أو ارتــكاب فعــل مخــل بالشــرف أو اإلهمــال فــي أداء
العمــل أو عــدم حضــور برامــج التدريــب.
الضوابط األمنية
يعتبــر التــزام الموظــف بالضوابــط األمنيــة عنــد دخولــه للشــركة مؤشــر إيجابــي علــى التزامــه بســامة األداء بقيــة
يومــه ،بــدءاً مــن المحافظــة علــى بطاقــة العمــل وابرازهــا ،واتبــاع تعليمــات األمــن والســامة أو تنظيــم حركــة
المــرور ،واالمتنــاع عــن اســتخدام الجــوال أثنــاء القيــادة ،واالمتثــال للتفتيــش وتجنــب التصويــر أو اإلعالنــات إال
بــإذن.
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الئحة االتصاالت
نظــم وشــبكة المعلومــات واالتصــاالت الالســلكية ،فــا تســتخدم إال ألغــراض العمــل ووفــق الضوابــط ،وال
يســمح لغيــر المصــرح لــه اســتخدامها ،ويجــب حفظهــا مــن العبــث أو اإلهمــال أو الضــرر ،كمــا يحظــر اســتخدام
الهاتــف النقــال فــي المنطقــة المحظــورة.
اآلالت والمعدات
هــي الممتلــكات واألصــول الماديــة للشــركة ،وأن اإلهمــال فــي ذلــك يدعــو للمحاســبة ،وتــزداد المحاســبة إذا كان
اإلهمــال بعمــد أو نجــم عنــه ضــرر جســيم أو تعريــض موظفــي الشــركة أو المعــدات للمخاطــر.
مدونة السلوك الوظيفي
وثيقــة التــزام بتســيير أعمــال الشــركة وفــق المعاييــر القانونيــة وخلوهــا مــن تعــارض المصالــح أو إســتغالل النفــوذ
الوظيفــي لتحقيــق مصلحــة شــخصية أو التحــدث نيابـ ًـة عــن الشــركة دون تفويــض ،وكذلــك االلتــزام بأخالقيــات
العمــل ،والملكيــة الفكريــة وحقــوق اآلخريــن ،وعلــى الموظــف أن يفصــح عــن أيــة مصلحــة ماليــة يملكهــا ويمتنــع
أن يكــون طرفــا فــي منشــأة تتعامــل مــع الشــركة.

تلتــزم الشــركة بمعاملــة موظفيهــا بشــكل الئــق واالهتمــام بمصالحهــم
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همـــة حتـــى القمــة « » 89

إحتفل ــت س ــامرف وموظفيه ــا ف ــي ي ــوم الثالث ــاء  25مح ــرم 1441هـــ المواف ــق  24س ــبتمبر 2019م
بالي ــوم الوطن ــي للمملك ــة العربي ــة الس ــعودية تح ــت ش ــعار «هم ــة حت ــى القم ــة  ،»89حي ــث ح ـ ّـل الل ــون
األخضــر فــي جميــع ثنايــا الشــركة فــي اإلحتفــال الــذي نظمــه قســم العالقــات العامــة بهــذه المناســبة
الوطني ــة الغالي ــة ،ش ــمل عروض ــاً للفن ــون الش ــعبية تضمنته ــا العرض ــة النجدي ــة.
عبر المهنــدس عثمان الغامدي ،الرئيس
مــن جهتــه ّ
وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن بشــركة ســامرف ،عــن
ســعادته وفخــر منســوبي الشــركة بهــذه المناســبة
الوطنيــة العظيمــة التــي ترســخ حــب الوطــن فــي
نفــوس الجميــع ،وأوضــح بــأن احتفــاالت ســامرف
باليــوم الوطنــي تأتــي مــن منطلــق واجبهــا
وإحساســها بالمســؤولية الوطنيــة واالجتماعيــة
وإلتزامــاً منهــا بخدمــة الوطــن والمجتمــع.
وفــي ذات الســياق ،صــرح المهنــدس /حســن
العمــري «يســرني باســمي وباســم منســوبي
ســامرف أن نرفــع خالــص التهنئــة إلــى مقــام خــادم
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الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
حفظــه اللــه ،وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزيــز حفظهمــا اللــه بمناســبة اليــوم الوطنــي
 ،89ســائال اللــه أن يحفــظ أمــن واســتقرار هــذا
الوطــن فــي ظــل قيادتــه الرشــيدة».
وفــي الختــام قدمــت العالقــات العامــة الهدايــا
التذكاريــة للحضــور والــذي جــرى تصميمهــا خصيصــاً
لهــذا اليــوم بشــعار « همــة حتــى القمــة » 89

ســــؤال
العــــــــــــدد

س ــنابل س ــامرف
محمد باقيس  -كبير أخصائيي العالقات العامة
والمسؤولية االجتماعية

فــي إطــار مبــدأ المواطنــة الــذي يمثــل أحــد القيــم األساســية
لســـامرف وضمـــن مبـــادرة ســـنابل ســـامرف التـــي تعنـــي
بالمجتم ــع وتحق ــق م ــن خالله ــا أوج ــه التع ــاون بينه ــا وبي ــن
الجمعيــات الخيريــة ،واصلــت الشــركة ممثلــة بقســم العالقــات
العام ــة دع ــم المش ــاريع الخيري ــة الت ــي تص ــب ف ــي إط ــار تنمي ــة
أف ــراد المجتم ــع وتقدي ــم الدع ــم وتبن ــي األنش ــطة الهادف ــة
الت ــي تنظمه ــا الجمعي ــات الخيري ــة والدوائ ــر الحكومي ــة.
حيــث قامــت الشــركة خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2019م
برعايـــة األنشـــطة االجتماعيـــة للجمعيـــات الخيريـــة والبرامـــج
الهادف ــة المقدم ــة م ــن الدوائ ــر الحكومي ــة ،وق ــد إش ــتملت
هـــذه المبـــادرات علـــى إقامـــة المعـــرض التوعـــوي عـــن
أض ــرار المخ ــدرات ال ــذي نظمت ــه المديري ــة العام ــة لمكافح ــة
المخ ــدرات بينب ــع ،كم ــا ت ــم دع ــم برام ــج الجمعي ــات الخيري ــة
لتحفي ــظ الق ــرآن الكري ــم بينب ــع ومحافظت ــي ب ــدر ومس ــتورة،
كمـــا ســـاهمت الشـــركة بدعـــم جمعيـــة التنميـــة األســـرية
بينبع-س ــكن وم ــودة( -برنام ــج المقبلي ــن عل ــى ال ــزواج) .تل ــى
ذلـــك دعـــم المكتـــب التعاونـــي للدعـــوة واإلرشـــاد وتوعيـــة
الجالي ــات بينب ــع (الملتق ــى الثال ــث للمس ــلمين الج ــدد) ،إضاف ــة
إلـــى ذلـــك تـــم دعـــم جمعيـــة مســـتودع المدينـــة المنـــورة
الخي ــري بمحافظت ــي ب ــدر والعي ــص وجمعي ــة الب ــر والخدم ــات
االجتماعيـــة الخيريـــة بينبـــع (مشـــروع تفريـــج كربـــة لقضـــاء
مديوني ــة الس ــجناء ومش ــروع الحقيب ــة المدرس ــية) وجمعي ــة
البـــر والخدمـــات االجتماعيـــة بأملـــج فـــرع الصـــري الغربيـــة.
وأفــاد مديــر عــام إدارة االمــن الصناعــي والشــؤون الحكوميــة
المهنـــدس حســـن العمـــري بـــأن الشـــركة قـــد دأبـــت علـــى
تبنـــي العديـــد مـــن األنشـــطة والفعاليـــات موضحـــا حـــرص
شـــركة ســـامرف علـــى متابعـــة وتنفيـــذ تلـــك األنشـــطة بمـــا
يعـــود بالنفـــع ويحقـــق الهـــدف المنشـــود ألفـــراد المجتمـــع
ومؤسســـاته.

ه ــو س ــؤال يط ــرح ف ــي كل ع ــدد م ــن ش ــتى
ميادي ــن المعرف ــة وس ــيعلن ع ــن إس ــم الفائ ــز
بالمســـابقة فـــي العـــدد الـــذي يليـــه وفـــي
حـــال وصـــول أكثـــر مـــن إجابـــة صحيحـــة يتـــم
اإلقتـــراع بيـــن الفائزيـــن.

الس ــؤال

مـــا الـــذي يتميـــز بـــه شـــعار ســـامرف
الجديـــد؟

ترسل اإلجابات إلى ..
البريد إلكتروني 4670@samref.com.sa :
توصــيــلــة رقــم 7924 :
حل سؤال العدد السابق ..

ح ــل س ــؤال الع ــدد الس ــابق ه ــو( :اللحظ ــة).
وق ــد وردت العدي ــد م ــن اإلجاب ــات الصحيح ــة
وكان ــت نتيج ــة القرع ــة م ــن نصي ــب الزمي ــل/

معت ــز عطاالل ــه

العـدد (  ) 7ديسـمبر 2019
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سامرف تشارك في المؤتمر الدولي
للسالمة من الحرايق النفطية

زيــاد الكشــي  -منســق تدريــب اإلطفــاء

شـــاركت شـــركة ســـامرف كراعـــي فضـــي فـــي المؤتمـــر
الســـعودي الدولـــي للســـامة مـــن الحرائـــق النفطيـــة
وال ــذي أقي ــم ف ــي الري ــاض بفن ــدق الريت ــز كارلت ــون خ ــال
الفت ــرة م ــن 1441/ 1/ 19 - 17هـــ المواف ــق 9/ 18 - 16
2019/م ،حيــث تــم تســليط الضــوء علــى مجــال الســامة
والحماي ــة النفطي ــة م ــن الحري ــق.
وقــد شــارك قســم الحمايــة مــن الحريــق بفريــق عمــل مــن
كاف ــة المس ــتويات يترأس ــه رئي ــس اإلطف ــاء ف ــي الش ــركة
األس ــتاذ /ري ــان حم ــد الس ــريحي ،كم ــا ق ــدم فري ــق العم ــل
ث ــاث دورات تدريبي ــة وورش عم ــل تتعل ــق بالس ــامة م ــن
الحرائ ــق النفطي ــة ،أهمه ــا ورق ــة عم ــل ألقاه ــا األس ــتاذ/
ريـــان حمـــد الســـريحي بعنـــوان (اإلنفجـــارات الناتجـــة عـــن
غليـــان الســـوائل وتمـــدد الغـــازات) والتدابيـــر اإلحترازيـــة
لمن ــع ه ــذا الن ــوع م ــن اإلنفج ــارات.

جدي ـ ٌـر بالذك ــر أن ه ــذه التدابي ــر اإلحترازي ــة كان ــت بن ــاء عل ــى
توصي ــات الدراس ــة الميداني ــة الت ــي إس ــتهدفت المناط ــق
المعرضـــة لمثـــل هـــذه المخاطـــر داخـــل الشـــركة ،وهـــي
الدراســـة التـــي أجراهـــا قســـم منـــع الخســـائر والصحـــة
المهنيـــة بمشـــاركة قســـم الحمايـــة مـــن الحريـــق وخبـــراء
م ــن ش ــركة إكس ــون موبي ــل.

قائ ــد أم ــن المنش ــآت ف ــي زي ــارة لس ــامرف
محم ــد باقي ــس  -كبي ــر أخصائي ــي العالق ــات العام ــة والمس ــؤولية االجتماعي ــة

إســـتقبل ســـعادة الرئيـــس وكبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن
المهن ــدس /عثم ــان ب ــن عل ــى الغام ــدي بمكتب ــه س ــعادة
العقي ــد رك ــن /راض ــي ب ــن طحيم ــر الجهن ــي  -قائ ــد ق ــوة
أم ــن المنش ــآت بمحافظ ــة ينب ــع ،حي ــث ج ــرى خ ــال الزي ــارة
تبـــادل اآلراء ومناقشـــة أوجـــه التعـــاون المشـــترك.
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أهمية العقود وأخطار عدم توثيقها
محمد زاكر  -المستشار القانوني

إشـــترك ثالثـــة إخـــوة فـــي مشـــروع إســـتثماري وإتفقـــوا
علــى أن يســجل األخ األكبــر أصــول المشــروع بإســمه ،وقــد
ق ــام كل منه ــم بتس ــديد ثم ــن المش ــروع كل حس ــب نصيب ــه
ف ــي رأس الم ــال ول ــم يت ــم تحري ــر أي مس ــتند قانون ــي يثب ــت
شــراكتهم نظــراً للثقــة التــي كانــت بينهــم ،إال أن األخ توفــي
وقـــام الورثـــة بإنـــكار حقـــوق باقـــي الشـــركاء نظـــراً لعـــدم
توف ــر مس ــتند قانون ــي يثب ــت الش ــراكة.
إن معظـــم النزاعـــات التـــي تنشـــأ بيـــن األفـــراد تكـــون
نتيج ــة إهم ــال الجوان ــب القانوني ــة لحماي ــة حقوقه ــم ف ــي
التعامـــات بيـــن بعضهـــم البعـــض ،فالغالـــب علـــى النـــاس
التعامـــل علـــى أســـاس الثقـــة المتبادلـــة غيـــر مدركيـــن
أهمي ــة توثي ــق العالق ــة الت ــي م ــن ش ــأنها حف ــظ حقوقه ــم
وتوضيـــح اإللتزامـــات والواجبـــات علـــى كل طـــرف .ويعـــد
توثي ــق التعام ــات بي ــن األف ــراد ف ــي ش ــتى مج ــاالت الحي ــاة
ذو أهمي ــة بالغ ــة ف ــي حف ــظ الحق ــوق وس ــد ب ــاب النزاع ــات
والخالفـــات.
إن صياغـــة العقـــد بطريقـــة صحيحـــة ال تقـــل أهميـــة عـــن
كتابتـــه؛ حيـــث المفتـــرض فـــي الصياغـــة الصحيحـــة التعبيـــر
عـــن إرادة أطـــراف العقـــد بشـــكل واضـــح ،ويجـــب علـــى
م ــن يصي ــغ العق ــد مراع ــاة ع ــدة أم ــور مهم ــة مث ــل وض ــوح
مقدم ــة العق ــد ،حي ــث يج ــب أن تحت ــوي عل ــى تاري ــخ وم ــكان
إنش ــاء العق ــد ،وأس ــماء األط ــراف وبياناته ــم ،وعناوينه ــم،
وجمي ــع معلوماته ــم الضروري ــة ،واله ــدف م ــن العق ــد .كم ــا
يج ــب أن يش ــتمل عل ــى تحدي ــد إلتزام ــات وواجب ــات أط ــراف

العقـــد والغـــرض منـــه ونوعـــه ومدتـــه وقيمتـــه وطريقـــة
الدفـــع والشـــروط الجزائيـــة وآليـــة الفســـخ وطريقـــة حـــل
المنازع ــات وتحدي ــد الجه ــة المختص ــة عن ــد نش ــوب الن ــزاع،
واإلشـــارة إلـــى مرفقـــات العقـــد ومســـتنداته (إن وجـــدت)
واخي ــراً توقي ــع جمي ــع األط ــراف حت ــى يك ــون العق ــد ناف ــذاً.
ايضـــاً مـــن األمـــور الواجـــب مراعاتهـــا عنـــد صياغـــة وكتابـــة
العقـــود وجـــود حصيلـــة شـــرعية وقانونيـــة ولغويـــة لـــدى
الشـــخص المســـؤول عـــن صياغـــة وكتابـــة العقـــد تمكنـــه
وتســـاعده علـــى ُحســـن الصياغـــة واإلبـــداع فيهـــا بحســـب
متطلبـــات األطـــراف ،وتجنـــب الصيغـــة التـــي تفضـــي إلـــى
المجهـــول؛ حيـــث أنهـــا قـــد تســـبب صعوبـــة فـــي توضيـــح
اإللتزامـــات علـــى كل طـــرف ممـــا يـــؤدي إلـــى وقـــوع
الخالفـــات والنزاعـــات.
أخي ــراً  ،م ــن األخط ــاء الش ــائعة الت ــي يق ــع فيه ــا األف ــراد ه ــو
إهمــال التوثيــق القانونــي لتعاملتهــم نظــراً للثقــة المتبادلــة
أو إلعتبـــارات إجتماعيـــة أو شـــخصية غافليـــن أن توثيـــق
الحق ــوق ال يتع ــارض م ــع األع ــراف والع ــادات االجتماعي ــة،
بـــل أنـــه الســـبيل لتجنـــب النزاعـــات التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى
اإلض ــرار بالعالق ــات االجتماعي ــة ،وخي ــر ش ــاهد عل ــى ذل ــك
أروق ــة المحاك ــم الت ــي تحك ــي قص ــص طويل ــة ع ــن أش ــخاص
وقع ــوا ف ــي دوام ــة الثق ــة واإلعتب ــارات االجتماعي ــة.
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الصح ــة المهني ــة

المخاطـــر البيولوجيـــة « الفطريـــات »

جــاك واســرمان  -أخصائــي صحــة مهنيــة معتمــد

ـرة أو فــي
الفطريــات كائنــات حيــة ومنهــا العفــن الــذي يوجــد فــي الطبيعــة ويدخــل إلــى المبانــي مباشـ ً
عــادة علــى الخشــب والجــدران
ً
شــكل جراثيــم تنتقــل عــن طريــق الهــواء .يتوالــد العفــن فــي المبانــي
وداخــل مــواد التنجيــد فــي األثــاث وفــي األقمشــة وعلــى ورق الحائــط والســتائر وألــواح األســقف
المســتعارة والســجاد.

ً
نتيجة لـ :
تحتاج الفطريات إلى الرطوبة لتتكاثر ،وتتواجد الرطوبة

 وجود تسربات في األسقف أو األرضيات أو في أنظمة السباكة. اإلغالق المحكم للمباني بصورة ال تسمح بالتهوية والتخلص من الرطوبة الزائدة. التسرب من المطابخ والحمامات ،الخ. -الرطوبة الجوية الزائدة.

كيفيــة تســبب الفطريــات فــي المشــاكل
الصحيــة :

إستنشــاق الفطريــات أو الجزيئــات الدقيقــة
المتناثــرة منهــا أو جراثيمهــا يــؤدي إلــى مشــاكل
صحيــة أو تفاقــم حــاالت مرضيــة معينــة .األعــراض
الصحيــة المرصــودة األكثــر شــيوعاً تتضمــن :
 تهيج العين واألنف والحنجرة. سعال أو أحتقان في الشعب الهوائية. تفاقم نوبات الربو ُّالش َعبي.
 -الصداع.
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التدابير الموصى بها للوقاية من خطر الفطريات :

أوال تحديد مصدر الرطوبة ومعالجته ،وذلك بإتخاذ التدابير التالية :
يجب ً
 وجــود فتحــات لتهويــة الحمامــات ومصــادر الرطوبــة األخــرى لضمــان إخــراج الرطوبــة الزائــدة مــنالمنــزل.
 التحكم في مستوى الرطوبة بواسطة أنظمة التكييف وأجهزة إزالة الرطوبة. إستخدام مراوح شفط الهواء أثناء الطبخ وغسل الصحون والمالبس. عــزل األســطح البــاردة لمنــع تراكــم الرطوبــة علــى األنابيــب والنوافــذ والجــدران الخارجيــة واألســقفواألرضيــات.
 المحافظة على الحالة التشغيلية الجيدة ألنظمة التدفئة والتهوية والتكييف. الحــرص علــى إزالــة البقــع واألوســاخ مــن األرضيــات والســجاد ،مــع تقليــل كميــة الميــاه المســتخدمةفــي تنظيــف الســجاد.
 اإلمتنــاع عــن وضــع الســجاد حــول النوافيــر وأحــواض الغســيل وأحــواض الحمامــات والــدش أو وضعهــاـرة علــى األرضيــات الخرســانية ألنهــا عرضــة للتســربات والتراكــم المتكــرر للرطوبــة.
مباشـ ً

كيفية التخلص من الفطريات :

إحــرص دومــاً علــى تحديــد مصــدر الرطوبــة وعالــج األســباب الجذريــة لذلــك ،إذ يجــب التخلــص قــدر
اإلمــكان مــن المــواد المســامية مثــل ألــواح الســقف المســتعار واألقمشــة والكتــب واألوراق والمــواد
ـدال عــن تنظيفهــا وغســلها .كمــا يجــب إتبــاع
الكرتونيــة ،الــخ ،فــور إكتشــاف وجــود الفطريــات ،وذلــك بـ ً
النصائــح التاليــة عنــد إزالــة الفطريــات:
 الحــرص علــى حمايــة الجهــاز التنفســي (إرتــداء قنــاع التنفــس ( ان )95 -المخصــص لإلســتعمال لمــرةواحــدة) مــع إرتــداء القفــازات وحمايــة العيــن.
 غســل األســطح أو مســحها بصابــون مخفــف أو ســائل تنظيــف ،كمــا يمكــن إســتخدام قطعــة قمــاشمعطــون بصــودا الخبــز ،مــع الحــرص علــى عــدم تعــرض الجــدران للبلــل الشــديد.
 تجنب تراكم وتناثر الغبار.العـدد (  ) 7ديسـمبر 2019
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خطـــــوة أخــــرى إلـــى األمـــــام
المملكة تطبق نظام التسعير التحويلي
ف ــروخ ش ــير  -كبي ــر المستش ــاريين الماليي ــن  -إدارة المالي ــة والمحاس ــبة
أق ــرت المملك ــة نظ ــام التس ــعير التحويل ــي ف ــي ش ــهر فبراي ــر 2019م ال ــذي يتطل ــب التوثي ــق واإلفص ــاح ع ــن كاف ــة المعام ــات
التــي تجريهــا الشــركة مــع اآلخريــن بصــورة شــفافة تضمــن عــدم المحابــاة التجاريــة والتهــرب الضريبــي ،حيــث يتضمــن هــذا النظــام
تطبي ــق إش ــتراطات جدي ــدة لإللت ــزام الضريب ــي إعتب ــاراً م ــن الس ــنوات المالي ــة الت ــي تنته ــي ف ــي أو بع ــد  31ديس ــمبر 2018م.

أهمية هذا النظام

ـاء عل ــى توصي ــة م ــن مجموع ــة دول العش ــرين ،تبن ــت منظم ــة التع ــاون اإلقتص ــادي والتنمي ــة مش ــروعاً لمن ــع ت ــآكل الوع ــاء
بن ـ ً

الضريب ــي وتحوي ــل األرب ــاح ،يه ــدف إل ــى مكافح ــة الته ــرب الضريب ــي والح ــد م ــن إس ــتغالل الفج ــوات والتباين ــات ف ــي القواني ــن

ـاال لتوصيــات
واألنظمــة الضريبيــة وتعزيــز الشــفافية وتبــادل المعلومــات بيــن الــدول .ويأتــي تطبيــق المملكــة لهــذا النظــام إمتثـ ً
مجموع ــة العش ــرين الت ــي تمث ــل المملك ــة أح ــد أعضائه ــا البارزي ــن.

متطلبات النظام

أدناه اإلشتراطات المتعلقة بالملفات الواجب على الشركة التقيد بها:
إلتزام الشركة

إلتزام الشركاء

الملفات
نمــوذج اإلفصــاح

إلزامـــي

ال يوجد

الملـــف المحلـــي

إلزامـــي

ال يوجد

المل ــف الرئيس ــي
(المـــــــرجـعـــــــــــي)

ال يوجد

إلزامـــي

التقريـــر التفصيلـــي
لــكل بلــد علــى حــدة

ال يوجد

إلزامـــي

الموعد النهائي
بعـــد  120يـــوم مـــن نهايـــة الســـنة الماليـــة (أي  30أبريـــل).
خ ــال  30ي ــوم م ــن تاري ــخ تلق ــي الطل ــب م ــن قب ــل الهيئ ــة العام ــة
لل ــزكاة والدخ ــل .وال يش ــترط تقديم ــه م ــا ل ــم تطل ــب الهيئ ــة ذل ــك.

خ ــال  30ي ــوم م ــن تاري ــخ تلق ــي الطل ــب م ــن قب ــل الهيئ ــة العام ــة
لل ــزكاة والدخ ــل .وال يش ــترط تقديم ــه م ــا ل ــم تطل ــب الهيئ ــة ذل ــك.
يجـــب تقديمـــه خـــال  12شـــهراً مـــن نهايـــة الســـنة الماليـــة.

خاتمة

يتبيــن لنــا ممــا جــاء بعاليــه مــدى ضــرورة التقيــد بالتوثيــق الســليم للبيانــات والملفــات إلثبــات نزاهــة وســامة جميــع المعامــات
التــي تجريهــا الشــركة مــع األطــراف األخــرى ،مــا يســتلزم منــا جميعــاً توخــي الدقــة واإلنتبــاه ومراعــاة متطلبــات هــذا النظــام عنــد
إدراج البيانــات المتعلقــة بالعقــود المبرمــة مــع اآلخريــن ،لتفــادي التعــرض إلــى تــآكل الوعــاء الضريبــي وتحويــل األربــاح.
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أولمبي ــاد س ــامرف أللع ــاب الطاول ــة

عبــد اللــه خاشــقجي  -رئيــس اللجنــة الرياضيــة

ـا باللجنــة
نظــم قســم الخدمــات اإلداريــة واإلســكان ممثـ ً
الرياضيـــة (أولمبيـــاد ســـامرف أللعـــاب الطاولـــة) خـــال
الفت ــرة م ــن  06إل ــى  16أكتوب ــر 2019م بمرك ــز س ــامرف
الترفيهـــي.
إفتت ــح األولمبي ــاد المهن ــدس /س ــعود ب ــن حام ــد خ ــاف
نائـــب الرئيـــس للشـــئون اإلداريـــة والماليـــة واألمـــن
الصناع ــي ،وإش ــتمل عل ــى :لعب ــة البال ــوت – لعب ــة الكي ــرم
– لعبـــة الشـــطرنج – لعبـــة الباليستيشـــن ،بمشـــاركة مـــا
يقـــارب  140موظـــف .وأســـفرت النتائـــج النهائيـــة عـــن

تتويــج الفائزيــن وهــم  :مهنــد االحمــدي وعلــي القحطانــي
ف ــي بطول ــة البل ــوت ومنص ــور القثام ــي وعب ــد الوه ــاب
الغامـــدي فـــي بطولـــة الكيـــرم وعبدالرحمـــن مســـاعد
فـــي بطولـــة الشـــطرنج وأســـامة الـــردادي فـــي بطولـــة
الباليستيشـــن.
الجديـــر بالذكـــر أن هـــدف الفعاليـــة يكمـــن فـــي تقويـــة
الروابـــط بيـــن الموظفيـــن وتعزيـــز العالقـــات االجتماعيـــة
وســـط أجـــواء مـــن المـــرح والتشـــويق.
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« الصحــة ثــروة » كمــا تقــول الحكمــة المأثــورة

د .محم ــد آص ــف  -مدي ــر اإلدارة الطبي ــة بس ــامرف

تلخ ــص ه ــذه الحكم ــة إعتق ــادي الراس ــخ ب ــأن الصح ــة تمث ــل الث ــروة الحقيقي ــة لإلنس ــان ،وه ــذا م ــا س ــأتناوله
بالتفصي ــل ف ــي س ــياق ه ــذا المق ــال.

هل نستطيع أن نشتري العافية والصحة بالمال؟

ال ش ــك أن جميعن ــا معرض ــون لإلصاب ــة بمختل ــف األم ــراض خ ــال مراح ــل الحي ــاة ،وه ــي قاع ــدة حياتي ــة ال تس ــتثني
الموالي ــد الج ــدد والصغ ــار والمراهقي ــن والمس ــنين م ــن كال الجنس ــين ،إذ تختل ــف نوعي ــة األم ــراض بإخت ــاف المراح ــل
العمري ــة.

ألمــت بنــا وهــل حاولنــا إيجــاد الطــرق
لكــن هــل تســاءلنا يومــاً عــن ســبب تعرضنــا لوعكــة صحيــة ّ
التــي تقينــا مــن التعــرض إليهــا مجــدداً ؟

إذا تمعنّ ــا ف ــي األم ــر جي ــداً س ــنجد أن هنال ــك أس ــباب جذري ــة وراء كل وعك ــة صحي ــة ،ويمك ــن تالفيه ــا ف ــي معظ ــم
الحــاالت .علــى ســبيل المثــال مــرض اإلنفلونــزا الــذي تحــدث اإلصابــة بــه نتيجــة التعــرض لإلزدحــام وعــدم الحــرص علــى
نظافــة اليديــن وعــدم إتبــاع التدابيــر الوقائيــة البســيطة عنــد الســعال والعطــس .معظمنــا يبحــث عــن العــاج ويهمــل
الجان ــب الوقائ ــي وكيفي ــة تالف ــي اإلصاب ــة بالم ــرض.

هنالــك مثــال آخــر وهــو داء الســكري واســع اإلنتشــار .هــل تســاءلنا عــن ســبب اإلصابــة بــه ،وهــل راعينــا الحميــة الغذائيــة
الســليمة وتتبعنــا نشــاطنا الحركــي ومــدى تعرضنــا للتوتــر ،وهــل تســاءلنا عــن قابليــة إنتقــال المــرض مــن جيـ ٍـل إلــى آخــر؟
ه ــذه العوام ــل األولي ــة مجتمع ـ ًـة م ــع العوام ــل الوراثي ــة ت ــؤدي إل ــى اإلصاب ــة ب ــداء الس ــكري ،غي ــر أن إهتمامن ــا به ــذه
العوامــل األوليــة يقلــل كثيــراً مــن إحتمــال اإلصابــة بــه.
اإلهتم ــام باألس ــباب والعوام ــل ال يعن ــي بالض ــرورة تجاه ــل أهمي ــة الع ــاج الطب ــي ،ب ــل ه ــو الم ــاذ األخي ــر ال ــذي نلج ــأ
إلي ــه عن ــد فش ــل التدابي ــر الوقائي ــة.
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أدناه بعض الممارسات الصحية الوقائية الفعالة البسيطة الموصى بها من قبل األطباء :

 المحافظة على النظافة الشخصية ،خصوصاً غسل اليدين واإلستحمام المنتظم وصحة الفم واألسنان. تجنب األوساخ والغبار وتفادي الظروف التي تعرض الشخص لذلك. تنفس الهواء النقي بالحرص على فتح نوافذ المنزل بغرض تهويته مرة واحدة على األقل في اليوم. إتباع حمية غذائية متوازنة واإلمتناع عن تناول األطعمة المصنعة بما فيها منتجات اللحوم. مراعاة النوم الجيد بما ال يقل عن  6-8ساعات ،وهي كافية إلحتفاظ الجسم بالطاقة الالزمة لليوم التالي. اإلبتعاد عن التوتر نظراً آلثاره الضارة على جميع أعضاء الجسم. المحافظة على الوزن السليم بإتباع الرياضة والنشاط البدني المنتظم. اإلمتناع عن التدخين. الحرص على شرب كميات كافية من الماء للمحافظة على مستويات السوائل في الجسم. زيارة وإستشارة الطبيب بمجرد الشعور بالوعكة الصحية نظراً ألهمية ذلك في فعالية العالج وسرعة الشفاء.أخي ــراً  ،فلنتذك ــر أن المحافظ ــة عل ــى الصح ــة عب ــارة ع ــن أس ــلوب ش ــامل يتطل ــب الجه ــد المس ــتمر .حي ــاة اإلنس ــان غالي ــة
وثمين ــة وعلين ــا ان نح ــرص عليه ــا م ــن أجلن ــا ،واأله ــم م ــن ذل ــك م ــن أج ــل األجي ــال القادم ــة.

تقني ــة تحس ــين خل ــط المنتج ــات المتع ــددة
عبــد اللــه عشــري  -مهنــدس إنتــاج وإمــدادات

جـــرب قســـم اإلقتصـــاد والتخطيـــط
َّ
تقنيــة آســبن لتحســين خلــط المنتجــات
المتعـــددة إلنجـــاز نمـــوذج منتجـــات
محســـنة حســـب الحاجـــة ولفتـــرات
متعـــددة ووفـــق عمليـــات خلـــط
متعـــددة للمنتجـــات األساســـية.
وس ــيمكن ه ــذا الح ــل التقن ــي الش ــركة
مـــن تحســـين قدرتهـــا علـــى إعـــداد
ج ــداول زمني ــة لعملي ــات خل ــط مثالي ــة
لخطـــط اإلنتـــاج قصيـــرة المـــدى
وبعيــدة المــدى .مكنــت هــذه التقنيــة
فريــق التخطيــط اإلقتصــادي بالشــركة
مـــن وضـــع ســـيناريوهات مشـــاكل
غيـــر خطيـــة تتعلـــق بخلـــط المنتجـــات
عل ــى فت ــرات زمني ــة متع ــددة ،وإيج ــاد
الحل ــول المناس ــبة له ــا ،حي ــث يعك ــف
الفريـــق علـــى دراســـة اإلرتباطـــات

المتبادلـــة بيـــن المنتجـــات والقيـــود
المتعلق ــة بالخزان ــات ووصف ــات الخل ــط
ومقاديـــر المنتجـــات وكافـــة األمـــور
المتعلقـــة بذلـــك مثـــل المخلوطـــات
اإلنتاجي ــة وتوقي ــت الخل ــط وتسلس ــل
عمليـــات الخلـــط وشـــحن المنتجـــات
المخلوطـــة والمناولـــة الوســـيطة
والنق ــل المباش ــر م ــن الخ ــزان للخ ــزان.
واجـــه فريـــق العمـــل تحديـــاً كبيـــراً
لتنفيـــذ هـــذه التقنيـــة تمثـــل فـــي
كيفيـــة إكمـــال عمليـــات الخلـــط التـــي
مـــن شـــأنها تعليـــق عمليـــات شـــحن
منتج ــات جاه ــزة تص ــل إل ــى  4ماليي ــن
برمي ــل ،إال أن الفري ــق نج ــح ف ــي إنج ــاز
المهم ــة باللج ــوء إل ــى خط ــة إقتض ــت
وض ــع وتحلي ــل س ــيناريوهات متع ــددة
التحســـين،
نمـــوذج
بإســـتخدام

مـــا مكنهـــم مـــن إنتقـــاء الســـيناريو
اإلس ــتداللي (غي ــر البديه ــي) ،وبالتال ــي
المحافظـــة علـــى إنســـيابية شـــحن
منتجـــات الشـــركة وتفـــادي خســـائر
ماليــة كبيــرة كانت ســتتكبدها ســامرف
فـــي حـــال تعليـــق عمليـــات الشـــحن.
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هجمات التصيد اإللكتروني
في نظام البريد وتدابير الحماية منها
روبيش بورز – مدير مركز الحماية الفنية

هجمـــات التصيـــد اإللكترونـــي :هـــي الهجمـــات التـــي
تس ــتهدف أجه ــزة الكمبيوت ــر عب ــر نظ ــام البري ــد اإللكترون ــي،
ومصدرهـــا قراصنـــة الفضـــاء الســـيبراني بغيـــة خـــداع
المس ــتخدم ودفع ــه للتفاع ــل معه ــم .يق ــوم المهاجم ــون
بإرســـال رســـائل بريديـــة مخادعـــة تبـــدو مقنعـــة فـــي
مظهره ــا ،حي ــث توح ــي بأنه ــا واردة م ــن ش ــخص مع ــروف
أو جه ــة موثوق ــة مث ــل األصدق ــاء أو البن ــوك الت ــي يتعام ــل
معهــا المســتخدم المســتهدف أو مــن متاجــره اإللكترونيــة
المفضلــة ،وهــي فــي مجملهــا تغــري المســتخدم للتجــاوب
م ــن خ ــال النق ــر عل ــى راب ــط أو فت ــح مل ــف مرف ــق أو ال ــرد
علـــى الرســـالة.
س ــرقة المعلوم ــات والبيان ــات :غاي ــة المهاجمي ــن ه ــي
اإليقـــاع بالضحيـــة بدفعـــه إلـــى النقـــر علـــى رابـــط مرســـل
يقــوده إلــى موقــع إلكترونــي يطلــب منــه تســجيل الدخــول
بإس ــم المس ــتخدم وكلم ــة الم ــرور ،ب ــل ربم ــا يتطل ــب األم ــر
إدخــال رقــم بطاقــة اإلئتمــان أو رقــم بطاقــة الصــراف اآللــي.
تبـــدو هـــذه المواقـــع موثوقـــة وســـليمة فـــي مظهرهـــا

وتحمـــل نفـــس الســـمات المميـــزة للخدمـــات المباشـــرة
المعت ــادة للبن ــك أو المتج ــر اإللكترون ــي بغ ــرض اإلس ــتيالء
عل ــى المعلوم ــات والبيان ــات الخاص ــة بالمس ــتخدم.
تنصيـــب البرمجيـــات الخبيثـــة :تهـــدف هـــذه الهجمـــات
إل ــى تنصي ــب برمجي ــات خبيث ــة ف ــي جه ــاز الكمبيوت ــر ،حي ــث
يتـــم إســـتدراج الضحيـــة إلـــى موقـــع إلكترونـــي وهمـــي
يق ــوم بش ــن هج ــوم عل ــى الجه ــاز بمج ــرد النق ــر عل ــى الراب ــط
المرســـل.
تنصي ــب ملف ــات ومرفق ــات خبيث ــة :الملف ــات المرفق ــة
بالرس ــائل البريدي ــة ال ــواردة مث ــل ملف ــات ( )PDFوملف ــات
( )Wordتق ــوم بمهاجم ــة الجه ــاز بمج ــرد فتحه ــا ،م ــا ُيمكِّ ــن
القراصن ــة م ــن إح ــكام الس ــيطرة كلي ــاً عل ــى الجه ــاز.
رســـائل اإلحتيـــال :تهـــدف إلـــى الغـــش والخـــداع ،مثـــل
اإلشـــعار بالفـــوز بجوائـــز اليانصيـــب وطلبـــات التبـــرع
للجمعيـــات الخيريـــة وإعالنـــات التســـوق والترويـــج ،الـــخ.

تدابير سامرف للحماية والتبليغ عن هجمات التصيد اإللكتروني:
معظم الهجمات ال تعمل إال بعد „قراءة الرسالة والتفاعل معها بأي صورة كانت“ كما ذكر آنفاً.
بادر بالتبليغ عن مثل هذه الرسائل عبر نظام التبليغ عن هجمات التصيد اإللكتروني المتبع في سامرف.
ح ــدد الرس ــالة المريب ــة وأنق ــر عل ــى الجان ــب األيم ــن م ــن (الم ــاوس) ث ــم إخت ــر „التبلي ــغ ع ــن هجم ــة تصي ــد إلكترون ــي“ م ــن
قائم ــة الخي ــارات.
يتلقــى „ مركــز الحمايــة الفنيــة“ نســخة مــن الرســالة بغــرض التحليــل وإتخــاذ اإلجــراء المناســب ،كمــا يتــم حــذف الرســالة
المريبــة تلقائيــاً.
تَ ذكَّ ر أن رقم اإلتصال بالمركز عند الطوارئ هو 00966 - 14 - 396 - 4713 :
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ترحي ــب برج ــال األم ــن الج ــدد
محمــود عســول  -إدارة األمــن الصناعــي والشــؤون الحكوميــة

ترحــب أســرة األمــن الصناعــي والشــؤون الحكوميــة بمنســوبيها الجــدد أفــراد األمــن الصناعــي ونســأل اللــه العلــي
القديــر أن يكونــوا خيــر إضافــة لفريــق العمــل األمنــي وأن ُيكتــب لهــم التوفيــق والســداد فــي مســيرتهم.

ونؤكــد حــرص إدارة األمــن الصناعــي والشــؤون الحكوميــة علــى رفــع كفــاءة اإلدراة وتحقيــق المتطلبــات لتحقيــق
أمــن وحمايــة األرواح والممتلــكات فــي هــذا الصــرح الشــامخ.

فراس بن محمد المحمدي

عبد الله بن محمد الغامدي

سلطان دوخي المالكي

عبد العزيز بن محمد الحازمي

راكان بن خضر العمري

سنيد بن محمد أبو رحيله

أحمد بن عبد الرحمن خالف
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برنامج « رواد المستقبل »

باســم الظاهــري  -أخصائــي العالقــات العامــة والمســؤولية االجتماعيــة

ضمـــن مبـــادرات المســـئولية االجتماعيـــة بشـــركة ســـامرف ،أقـــام رواد المســـتقبل العديـــد مـــن اللقـــاءات والبرامـــج
المخطـــط إقامتهـــا خـــال عـــام 2019م.
حي ــث إس ــتكمل رواد المس ــتقبل مبادرته ــم بالبرنام ــج الثال ــث وال ــذي حم ــل عن ــوان ( 99%ف ــي اإلختب ــارات) بمناس ــبة
إقتــراب اإلختبــارات النهائيــة للعــام الدراســي 1439هـ1440/هـــ والــذي قدمــه المــدرب /طــارق بــن حمــزة شــفي ،حيــث
ش ــمل البرنام ــج العدي ــد م ــن الفق ــرات الت ــي تس ــاعد الطال ــب عل ــى التخل ــص م ــن ضغ ــوط اإلختب ــارات وتعلم ــه الطريق ــة
الصحيح ــة ف ــي المذاك ــرة ومراجع ــة ال ــدروس.
ت ــاه البرنام ــج الراب ــع م ــع بداي ــة الع ــام الدراس ــي 1440هـ1441/هـــ بعن ــوان (س ــفينة ال ــرواد)  ،وهدف ــه الرئي ــس إجتم ــاع
الفئ ــة المتمي ــزة م ــن المش ــاركين خ ــال الفت ــرة الماضي ــة بمب ــادرة رواد المس ــتقبل به ــدف التركي ــز عليه ــم وتعزي ــز القي ــم
المهاري ــة والتربوي ــة الت ــي حصل ــوا عليه ــا ببرام ــج نوعي ــة مرك ــزة هادف ــة خ ــال الفت ــرة المقبل ــة م ــن البرنام ــج ،وإش ــراكهم
ف ــي تنفي ــذ وترتي ــب البرام ــج القادم ــة م ــن خ ــال ورش ــة عم ــل حواري ــة م ــع مش ــرفي البرنام ــج .
وم ــع بداي ــة الع ــام الهج ــري الجدي ــد أقي ــم البرنام ــج الخام ــس بعن ــوان (نجاحن ــا بي ــن اإلب ــداع والتحفي ــز) قدم ــه الم ــدرب/
ممــدوح العنــزي ،ويهــدف البرنامــج إلــى شــحذ الهمــم نحــو النجــاح والتفــوق مــن خــال أطروحــات علميــة تنمــي العقــل
وتعيــن الشــباب علــى رســم طريــق النجــاح والســير علــى هــذا الطريــق إلــى حيــن تحقيــق الهــدف بــإذن اللــه .
وتســـتكمل مبـــادرة رواد المســـتقبل برامجهـــا خـــال عـــام 2019م ببرنامجهـــا الســـادس ( أســـرار فـــي فـــن اإللقـــاء )
للم ــدرب /ط ــارق الرفاع ــي ،وال ــذي يه ــدف إل ــى تحفي ــز ال ــرواد نح ــو التمك ــن م ــن فن ــون اإللق ــاء والتأثي ــر ف ــي اآلخري ــن،
حتــى يتســنى لهــم إيصــال صوتهــم وإبداعهــم فــي كل األوســاط المحيطــة بهــم ،وليتمكنــوا مــن التعبيــر بــكل طالقــة
ع ــن ذواته ــم وأهدافه ــم وطموحاته ــم.
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قيـادات إكسـون موبيـل فـي سـامرف

محمد باقيس  -كبير أخصائيي العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية

إلتقــى الرئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن المهندس/عثمــان بــن علــي الغامــدي وعــدد مــن قيــادات شــركة ســامرف
برئيــس شــركة إكســون موبيــل إلنتــاج الوقــود والزيــوت والتســويق الســيد /برايــان ملتــون والســيد /فيرنانــدو ســاالزار
 ،أحــد ممثلــي شــركة إكســون موبيــل  ،عضــو مجلــس إدارة شــركة ســامرف وعــدد مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن
بشــركة اكســون موبيــل لــدى زيارتهــم لشــركة ســامرف.
كمــا زار الشــركة  ،نائــب الرئيــس األعلــى لشــئون العمليــات الســيد /ديــف براونــال وعــدد مــن كبــار المســؤولين بشــركة
إكســون موبيــل وكان فــي اســتقباله الرئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن المهنــدس /عثمــان بــن علــي الغامــدي وعــدد
مــن قيــادات ســامرف  ،وتضمنــت هــذه الزيــارة جولــة تعريفيــة لمحافظــة ينبــع شــملت المنطقــة التاريخيــة.

إنجــــازات موظفـــي ســـامــــرف
المهنــدس /زهيــر مالكــه  -مدير قســم تخطيط اإلنتاج واإلمداد

عبداللــه عشــري

كـــــرمـــت اإلدارة الفــنية الموظفـــــين /عبـد اللـه عشـــــري
وحسـين دبـاغ لحصولهـم علـى شـهادة إعتمـاد „ برمجيـات
التخطيط المتقدم  -بي .آي .ام .اس -.أيه .أو“ من شـركة
(آسـبن تيك) ،كأول شـخصين يحصالن على هذه الشـهادة
فـي العالم.
يضيـف هـذا اإلنجـاز قيمـة حقيقية لسـامرف نظراً إلرتباطه
الوثيـق برسـالتها المرتكـزة علـى بنـاء القـوى العاملـة عالية
الكفاءة والتأهيل وكذلك قيمها األساسـية المتمثلة في

حســين دبــاغ

فضلا عـن تعزيـز هـذا اإلنجـاز لجهـود
التميـز والمواطنـة،
ً
قسـم التخطيـط اإلقتصـادي الراميـة إلـى المحافظـة علـى
التميـز التشـغيلي لسـامرف مـن خلال التخطيـط األمثـل.
جديـر بالذكـر أن قسـم التخطيـط اإلقتصـادي يعمـل حاليـاً
ٌ
علـى إسـتكمال مشـروع تحسـين خلـط المنتجـات ،وهـو
مشـروع طمـوح عطفـاً علـى نتائجـه الواعـدة وفوائـده
المرجـوة
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سامـرف تشــارك فـي ملتقـى التمـيز األمنـي

محمــود عســول  -إدارة األمــن الصناعــي والشــؤون الحكوميــة

ً
ممثلـــة فـــي إدارة األمـــن الصناعـــي
شـــاركت الشـــركة
التمي ــز األمن ــي ال ــذي
والش ــؤون الحكومي ــة ف ــي ملتق ــى
ّ
أقيــم فــي مقــر أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي بشــركة
أرامك ــو الس ــعودية بالظه ــران بتاري ــخ  29أكتوب ــر 2019م،
لتب ــادل المعرف ــة والخب ــرات وتحدي ــد ف ــرص التع ــاون بي ــن
اإلدارات والش ــركات ف ــي قط ــاع األم ــن الصناع ــي.
وج ــاءت المش ــاركة ف ــي ه ــذه الفعالي ــة الهام ــة أله ــداف
عديــدة أهمهــا تقويــة العالقــات بيــن اإلدارات والشــركات

األمنيـــة وتحديـــث المعرفـــة األمنيـــة ورفـــع مســـتوى
التعـــاون فـــي مجـــال األمـــن الصناعـــي لتحديـــد فـــرص
التحســـين المســـتمر.
كل مـــن
وجديـــر بالذكـــر أنـــه تـــم خـــال الملتقـــى تكريـــم ٌ
ٌ
المهن ــدس /مهن ــد جم ــال األحم ــدي واألس ــتاذ /محم ــود
يوســـف عســـول لمشـــاركتهم وطـــرح بعـــض النقـــاط
األمنيـــة لمناقشـــتها.

برنامج « رائدات المستقبل »

باسم الظاهري  -أخصائي العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية

إســتمرت مبــادرة رائــدات المســتقبل فــي إقامــة برامجهــا،
حيـــث أقيـــم اللقـــاء الخامـــس بعنـــوان (أعـــرف ذاتـــي)
ال ــذي تمح ــور ح ــول فق ــرات عدي ــدة ع ــن إكتش ــاف ال ــذات
والمهـــارات الشـــخصية وكيفيـــة تمكينهـــا فـــي الحيـــاة
العلميـــة والعمليـــة.
كمــا أقيــم اللقــاء الســادس بفعاليــة تحــت عنــوان ( الحيــاة
أل ــوان ) ف ــي منتج ــع قول ــدن مارين ــا بينب ــع والت ــي تضمن ــت
فقـــرات عديـــدة عـــن التأمـــل وتأثيـــر األلـــوان فـــي حياتنـــا
وكيفيـــة تســـخير طاقـــات األلـــوان لإليجابيـــة فـــي قالـــبٍ
م ــن المتع ــة والترفي ــه.
وكان ســـابع اللقـــاءات بعنـــوان (أنـــا وأســـرتي) والـــذي
تضم ــن فق ــرات متع ــددة ع ــن الري ــادة اإليجابي ــة وح ــاالت
تشـــخيص أســـرية.
وتحـــت عنـــوان (رائـــدة فـــي مهنتـــي) تـــم عـــرض عـــدة
مش ــاريع ناش ــئة م ــن قب ــل الرائ ــدات وإقام ــة ورش عم ــل و
معـــرض للمهـــن.
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السكرتير اإللكتروني

خالف  -فني مختبر
عبد الله ّ

يتعامـــل مختبـــر ســـامرف بشـــكل يومـــي مـــع الكثيـــر مـــن
العينـــات بمختلـــف أنواعهـــا بمـــا فيهـــا عينـــات المنتجـــات
النهائيـــة إلصـــدار شـــهادات الجـــودة ،ممـــا جعلـــه يحـــوي
هائـــا مـــن البيانـــات الهامـــة والحساســـة الممهـــد
كمـــاً
ً
إســتخدامها إلنشــاء التقاريــر واإلحصائيــات الدوريــة الالزمــة.
ويعتبـــر دفتـــر الورديـــات مـــن المراجـــع الهامـــة لـــكل تلـــك
البيانــات ،حيــث يقيــد فيــه رؤســاء الورديــات جميــع األحــداث
الهامـــة خـــال ســـاعات الورديـــة ويوثقـــون فيـــه جميـــع
مالحظـــات الســـامة وأعطـــال اآلالت وأجهـــزة التحليـــل
ع ــاوة عل ــى بع ــض المتطلب ــات األخ ــرى كبيان ــات ش ــهادات
ـا عــن قيامهــم بإعــادة تدويــن بعضــاً
الجــودة المصــدرة ،فضـ ً
م ــن ه ــذه البيان ــات ف ــي س ــجالت أخ ــرى بش ــكل منفص ــل.
تســـهيال وتطويـــراً لـــكل ماســـبق ،تدخـــل الجانـــب التقنـــي
ً
بتوظيـــف ســـكرتير إلكترونـــي يقـــدم الدعـــم الـــازم لـــكل
مايخ ــص س ــكرتارية البيان ــات والتقاري ــر ،بحي ــث ت ــم إعتم ــاد
تطبي ــق دفت ــر الوردي ــات اإللكترون ــي عل ــى أجه ــزة الحاس ــب
اآللـــي ليحـــل محـــل دفتـــر الورديـــات التقليـــدي.
يمتـــاز هـــذا التطبيـــق القائـــم بـــدور الســـكرتير اإللكترونـــي
باســتقباله جميــع األحــداث والبيانــات مــن رؤســاء الورديــات
ع ــن طري ــق اإلدخ ــال المباش ــر بش ــكل بس ــيط ومنظ ــم ث ــم
يق ــوم ه ــو ب ــدوره بإنش ــاء تقري ــر الوردي ــة تمهي ــداً لمش ــاركته
م ــع طاق ــم المختب ــر عب ــر البري ــد اإللكترون ــي بش ــكل تلقائ ــي،
ـا ع ــن قيام ــه بف ــرز وتحلي ــل البيان ــات وتوزيعه ــا عل ــى
فض ـ ً
س ــجالتها المخصص ــة وإنش ــاء جمي ــع التقاري ــر واإلحصائي ــات
الخاصـــة بالعينـــات وشـــهادات الجـــودة ومعـــدات المختبـــر

ومالحظـــات الســـامة وغيرهـــا بشـــكل تلقائـــي بالكامـــل
وبتحدي ــث لحظ ــي ويق ــوم بتخزينه ــا ضم ــن قاع ــدة البيان ــات
ويســـهل عمليـــة الوصـــول إليهـــا مـــن خـــال محـــرك بحـــث
ســهل االســتخدام مــع نظــام تصفيــة لنتائــج البحــث حســب
المطل ــوب.
فالتطبيــق عبــارة عــن نظــام قاعــدة بيانــات متكامــل للمختبــر
وكان بمثابــة نقلــة نوعيــة ،فلقــد تــم االســتغناء عــن الــورق
بش ــكل كام ــل ف ــي جمي ــع تقاري ــر وس ــجالت المختب ــر وق ــد
ســاهم فــي حفــظ الوقــت والجهــد وتقليــص معامــل الخطــأ
فضـــا عـــن تطـــور بيئـــة العمـــل
البشـــري بشـــكل ملحـــوظ
ً
وظهورهــا بمظهــر يتناســب مــع ســمعة الشــركة وتطورهــا
وي ــوازي التط ــور الملح ــوظ ف ــي الخدم ــات اإللكتروني ــة.
وأبـــرز مـــا يميـــز التطبيـــق هـــو تســـجيله لجميـــع األحـــداث
والتعديـــات علـــى جميـــع الســـجالت بالوقـــت والتاريـــخ
واس ــم القائ ــم به ــا ،حي ــث أن ل ــكل موظ ــف اس ــم مس ــتخدم
وكلمــة مــرور خاصــة بــه ،وتختلــف صالحيــات المســتخدمين
بحســب المهــام الموكلــة إليهــم .كمــا أن عمليتــي الوصــول
للبيانـــات أو التعديـــل عليهـــا منظمـــة ومحميـــة بشـــكل
كام ــل.
الجديــر بالذكــر أن هــذا التطبيــق قــد تــم تصميمــه وبرمجتــه
بشـــكل كامـــل داخـــل المختبـــر ،وكان التطبيـــق قـــد خضـــع
لعـــدة تحديثـــات وتطويـــرات حتـــى بـــات مالئمـــاً لجميـــع
المســـتخدمين وملبيـــاً لـــكل العمليـــات المصمـــم ألجلهـــا.
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تقييــم مخـاطـــر اإلنفجـــارات الناتجــة
عــــن غلـــيـــــان الســــوائـــل وتـمـــــدد الــغـــــازات
أحمــد خيــاط – مهنــدس منــع الخســائر وســامة العمليــات

يعتب ــر اإلنفج ــار النات ــج ع ــن غلي ــان الس ــوائل وتم ــدد الغ ــازات أح ــد أخط ــر الح ــوادث الكارثي ــة الت ــي تق ــع ف ــي
ـادة م ــا يخل ــف المئ ــات م ــن الضحاي ــا ،وه ــو ح ــادث ينت ــج ع ــن إنفج ــار خ ــزان يحت ــوي
المنش ــآت الصناعي ــة ،وع ـ ً
عل ــى س ــائل مضغ ــوط عن ــد بلوغ ــه درج ــة ح ــرارة تف ــوق درج ــة غليان ــه ،حي ــث يل ــي اإلنفج ــار ف ــي معظ ــم
الح ــاالت تش ــكل ك ــرات الله ــب الهائل ــة .الس ــبب األكث ــر ش ــيوعاً له ــذا اإلنفج ــار ه ــو نش ــوب حري ــق خارج ــي
بالقــرب مــن الخــزان يــؤدي إلــى تســخين الســائل الموجــود داخلــه وزيــادة الضغــط ثــم اإلنفجــار .علــى الرغــم
م ــن أن الخزان ــات مصمم ــة بحي ــث تتحم ــل الضغ ــط العال ــي ،إال أن تعرضه ــا للتس ــخين المس ــتمر ي ــؤدي إل ــى
تص ــدع بنيته ــا المعدني ــة وإنفجاره ــا ف ــي نهاي ــة المط ــاف.
تــم إســتخدام مصطلــح „إنفجــار ناتــج عــن غليــان الســوائل وتمــدد الغــازات“ ألول مــرة فــي نهايــة خمســينات
الق ــرن الماض ــي عن ــد التحقي ــق ف ــي ح ــادث وق ــع ف ــي محط ــة أبح ــاث ،حي ــث درج الباحث ــون واألكاديمي ــون
والمختصــون فــي الشــركات والمؤسســات الحكوميــة والــوكاالت المســتقلة منــذ ذلــك الحيــن علــى دراســة
ه ــذه الظاه ــرة بغي ــة فه ــم س ــماتها وخصائصه ــا ومخاطره ــا المحتمل ــة باإلضاف ــة إل ــى طريق ــة حدوثه ــا
وال ــدور المحتم ــل لمص ــادر الطاق ــة ف ــي الح ــوادث الكارثي ــة المدم ــرة.
أدت ه ــذه الظاه ــرة إل ــى وق ــوع العدي ــد م ــن الح ــوادث الت ــي تس ــببت ف ــي حص ــد الكثي ــر م ــن األرواح ف ــي
مقدمتهـــم رجـــال اإلطفـــاء الذيـــن يهرعـــون دومـــاً لمكافحـــة الحرائـــق التـــي ينتـــج عنهـــا هـــذا النـــوع مـــن
اإلنفجــارات .أشــهر هــذه اإلنفجــارات هــي الحــادث الــذي وقــع فــي مدينــة فيزيــن فــي فرنســا عــام 1966م
(وق ــع بمصف ــاة بت ــرول وأدى لوف ــاة  18ش ــخصاً ) والح ــادث ال ــذي وق ــع ف ــي مدين ــة خوانيك ــو بالق ــرب م ــن
مكس ــيكو س ــيتي ف ــي المكس ــيك (وق ــع ف ــي فرض ــة ش ــحن تحت ــوي عل ــى  54خ ــزان لغ ــاز البت ــرول المس ــال
وأدى لوف ــاة  500ش ــخص).
وإيمانــاً منهــا بســامة األفــراد وحمايــة الممتلــكات ،أجــرت ســامرف دراســة مســتفيضة فــي عــام 2018م
رك ــزت عل ــى الخزان ــات المعرض ــة لخط ــر ه ــذا الن ــوع م ــن اإلنفج ــارات ف ــي عم ــوم المصف ــاة ،حي ــث ت ــم إتخ ــاذ
التدابي ــر اإلحترازي ــة الالزم ــة للح ــد م ــن إحتمالي ــة وقوعه ــا.
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مشاركة اللجنة العمالية بالشركة
بمـنـتـــدى الحــــــوار اإلجتـــــمـاعــــي الـعــــاشــــر

تركــي البيطــار – فنــي كهربــاء

برعايــة وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة المهنــدس/
أحمـــد بـــن ســـليمان الراجحـــي ،شـــارك أعضـــاء اللجنـــة
العماليـــة بشـــركة ســـامرف فـــي منتـــدى الحـــوار
اإلجتماعـــي العاشـــر تحـــت شـــعار „مســـتقبل العمـــل
فـــي المملكـــة „ المنعقـــد فـــي يـــوم اإلربعـــاء
10/02/1441هـــ الموافـــق 9/10/2019م بفنـــدق
الموفنبيـــك بالريـــاض.
تنــاول المنتــدى التحــوالت فــي أنمــاط العمــل الجديــدة
وتطوي ــر نم ــاذج األعم ــال والتحدي ــات الت ــي تواجهه ــا
ودور الجهـــات ذات العالقـــة ،كمـــا ناقـــش المنتـــدى
إدارة المواهــب وتطويرهــا والتحديــات التــي تواجههــا
والحق ــوق واإللتزام ــات الواجب ــة عل ــى أط ــراف العم ــل.
تط ــرق المنت ــدى أيض ــاً إل ــى تهيئ ــة الم ــوارد البش ــرية
ألعمــال المســتقبل والمهــن القياديــة وتطويــر نمــاذج
األعمـــال واإلنتاجيـــة ،حيـــث تضمـــن جـــدول أعمـــال
وأوراق العمـــل المطروحـــة إرتبـــاط مســـتقبل العمـــل
برؤي ــة المملك ــة “ ”2030الت ــي تمث ــل حج ــر األس ــاس
فـــي تنويـــع إقتصـــاد البلـــد وبنـــاء القـــدرات الالزمـــة
للتكيــف مــع ثــورة التقنيــة ومــا يصاحــب هــذه المرحلــة
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مـــن عمليـــة تأهيـــل جوهريـــة للعديـــد مـــن العمـــال
الحاليي ــن وم ــا تطلب ــه م ــن إس ــتثمارات إس ــتباقية ف ــي
تطوي ــر المواه ــب المس ــتقبلية .كم ــا يه ــدف المنت ــدى
إلــى مناقشــة قضايــا العمــل وتطويــر آلياتــه وديمومــة
برامج ــه التحفيزي ــة بجدي ــة م ــن خ ــال ط ــرح للتحدي ــات
والحل ــول وإتاح ــة مب ــدأ الش ــراكة المجتمعي ــة بت ــداول
الحـــوار البنـــاء بيـــن أطـــراف العمـــل الثالثـــة الحكومـــة
وأصحـــاب العمـــل وممثلـــي العمـــل بمـــا يقـــود إلـــى
برنامـــج عمـــل مـــدروس ومحـــدد ورؤيـــة واضحـــة
لمس ــتقبل العم ــل بالمملك ــة.
وإلتقـــى أعضـــاء اللجنـــة علـــى هامـــش المنتـــدى
بالمستش ــار /خال ــد الدوس ــري وت ــم التباح ــث ح ــول دور
اللجن ــة العمالي ــة ف ــي تطوي ــر مه ــام اللجن ــة الوطني ــة
للجــان العماليــة بالمملكــة  .ضــم وفــد اللجنــة العماليــة
المشــارك فــي المنتــدى كل مــن علــي الرايقــي ،رئيــس
اللجن ــة والولي ــد كم ــال ،مق ــرر اللجن ــة باإلضاف ــة إل ــى
األعض ــاء ترك ــي البيط ــار وخال ــد الثقف ــي وعب ــد العزي ــز
الزهران ــي.

البناء المجتمعي „
أزمة الشباب بعد الجامعة والحل
رانيـــا ســـفر  -أخصائيـــة العالقـــات العامـــة والمســـؤولية االجتماعيـــة

كمـــا يعلـــم الجميـــع أنـــه قـــد ال يخلـــو بيـــت فـــي المجتمـــع
إال يوجـــد بـــه شـــاب أو شـــابة بـــا وظيفـــة ،وقـــد تكـــون تلـــك
المشـــكلة أم المشـــكالت التـــي يواجههـــا مجتمعنـــا  ..لذلـــك
ف ــي لق ــاءات عدي ــدة متخصص ــة ف ــي التأهي ــل الوظيف ــي ننص ــح
الش ــباب والش ــابات بأه ــم الط ــرق الت ــي تس ــاهم ف ــي الحص ــول
عل ــى وظيف ــة منه ــا :
 إصق ــل نفس ــك ف ــي تخصص ــك بع ــد المرحل ــة الجامعي ــة :أي إب ــدأ بتعل ــم المزي ــد ف ــي مجال ــك أو ف ــيتخصص ــات متفرع ــة لنف ــس المج ــال ،م ــن خ ــال (ال ــدورات التدريبي ــة المباش ــرة أو ع ــن بع ــد).
 ال تف ــوت أي فعالي ــات ف ــي مج ــال تخصص ــك وإس ــتفد منه ــا ق ــدر اإلم ــكان :حضــور ومشــاركة فاعلــةفــي الفعاليــات مثــل المؤتمــرات والمحاضــرات العلميــة والمعــارض).
 ك ــون ش ــبكة عالق ــات وتاب ــع أه ــم ال ــرواد والمتحدثي ــن والكت ــاب ف ــي مجال ــك ف ــي وس ــائل التواص ــلاإلجتماع ــي والفعالي ــات وتواص ــل معه ــم وش ــاركهم أف ــكارك وإستفس ــر ع ــن أه ــم المس ــتجدات ف ــي
موض ــوع معي ــن س ــبق أن تحدث ــوا أو كتب ــوا عن ــه.
 إجعــل لــك صفحــة إحترافيــة فــي وســائل التواصــل اإلجتماعــي  :قــم بإرفــاق معلومــات فــي الســيرةالذاتيــة ،وإتبــع أفضــل طــرق صناعــة الســيرة الذاتيــة لتتمكــن مــن إســتعراض مهاراتــك ولتكــن باللغتيــن.
 تط ــوع ف ــي مج ــال تخصص ــك :إتص ــل ب ــأي ش ــركة وأطل ــب منه ــم التط ــوع عن ــد ش ــخص مح ــدد يك ــونهدف ــك التعل ــم من ــه ف ــي نف ــس مجال ــك لتتط ــوع تح ــت إدارت ــه وتتعل ــم من ــه وه ــو م ــا يس ــمى (Job
 ) Shadowingلمـــدة يـــوم كامـــل أو أطلـــب التطـــوع فـــي اإلدارة التـــي تخـــص مجالـــك بعـــد التخـــرج
إلكتســاب الخبــرة ،بمــا ال يقــل عــن  140ســاعة عمــل ،وأخيــراً تطــوع بعمــل دورات مجانيــة فــي تخصصــك.
 إقب ــل ب ــأي فرص ــة عم ــل تأتي ــك :ج ــرب فل ــن تخس ــر ش ــيء م ــن التج ــارب المجاني ــة وربم ــا تفت ــح ل ــكفرص ــة لوظيف ــة أخ ــرى أو ق ــد تك ــون ه ــي طموح ــك ال ــذي تبح ــث عن ــه.
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لجنة السالمة خارج العمل بشركة سامرف
مهنــد االحمــدي  -مشــرف األنظمــة األمنيــة و رئيــس لجنــة الســامة خــارج العمــل

إســتكماال ألنشــطة وبرامــج لجنــة الســامة خــارج العمــل،
ً
نفــذت اللجنــة برنامــج توعــوي للســامة المنزليــة يهــدف لرفــع
مســتوى الوعــي عــن المخاطــر و الممارســات غيــر اآلمنــة داخــل
المنــزل وكيفيــة التعامــل معهــا وجعــل المنــزل مــكان أكثــر
أمــان و ســامة .نفــذ البرنامــج بمنطقــة ينبــع التاريخيــة لمــدة
يوميــن وإســتهدف كافــة شــرائح المجتمــع وبمشــاركة فعالــة
ومميــزة مــن هيئــة الســياحة والتــراث الوطنــي بمحافظــة ينبــع
ومستشــفى ينبــع العــام والشــركة الســعودية للعــدد واألدوات
„ســاكو“ وشــركة النهــدي الطبيــة وشــركة هبــة لمعــدات
الســامة والحرائــق المحــدودة ومركــز صانــع المحترفيــن
ومؤسســة إصنــع الفــرق للوجبــات الصحيــة.
كمــا أقامــت اللجنــة برنامــج الســامة المروريــة التوعــوي
الترفيهــي بمشــاركة فعالــة مــن شــعبة مــرور محافظــة ينبــع و
إدارة الدفــاع المدنــي و إدارة األمــن الصناعــي والســامة فــي
الهيئــة الملكيــة بينبــع ومركــز غــراس لألطفــال وإدارة األمــن
الصناعــي والشــؤون الحكوميــة ممثلــة بقســمي الحمايــة مــن
الحرائــق واألمــن الصناعــي  .وتضمــن البرنامــج أركان توعويــة عــن
الســامة المروريــة باإلضافــة إلــى الحديقــة المروريــة لألطفــال

والجنــاح الترفيهــي التوعــوي الخــاص باألطفــال وعربــات الطعــام
المتحركــة .الجديــر بالذكــر أن دور اللجنــة لــم يقتصــر علــى ذلــك
فقــط ،بــل امتــد ليدعــم برنامــج األمــن والســامة خــارج ينبــع
ليغطــي المدرســة األولــى بمحافظــة بــدر ،مــع اســتمرار برامــج
مكافحــة الحريــق فــي مــدارس ينبــع.
وكجــزء مــن مســؤولية اللجنــة و إيمانــاً بأهميــة التوعيــة و حرصــاً
علــى ســامة الجميــع ،قامــت اللجنــة بزيــارة تفقديــة للمرافــق
الخارجيــة التــي تدعــم الصيانــة للمســاكن الخاصــة بمنســوبي
الشــركة.

ســامة العمليــات وإدارة المخـــاطـــر
محمــد الشــريف  -مهنــدس منــع الخســائر وســامة العمليــات

تطبــق شــركة ســامرف نظــام ســامة عمليــات صــارم ودقيــق بغيــة رصــد مخاطــر الســامة والصحــة والبيئــة والســيطرة عليهــا
والتخلــص منهــا لضمــان ســامة األفــراد وإعتماديــة المعــدات والتشــغيل ،حيــث أن الغايــة مــن ذلــك هــي تقليــل عــدد حــوادث
وحدتَ هــا والعواقــب المترتبــة عليهــا .وتعتمــد ســامرف فــي هــذا الصعيــد شــعار „عــدم فقدان وســائل الســيطرة األولية“.
العمليــات
ّ

تحــرص الشــركة علــى إجــراء كافــة الدراســات الفعالــة الخاصــة
برصــد المخاطــر التــي تهــدد ســامة العمليــات بصــورة منتظمــة
مثــل دراســة تقييــم المخاطــر والكفــاءة التشــغيلية والمســح
الفنــي للحمايــة مــن الحريــق والمســح الوقائــي للفرضــة البحريــة
ودراســة مخاطــر اإلنفجــارات والتدقيــق الفنــي لســامة
وحــدة األلكلــة (وفــق معاييــر المعهــد األمريكــي للبتــرول)
ودراســة المخاطــر التأمينيــة ،الــخ .كمــا إبتــدرت ســامرف فــي
عــام 2008م السلســلة األولــى مــن دراســات تقييــم المخاطــر
والكفــاءة التشــغيلية فــي الوحــدات اإلنتاجيــة ،حيــث تقضــي
الخطــة المعتمــدة بإســتمرارها لمــدى زمنــي يتــراوح بيــن 5
إلــى  7أعــوام وفــق مقتضيــات الخطــة بعيــدة المــدى ألعمــال
الصيانــة اإلضطراريــة والصيانــة الدوريــة .وشــهد العــام الجــاري
إنطــاق الــدورة الرابعــة مــن هــذه الدراســات التــي تشــمل جميــع
فضــا عــن الدراســات المشــابهة األخــرى
الوحــدات القائمــة،
ً
التــي يتــم أجراؤهــا حســب الخطــة مثــل دراســة التحليــل الكمــي
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مجلة سامرف

لمخاطــر وحــدة األلكلــة ودراســة المخاطــر التأمينيــة وتقييــم
المخاطــر المتعلقــة بفلوريــد الهيدروجيــن فــي وحــدة األكلــة
وفــق ســيناريوهات محتملــة.
كمــا تحــرص ســامرف ســنوياً علــى رصــد وحصــر جميــع المخاطــر
فــي المصفــاة وتعمــل علــى خفضهــا بنســبة  30%قبــل نهايــة
كل عــام ،وقــد نجحــت الشــركة فــي هــذا العــام فــي بلــوغ
النســبة المســتهدفة ( )30%بحلــول شــهر ســبتمبر الماضــي
(أي قبــل  3أشــهر مــن نهايــة العــام) ،وتظــل الفرصــة قائمــة
لتجــاوز هــذه النســبة بخفــض المزيــد مــن المخاطــر بحلــول نهايــة
العــام الجــاري .وتــم تحقيــق هــذا اإلنجــاز بالدعــم المتواصــل مــن
إدارة الشــركة وإخــاص وتفانــي فــرق قيــادة العمــل المختصــة
والجهود الدؤوبة لقســم منع الخســائر وســامة العمليات في
إدارة المخاطــر والتعــاون التــام مــن كافــة اإلدارات واألقســام
المختصــة فــي الشــركة.

محافظ ينبع في استقبال رئيس شركة سامرف

محمد باقيس  -كبير أخصائيي العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية

إســتقبل ســعادة محافــظ ينبــع األســتاذ /ســعد بــن مــرزوق الســحيمي بمكتبــه المهنــدس /عثمــان بــن علــى الغامــدي
الرئي ــس وكبي ــر اإلداريي ــن التنفيذيي ــن بش ــركة س ــامرف ،حي ــث ت ــم خ ــال الزي ــارة تب ــادل اآلراء وأوج ــه التع ــاون المش ــترك
بي ــن الش ــركة ومحافظ ــة ينب ــع بغي ــة تعزي ــز الخدم ــة المجتمعي ــة لمحافظ ــة ينب ــع.

المحافظة على المال واألغراض الشخصية إلنجاح خطة السفر
أرماندو سيبال – كبير المحاسبين و عبد الرحمن زاهد – محاسب عام معتمد

ال شــك أن الجميــع تتملكهــم الرغبــة الجامحــة فــي الســفر

عصرنــا الحالــي فــي تطويــر أســاليب إجراميــة تواكــب التصــور

المنشــودة ،حيــث تبــدأ رحلــة الشــغف واإلســتمتاع بإلتقــاط صــور

المصرفيــة .وال يــدرك الضحيــة األمــر إال حينمــا يكتشــف أن

وقضــاء اإلجــازات ويســتمر التشــويق إلــى أن نبلــغ وجهتنــا

الســيلفي التذكاريــة ومتعــة التســوق وتنــاول الوجبــات الفاخــرة
والشــهية وغيرهــا مــن األنشــطة الســياحية الحماســية التــي ربمــا

تتــرك لــدى البعــض ذكريــات خالــدة ال تنســى طــوال حياتهــم.

التقنــي ،إذ يكفــي أن يتلصصــوا علــى الضحيــة لســرقة بياناتــه

ـال مــن المــال لدرجــة عجــزه عــن ســداد قيمــة كــوب من
حســابه خـ ٍ
الشــاي ،وهــو موقــف عصيــب ومحــزن بــا شــك .لحســن الحــظ

تمكنــا بفضــل التقنيــات الحديثــة مــن المحافظــة علــى البطاقــات

غيــر أن هنالــك بعــض األمــور التــي قــد تفســد علــى المســافر

المصرفيــة بوضعهــا فــي محفظــة أو حامــل بطاقــات صغيــر

يعانــي مــن نفــاد النقــود المفاجــئ الــذي يشــكل عصــب الرحلــة

وال ننســى ضــرورة عــدم إفشــاء البيانــات الخاصــة بالبطاقــات

روعــة اللحظــات الفريــدة وتعكــر صفــوه ،خصوصــاً عندمــا
الســياحية .وعلــى الرغــم مــن أنهــا تجربــة عصيبــة ،إال أنها ال تقارن
بالفلــس التــام والعجــز عنــد الشــروع فــي الســفر ،وذلــك عندمــا

يقــع المســافر ضحيــة للحــوادث العصيبــة التــي تعــرض ميزانيتــه

المرصــودة بإحــكام للفقــدان المفاجــئ المحتمــل ســواء كانــت
نقــداً أو مودعــة فــي البطاقــات المصرفيــة ،بداعــي الســرقة أو

بســبب اإلهمــال الشــخصي.

بحجــم الجيــب ،وهــي كفيلــة بحمايــة البيانــات مــن الســرقة.
المصرفيــة لآلخريــن.

األغراض والمستندات الشخصية

نتفــق جميعــاً علــى أن جــواز الســفر هــو أهــم مــا يجــب علينــا
المحافظــة عليــه خــال الســفر نظــراً لخصوصيتــه وإســتحالة
الحصــول عليــه ســوي مــن الجهــات المختصــة ،ومــن المؤســف
جــداً إفســاد الرحلــة الجميلــة والشــيقة عندمــا نفقــده .كذلــك

إذن كيــف نحافــظ علــى المــال واألغــراض الشــخصية مــا هــي

المحفظــة التــي تحــوي كافــة البطاقــات الشــخصية الهامــة ،مــا

البطاقات المصرفية

لــذا يجــب علينــا التفكيــر مليــاً فــي التدابيــر الالزمــة للمحافظــة

الســبل الكفيلــة بذلــك؟

يجعــل الشــخص عاجــزاً حــال فقدانهــا.

ال غنــى للمســافر عــن بطاقــات اإلئتمــان وبطاقــات الصــراف

علــى هــذه المقتنيــات الثمينــة مــن الضيــاع .ال شــك أن أفضــل

ســرقة إلكترونيــة واردة بدرجــة كبيــرة ،خصوصــاً البطاقــات التــي

علــى تفقــد هــذه األشــياء والتأكــد مــن وجودهــا قبــل المغــادرة.

وكافــة البطاقــات المصرفيــة ،بينمــا تظــل إحتمــاالت حــدوث
تعمــل بتقنيــة المســح اإللكترونــي ،فقــد نجــح اللصــوص فــي

وســيلة لذلــك هــي اإلنتبــاه قبــل الشــروع فــي الســفر والحــرص

العـدد (  ) 7ديسـمبر 2019

41

برنامج الجولة اإلدارية التفقدية األسبوعية
هانــي قويــدر  -مشــرف منــع الخســائر وســامة العمليــات (باإلنابــة)

ضمــن الجهــود والمبــادرات المســتمرة الراميــة إلى تحســين
األداء فــي حقــل الســامة ،تــم تطبيــق „برنامــج الجولــة
اإلدارية التفقدية األســبوعية“ الذي يشــمل كافة مناطق
المصفــاة (المناطــق أيــه 1وأيــه 2وبــي 1وبــي 2وســي1
وســي 2وجــي) باإلضافــة إلــى جميــع المبانــي وســاحات
تخزيــن ومناولــة المــواد وتجميــع األنقــاض والمخــازن.
وفقــاً للبرنامــج يقــوم قســم منــع الخســائر وســامة
العمليــات بتنســيق زيــارة ميدانيــة أســبوعية للمواقــع
يجريهــا فريــق يضــم اإلدارة التنفيذيــة والمديــرون العامــون
لــإدارات وأعضــاء فــرق قيــادة العمــل بمختلــف مناطــق
المصفــاة ،للوقــوف علــى مــدى تقيــد الجميــع بمتطلبــات
وإشــتراطات الصحــة والســامة وحمايــة البيئــة.
تبــدأ الزيــارة بإســتعراض مؤشــرات األداء الرئيســية
المســتهدفة والوقــوف علــى مــا تــم حيــال النتائــج
الســابقة ،ويلــي ذلــك زيــارة ميدانيــة للموقــع المعنــي
وإجــراء نقــاش مباشــر مــع الموظفيــن والمقاوليــن فيــه

فضــا عــن اإلطــاع علــى مجمــل األوضــاع والثنــاء علــى
ً
الممارســات الجيــدة والتوصيــة بمعالجــة األوضــاع غيــر
اآلمنــة .تنتهــي الزيــارة بإيجــاز النتائــج والتوصيــة باإلجــراءات
المطلوبــة والدعــم الــازم.
تأتــي هــذه المبــادرة ضمــن المســاعي الهادفــة إلــى تعزيــز
ثقافــة الســامة فــي الشــركة والعمــل الــدؤوب للحــد مــن
الحــوادث واإلصابــات بيــن العامليــن.

مبــــــادرة تطــــويــــر

رانيــا عمــر ســفر  -أخصائيــة العالقــات العامــة والمســؤولية االجتماعيــة

ـتكماال لسلســلة النجاحــات التــي تحققــت فــي مبــادرة
إسـ
ً
تطويــر والتــي تســتهدف المســاهمة فــي تمكيــن الشــباب
والشــابات وصقلهــم بالمهــارات الالزمــة للدخــول فــي
ســوق العمــل؛ نفــذت الشــركة للســنة الثالثــة بالشــراكة
مــع المعهــد التقنــي مبــادرة تطويــر( )6 - 5 - 4التــي
شــملت  17دورة تدريبيــة إســتفاد منهــا مــا يزيــد عــن 250
( شــاب وشــابة ) وقــد أدرجــت تحــت هــذه المبــادرة العديــد
مــن المجــاالت واإلهتمامــات كان مــن أبرزهــا ( صناعــة
الشــكوالتة وصيانــة الجــواالت والتصويــر اإلحترافــي
والمبــاديء المحاســبية لمشــروع تجــاري وإداراة الفعاليات
وصناعــة الصابــون واألحجــار العطريــة والدمــج الرقمــي
واإلنفــو جرافيــك واإلعــام والتســويق وكتابــة الســيناريو
وتنســيق الزهــور والتســويق اإللكترونــي وورشــة مكــس
ميديــا وصناعــة العطــور والدبلجــة والمونتــاج وبرنامــج
أدوب إليوســتريتر).
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الموظفون هم منبع اإلبتكار
والمصدر الحيوي لألفكار
صالـــح حســـوبة  -مديـــر عـــام إدارة العقـــود والمشـــتريات والمخـــازن

ال ش ــك أن الموظفي ــن ه ــم مص ــدر األف ــكار بحك ــم قربه ــم م ــن
كافــة األعمــال الفنيــة واإلداريــة التــي تتــم فــي أي شــركة ،مــا
يمكنهــم مــن إيجــاد األفــكار المحتملــة الالزمــة لتحســين األداء
والتجديـــد .لـــذا مـــن الضـــروري أن يحافظـــوا علـــى تركيزهـــم
ووعيه ــم وبصيرته ــم المتفتح ــة عل ــى الرغ ــم م ــن أعب ــاء العم ــل
اليومي ــة.
ال تقتص ــر أهمي ــة اإلبت ــكار عل ــى دوره ف ــي تطوي ــر األعم ــال ،ب ــل ه ــو ض ــروري أيض ــاً لرف ــع كف ــاءة الموظفي ــن .وال ج ــدال ف ــي أن
تش ــجيع الموظفي ــن وحثه ــم عل ــى اإلبت ــكار يجع ــل منه ــم نب ــع دائ ــم وحي ــوي لألف ــكار يس ــاعد الش ــركة عل ــى تحقي ــق غاياته ــا.
التجدي ــد ه ــو التطبي ــق العمل ــي لإلب ــداع ويق ــود إل ــى التغيي ــر م ــن خ ــال اإلس ــتفادة م ــن األف ــكار.

الملَ ــكات اإلداريــة والقــدرة علــى اإلبتــكار يأخــذون زمــام المبــادرة للســعي إلــى إستكشــاف
الموظفــون الــذي حباهــم اللــه بنعمــة َ
ط ــرق جدي ــدة ألداء العم ــل وإيج ــاد المزي ــد م ــن األس ــاليب الفعال ــة بغي ــة اإلس ــتفادة المثل ــى م ــن م ــوارد الش ــركة ،حي ــث أنه ــم

يمثل ــون الدم ــاء الجدي ــدة واألعي ــن الفاحص ــة الت ــي ترص ــد المش ــاكل المس ــتفحلة وتجل ــب الحل ــول الوقائي ــة لمعالج ــة اإلخت ــاالت
الطفيف ــة قب ــل أن تتفاق ــم وتصب ــح أزم ــات حرج ــة ومكلف ــة وخطي ــرة ومه ــددة للس ــامة .يب ــرع الموظف ــون حينم ــا يدرك ــون أن ــه

يتوجــب عليهــم اإلبتــكار والتجديــد ،ويأتــون باألفــكار الثاقبــة التــي مــن شــأنها تحســين مســتوى الســامة وحفــظ أمــوال الشــركة

أو إيج ــاد س ــبل أخ ــرى تق ــود الش ــركة إل ــى تحقي ــق المزي ــد م ــن النم ــو.

أدرك ــت إدارة ش ــركة س ــامرف أهمي ــة ه ــذا األم ــر وحرص ــت عل ــى تش ــجيع الموظفي ــن عل ــى المس ــاهمة بأفكاره ــم القيم ــة لضم ــان

التحس ــين المس ــتمر ألعم ــال الش ــركة بصف ــة عام ــة ومس ــتوى الس ــامة عل ــى وج ــه الخص ــوص .ل ــذا أطلق ــت الش ــركة "برنام ــج

إقتراحــات الموظفيــن" فــي عــام 2004م وفــق آليــة مكافــآت مغريــة ســاهمت فــي نجاحــه الباهــر .ويهــدف البرنامــج إلــى تشــجيع
الموظفي ــن وحثه ــم عل ــى المش ــاركة الفعال ــة بأفكاره ــم بغي ــة تطوي ــر األداء الع ــام للش ــركة ورف ــع كفاءته ــا وتحس ــين مس ــتوى

الس ــامة عب ــر اإلقتراح ــات ،حي ــث يت ــم تقدي ــم مكاف ــآت متدرج ــة م ــن حي ــث القيم ــة للموظفي ــن الذي ــن يأت ــون بأف ــكار تتواف ــق م ــع
أه ــداف البرنام ــج وتش ــكل قيم ــة مضاف ــة للش ــركة .وتح ــرص الش ــركة عل ــى أقام ــة إحتف ــال س ــنوي لتكري ــم ومكاف ــأة الموظفي ــن
ال ــذي يقدم ــون أف ــكار متمي ــزة ومفي ــدة تس ــاهم بدرج ــة كبي ــرة ف ــي خف ــض المصاري ــف والنفق ــات وتحس ــن مس ــتوى الس ــامة.

مؤخ ــراً أص ــدر المهن ــدس /عثم ــان الغام ــدي ،الرئي ــس وكبي ــر اإلداريي ــن التنفيذيي ــن ،توجيه ــاً بض ــرورة تنظي ــم ورش عص ــف ذهن ــي
للموظفي ــن لإلس ــتفادة م ــن أفكاره ــم ورؤاه ــم القيم ــة وف ــق مب ــدأ الش ــفافية بش ــأن اإلس ــتراتيجيات المس ــتقبلية ومج ــاالت
العم ــل القابل ــة للتحس ــين ،حي ــث وردت العدي ــد م ــن األف ــكارة البن ــاءة الت ــي تت ــم حالي ــاً دراس ــتها بغي ــة تنفيذه ــا حس ــب جدواه ــا

العمليــة واإلقتصاديــة .هــذا خيــر دليــل علــى حــرص الشــركة علــى اإلســتثمار فــي تطويــر قــدرات الموظفيــن الذيــن يمثلــون الثــروة
الحقيقي ــة لس ــامرف.

الش ــيء األه ــم ال ــذي أود اإلش ــارة إلي ــه ه ــو أن ح ــث الموظفي ــن عل ــى المب ــادرة بتقدي ــم إقتراحاته ــم يع ــزز اإلحس ــاس بإهتم ــام
الش ــركة بتلق ــي األف ــكار الجي ــدة ورغبته ــا األكي ــدة ف ــي ترجمته ــا عل ــى أرض الواق ــع ومكاف ــأة أصحابه ــا.
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نادي سامرف الترفيهي « القسم النسائي »

شــاذية قريشــي  -رئيســة نــادي ســامرف
إســتكماال لألنشــطة التــي يقدمهــا القســم النســائي
ً
بنــادي ســامرف الترفيهــي ،تواصلــت نجاحاتــه خــال الفتــرة
الماضيــة بالعديــد مــن األنشــطة الثقافيــة والرياضيــة
والصحيــة والتعليميــة والترفيهيــة.
الجديــر بالذكــر أن النــادي إبتــدأ نشــاطاته بالبرنامــج الصيفــي
للصغــار ومهرجــان األلعــاب المائيــة الــذي كان لــه دور
فعــال فــي تجديــد الطاقــات وإعــادة الحيويــة للجميــع كبــاراً
وصغــاراً  ،كمــا نفــذ النــادي البرنامــج اإلجتماعــي والثقافــي
تحــت مســمى (اإلســتثمار الرابــح) فــي تربيــة األبنــاء .وفــي
إطــار جهــود التطويــر والتنميــة الذاتيــة للســيدات ،عقــدت
دورة عــن القيــادة لتمكينهــن وتدريبهــن علــى أساســيات
القيــادة اآلمنــة ،تلــى ذلــك مســابقة إنــزال الــوزن فــي 6
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أســابيع مــن غيــر رياضــة ،ثــم برنامــج دردشــة عــن الصحــة
النفســية الــذي تواصــل للموســم الثانــي .وفيمــا يخــص
الســامة ،تــم تقديــم دورة عــن الغــذاء الصحــي وأهميتــه
إنتقــاال إلــى دورات
وكذلــك دورة عــن التدخيــن وأضــراره
ً
تــاوة القــرآن الكريــم للفتيــات والســيدات للحفظ وتحســين
التــاوة وتصحيــح مخــارج الحــروف ،وأيضــاً دورة عــن التميــز
الوظيفــي.
أمــا فــي المجــال الرياضــي ،نفــذ النــادي برنامــج كــرة
الســلة و دورة رســم للفتيــات ودورات اللغــة اإلنجليزيــة.
وأختتــم النــادي فعالياتــه لهــذا العــام بحفــل لجميــع برامــج
الســنة تــم فيــه تكريــم الفائــزات واللجــان المنظمــة ،وختــم
باإلحتفــال باليــوم الوطنــي.

إجتم ــاع لجن ــة ش ــبكة الصيان ــة الح ــادي والثالث ــون
منص ــور المالك ــي  -مش ــرف تخطي ــط وجدول ــة الصيان ــة

شــاركت ســامرف ممثلـ ًـة فــي إدارة الصيانــة فــي إجتمــاع لجنــة
شـــبكة الصيانـــة الحـــادي والثالثـــون الـــذي إســـتضافته شـــركة
تصنيــع فــي يــوم  12ديســمبر  2019بمدينــة الجبيــل الصناعيــة،
وذلــك بحضــور ممثلــي إدارات الصيانــة فــي  18شــركة ســعودية
تعم ــل ف ــي مج ــاالت تكري ــر النف ــط والغ ــاز والبتروكيماوي ــات.
إفتتـــح اإلجتمـــاع المهنـــدس /ســـعد العايـــض ،نائـــب الرئيـــس
التنفيـــذي لشـــركة تصنيـــع ،بكلمـــة ترحيبيـــة عبـــر فيهـــا عـــن
إمتنان ــه لجمي ــع المش ــاركين ،مؤك ــداً عل ــى ض ــرورة تعزي ــز نش ــر
وتبـــادل المعرفـــة بيـــن الشـــركات المعنيـــة.
كمـــا تـــم خـــال اإلجتمـــاع التأكيـــد علـــى ضـــرورة التطبيـــق
الفع ــال أله ــداف الش ــبكة ف ــي مج ــال الصيان ــة ف ــي الش ــركات
المعنيــة بغيــة تحقيــق رؤيتهــا التــي تتمحــور حــول تبــادل أفضــل
التطبيقـــات والـــدروس والعبـــر المســـتفادة مـــن التجـــارب.

جدي ـ ٌـر بالذك ــر أن الش ــبكة ترم ــي أيض ــاً إل ــى التع ــاون المش ــترك
بي ــن الش ــركات ف ــي مج ــال تب ــادل قط ــع الغي ــار ف ــي الح ــاالت
الطارئ ــة.

نشاط التدقيق الداخلي بالشركة
بندر العمودي  -مراجع داخلي أول

س ــوف نتن ــاول ف ــي ه ــذا المق ــال نب ــذة
عامـــة عـــن نشـــاط التدقيـــق الداخلـــي
ف ــي الش ــركة.
عـــرف معهـــد المراجعييـــن الداخلييـــن
التدقيـــق الداخلـــي بأنـــه „نشـــاط
مســتقل وموضوعــي ،يقــدم تأكيــدات
وخدمـــات إستشـــارية بهـــدف إضافـــة
قيم ــة للمؤسس ــة وتحس ــين عملياته ــا
 .ويس ــاعد ه ــذا النش ــاط ف ــي تحقي ــق
أهـــداف المؤسســـة مـــن خـــال اتبـــاع
أســـلوب منهجـــي منظـــم لتقييـــم
وتحس ــين فاعلي ــة عملي ــات الحوكم ــة
وإدارة المخاطـــر و الرقابـــة“.
تقـــوم إدارة المراجعـــة الداخليـــة
بفه ــم ع ــام وش ــامل ألنظم ــة الرقاب ــة
الداخليـــة وتقييمهـــا .وتتبـــع إدارة
التدقيـــق الداخلـــي نهـــج المراجعـــة
المبنيــة علــى أســاس المخاطــر ،وذلــك
لتوجيـــه أنشـــطة المراجعـــة الداخليـــة
علـــى األعمـــال األكثـــر خطـــوره

وأهميتهـــا للمنشـــأة ،حيـــث أن هـــذه
المخاطـــر ربمـــا تحـــول دون تحقيـــق
األهـــداف المنشـــودة للمنشـــأة .كمـــا
تتــم مراجعــة خطــة المراجعــة الداخليــة
المبني ــة عل ــى أس ــاس المخاط ــر بش ــكل
دوري لضمـــان فعاليـــة نتائـــج خطـــط
المراجعـــة الســـنوية وموائمتهـــا
ألهـــداف مجلـــس اإلدارة ورؤى إدارة
الشـــركة ،حيـــث أن الهـــدف الرئيســـي
لنش ــاط التدقي ــق الداخل ــي ه ــو إضاف ــة
قيمـــة لعمليـــات المنشـــأة المتنوعـــة.
تشكـل المعاييــــر واإلرشادات الصــادرة
مــــن معهــــد المراجعيـــــن الداخلييـــــن
Institute of Internal Auditors
 )(IIAالمرجـــع األساســـي واإلطـــار
المنظـــم لتقديـــم خدمـــات المراجعـــة
الداخليـــة .وكذلـــك إطـــار الممارســـات
المهني ــة الدولي ــة الص ــادر ع ــن معه ــد
المراجعييـــن الداخلييـــن.

يشـــمل نطـــاق عمـــل إدارة المراجعـــة
األنشـــطة
مراجعـــة
الداخليـــة
والعمليـــات وإجـــراءات إدارة المخاطـــر
وأنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة وأنظمـــة
المعلومـــات وعمليـــات الحوكمـــة،
مـــن خـــال الفحـــص الـــدوري لعينـــة
مـــن العمليـــات ومراجعـــة ألفضـــل
الممارســـات والتحقيقـــات الخاصـــة
وتقييـــم المتطلبـــات واإلجـــراءات
التنظيمي ــة للمس ــاعدة عل ــى الحماي ــة
مـــن اإلحتيـــال وإكتشـــافه .وتقـــع كل
األنشــطة والوظائــف وإدارات الشــركة
فـــي نطـــاق عمـــل إدارة المراجعـــة
الداخليـــة.
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حقائ ــق علمي ــة

غــاز « الهيدروجين »  ..صديق المصفاة
م ــن الصع ــب التخي ــل أن تعم ــل مصف ــاة تكري ــر نف ــط م ــن دون حض ــور لغ ــاز الهيدروجي ــن  ,ف ــأي مصف ــاة بحاج ــة إلي ــه
خصوص ــاً إن كان ــت تك ــرر نف ــط حمض ــي ،ولك ــن الس ــؤال ه ــو لم ــاذا وج ــود غ ــاز الهيدروجي ــن ض ــروري؟ ه ــذا م ــا أري ــد أن
أجي ــب علي ــه ف ــي ه ــذه المقال ــة.
فـــي وحـــدة االصـــاح التحفيـــزي يتـــم إنتـــاج غـــاز
الهيدروجي ــن بش ــكل تلقائ ــي ،ووظيف ــة ه ــذه الوح ــدة
تحـــول المركبـــات الحلقيـــة المشـــبعة إلـــى مركبـــات
أروماتي ــة ع ــن طري ــق ن ــزع الهيدروجي ــن بغي ــة رف ــع رق ــم
األوكتـــان للجازوليـــن.
ه ــذا ع ــن إنتاج ــه أم ــا ع ــن إس ــتخدامه ف ــكل م ــن يعم ــل ف ــي مصاف ــي النف ــط يعل ــم أن ُج ــل المش ــاكل ف ــي أي مصف ــاة

هــي مركبــات الكبريــت العضــوي الموجــودة فــي منتجــات النفــط ،وهــي مركبــات يجــب التخلــص منهــا لثــاث اســباب :
 .1تسبب التآكل للمعادن والمعدات.
 .2مسؤولة عن تلوث البيئة.
 .3تعط ــل عم ــل المحف ــزات ف ــي المصف ــاة ،وه ــذا الس ــبب بال ــذات ه ــو ال ــذي يدفعن ــا لتنقي ــة النفث ــا م ــن مركب ــات
الكبريــت قبــل أن تدخــل الــى وحــدة التهذيــب البالتينــي المســتمر التــي تحــوي محفــز حســاس تجــاه مركبــات الكبريــت.
ألجــل هــذه األســباب يجــب التخلــص مــن مركبــات الكبريــت وهــذا لــن يتــم إال عبــر عمليــة المعالجــة بغــاز الهيدروجيــن,
حي ــث يت ــم خل ــط الهيدروجي ــن م ــع المنت ــج ال ــذي يحت ــوي مركب ــات الكبري ــت ف ــي مفاع ــل  ،عن ــد ضغ ــط ودرج ــة ح ــرارة
معين ــة يق ــوم الهيدروجي ــن بن ــزع عنص ــر الكبري ــت م ــن المركب ــات العضوي ــة الكبريتي ــة ليك ــون غ ــاز كبريتي ــد الهيدروجي ــن
ـال م ــن الكبري ــت.
ويخ ــرج المرك ــب العض ــوي خ ـ ٍ

يس ــتخدم غ ــاز الهيدروجي ــن ايض ــاً ف ــي بع ــض المصاف ــي ف ــي تقني ــة تس ــمى الهدرج ــة وه ــي عملي ــة تحوي ــل المركب ــات
األروماتيــة الــى مركبــات حلقيــة مشــبعة ويتــم هــذا تحديــداً مــع وقــود الطائــرات التــي تحــوي أحيانــا نســبة عاليــة مــن
ه ــذه المركب ــات الت ــي تس ــبب زي ــادة ف ــي دخ ــان الع ــادم وتُ فش ــل إختب ــار نقط ــة الدخ ــان.
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مجلة سامرف

ســمير الســيد  -كبيــر فنيــي المختبــر

لي ــس ه ــذا كل ش ــي فغ ــاز الهيدروجي ــن يس ــتخدم ف ــي تقني ــة أخ ــرى ال تق ــل أهمي ــة ع ــن تقني ــة وه ــي تقني ــة التكس ــير
بالهيدروجيـــن التـــي تقـــوم بتكســـير المركبـــات الكبيـــرة الموجـــودة فـــي منتجـــات النفـــط الثقيلـــة منخفضـــة القيمـــة
وتحويله ــا ال ــى منتج ــات خفيف ــة عالي ــة القيم ــة كالجازولي ــن والدي ــزل ،وه ــذا بالتحدي ــد ه ــو مش ــروع س ــامرف الق ــادم
المس ــمى ( )SHARPوه ــو مش ــروع س ــيرفع كف ــاءة االنت ــاج ويحق ــق رؤي ــة الش ــركة ب ــأن تك ــون المصف ــاة المتكامل ــة
الرائ ــدة ف ــي مج ــال تكري ــر الزي ــوت والبتروكيماوي ــات ف ــي الش ــرق األوس ــط ودول آس ــيا والمحي ــط اله ــادئ بحل ــول ع ــام
2030م.

أق ــول أخي ــراً أن غ ــاز الهيدروجي ــن ال ــذي ينق ــي منتج ــات النف ــط م ــن الكبري ــت ويح ــول المنتج ــات الثقيل ــة ال ــى منتج ــات
خفيفـــة عاليـــة الجـــودة و القيمـــة ويحســـن جـــودة وقـــود الطائـــرات بالهدرجـــة يســـتحق أن يكـــون  -بحـــق  -صديـــق
المصف ــاة.
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دورة أساسيات إشراف
وإدارة العملـيات األمنـية

محمــود عســول  -إدارة األمــن الصناعــي والشــؤون الحكوميــة

تحرص إدرة األمن الصناعي والشؤون
الحكوميـة علـى إسـتمرار مسـيرة نجاح
هـذا الصـرح الشـامخ وتأهيـل وتطويـر
منسـوبيها ،حيـث تـم تنفيـذ دورة حول
„ أساسـيات إشـراف وإدارة العمليـات
األمنيـة لمشـرفي األمـن الصناعـي“
خلال الفتـرة مـن  06الـى  10أكتوبـر
2019م بمدينـة الدمـام بقيـادة
المـدرب والخبيـر األمنـي األسـتاذ/
عبدالرحمـن عاطـف.

أهمية السالمة
المرورية خارج العمل

إيــاد عبــد المعيــن حســوبة  -مديــر عــام إدارة الصيانــة
ن ــدرك م ــن خ ــال مطالعتن ــا اليومي ــة لوس ــائل اإلع ــام حج ــم الكارث ــة المتمثل ــة ف ــي وق ــوع الكثي ــر م ــن الح ــوادث الت ــي ت ــؤدي إل ــى
وف ــاة أو إصاب ــة آالف األف ــراد ،غي ــر أن معظ ــم ح ــاالت الوف ــاة واإلصاب ــات تح ــدث ج ــراء ح ــوادث الس ــير ف ــي الط ــرق.

الس ــبب الرئيس ــي وراء ه ــذه الح ــوادث ه ــو كث ــرة وتن ــوع وس ــائل النق ــل الت ــي يس ــتخدمها الجمي ــع ف ــي الحي ــاة اليومي ــة ،أهمه ــا
الحاف ــات والس ــيارات الخاص ــة والدراج ــات الناري ــة والهوائي ــة .وتق ــع الح ــوادث ف ــي الغال ــب نتيج ـ ًـة ألهم ــال الس ــائقين وع ــدم
تقيده ــم بقواع ــد الس ــير.

لــذا يجــب علــى الجميــع توخــي الحيطــة والحــذر خصوصــاً مــع بــدء تشــغيل نظــام „ســاهر“ فــي مدينــة ينبــع الصناعيــة بغيــة فــرض

اإلنضبــاط فــي الطــرق ،مــا أدى إلــى إنخفــاض ملحــوظ فــي حــدة حــوادث الســير خــال العــام الجــاري .مــع ذلــك يكمــن الحــل فــي
اإلنضبــاط الشــخصي والحــرص علــى إتبــاع قواعــد وقوانيــن الســير.

نذكر جميع موظفي ومقاولي سامرف بضرورة التقيد بقوانين السير وإحترام السائقين اآلخرين أثناء القيادة.
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مــقـــــــــــ ــال

معــاً لتأسيــس ثقـافـة التمـــيز
فــي الصيــانـة
إيــاد عبــد المعيــن حســوبة – مديــر عــام إدارة الصيانــة

تعهــدت إدارة الصيانــة وهــي تستشــرف العــام الجديــد بتقديــم
الدعـــم القيـــادي القـــوي فـــي كافـــة التخصصـــات المعنيـــة
لضم ــان التنفي ــذ اآلم ــن والس ــليم لجمي ــع أعم ــال الصيان ــة عب ــر
إس ــتغالل الم ــوارد الفعال ــة لخل ــق ثقاف ــة التمي ــز ف ــي الصيان ــة.

ُيعنــى مبــدأ التميــز فــي الصيانــة بدعــم غايــات فــرق قيــادة العمــل مــن خــال أهــداف محــددة ،إتســاقاً مــع الــدور
الجوه ــري إلدارة الصيان ــة المتمث ــل ف ــي تنفي ــذ المه ــام المجدول ــة والطارئ ــة بص ــورة آمن ــة وبج ــودة عالي ــة .كم ــا
س ــتوفر إدارة الصيان ــة كاف ــة المعلوم ــات الالزم ــة لمراقب ــة األداء الع ــام وف ــق مصفوف ــة مؤش ــرات منتق ــاة م ــع
إرس ــال رس ــائل هادف ــة لدع ــم عملي ــة إتخ ــاذ الق ــرار عن ــد الض ــرورة .ويج ــب ترش ــيد ميزاني ــة الصيان ــة ألقص ــى درج ــة
ـاءة لضم ــان فعالي ــة تخطي ــط وجدول ــة وتنفي ــذ المش ــاريع .وال ش ــك
عب ــر اإلس ــتعانة بأفض ــل الم ــوارد وأعاله ــا كف ـ ً
أن تعزي ــز مب ــدأ "العقلي ــة المثم ــرة" وتبلي ــغ الجه ــات المختص ــة ف ــي الش ــركة ع ــن العقب ــات والعوائ ــق ف ــي حين ــه
بغي ــة إتخ ــاذ اإلج ــراء ال ــازم ه ــو العام ــل الحاس ــم لضم ــان النج ــاح ف ــي كاف ــة األصع ــدة.
ه ــذه الثقاف ــة ستس ــاعد إدارة الصيان ــة عل ــى التركي ــز ف ــي تلبي ــة حاج ــة الش ــركة عل ــى صعي ــد أنظم ــة وإج ــراءات
وبرام ــج التش ــغيل الحالي ــة ب ــدون أعب ــاء إضافي ــة عل ــى العاملي ــن ،حي ــث أن اله ــدف الحقيق ــي م ــن ذل ــك ه ــو تعزي ــز
أس ــس العم ــل م ــن خ ــال تمكي ــن األف ــراد م ــن إح ــداث التأثي ــر اإليجاب ــي وتطوي ــر وتنمي ــة الق ــدرات لب ــث الحم ــاس
ورف ــع روح العط ــاء .العوام ــل أدن ــاه م ــن ش ــأنها أن ت ــؤدي إل ــى إنج ــاح ه ــذه الفك ــرة وتحقي ــق أهدافه ــا المرج ــوة:

 .1نتذكر أن الهدف المتمثل في "عدم تعرض األفراد لألذى" هو قيمة في حد ذاته وليس أولوية.
 .2إدراك التوازن بين القدرات البشرية وأعباء العمل في الشركة.
 .3تعزي ــز العم ــل الجماع ــي بي ــن ف ــرق العم ــل ف ــي مختل ــف التخصص ــات وض ــرورة وج ــود أج ــراءات ولوائ ــح عم ــل
واضح ــة م ــع إعم ــال مب ــدأ المحاس ــبة.
 .4اإلستفادة من عائدات كفاءة الصيانة وتكريم ذوي المبادرات الناجحة.
 .5تنفيـــذ خطـــة الصيانـــة الســـنوية وأعمـــال الصيانـــة الوقائيـــة لتفـــادي العوامـــل الســـيئة والحـــد مـــن أعطـــال
المعـــدات.
 .6تسريع عملية تطوير وتأهيل المتدربين للتغلب على نقص الكفاءات.
 .7ضمان توفر األدوات والمعدات الالزمة إلنجاز أعمال الصيانة الطارئة.
التميــز فــي األداء يتجــاوز فــي مضمونــه المفهــوم التقليــدي المقتصــر علــى إصــاح اإلعطــال ،وال يمكــن تحقيقــه
بي ــن ليل ـ ٍـة وضحاه ــا ،ب ــل يحت ــاج إل ــى ب ــذل الجه ــود المس ــتمرة والمتأني ــة م ــن كاف ــة العاملي ــن ف ــي مختل ــف إدارات
وأقســام الشــركة مــع اإلجتهــاد والعمــل الــدؤوب وفــق التطلعــات الواضحــة لتتبــوأ الشــركة مكانتهــا المرموقــة
عالميــاً .

العـدد (  ) 7ديسـمبر 2019
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الكيمياء الخضراء ووحدة إستعادة الكبريت
سمير السيد  -كبير فنيي المختبر

قــد يكــون المــردود االقتصــادي لوحــدة إســتعادة الكبريــت
ـا ف ــي س ــامرف مقارن ــة بوح ــدات أخ ــرى ولك ــن ال ــدور
ضئي ـ ً
البيئ ــي ال ــذي تق ــوم ب ــه ه ــذه الوح ــدة يس ــتحق اإلعج ــاب،
ألنهـــا (علـــى االقـــل مـــن وجهـــة نظـــري) تدخـــل تحـــت
تطبيق ــات الكيمي ــاء الخض ــراء ،وه ــو ف ــرع حدي ــث م ــن ف ــروع
الكيميـــاء يهـــدف أساســـاً إلـــى تقليـــل اإلنبعاثـــات الضـــارة
الناتج ــة ع ــن المصان ــع وإس ــتبدالها بم ــواد صديق ــة للبيئ ــة،
ول ــو نظرن ــا ال ــى م ــا تق ــوم ب ــه ه ــذه الوح ــدة لوجدناه ــا ال
تهـــدف إال لمـــا تهـــدف إليـــه الكيميـــاء الخضـــراء و تقليـــل
اإلنبعاثـــات الضـــارة بالبيئـــة.
إن غـــاز كبريتيـــد الهيدروجيـــن يتـــم إنتاجـــه فـــي المصفـــاة
كنتيجـــة حتميـــة عندمـــا تتـــم تنقيـــة منتجـــات البتـــرول مـــن
الكبريــت وهــي عمليــة البــد منهــا لتوفيــر منتجــات موافقــة
ومطابقـــة للمواصفـــات والمعاييـــر التـــي يطلبهـــا الســـوق
وه ــو غ ــاز س ــام وقات ــل كون ــه أثق ــل م ــن اله ــواء ،مم ــا يعن ــي
أن ــه حي ــن يتس ــرب إل ــى الج ــو ال يذه ــب إل ــى طبق ــات الج ــو
العلي ــا وإنم ــا يبق ــى ف ــي مس ــتويات منخفض ــة قريب ــة م ــن
األرض مم ــا يفاق ــم المش ــكلة ويعقده ــا.
قبـــل إختـــراع وحـــدة إســـتعادة الكبريـــت كانـــت المصافـــي
فــي كل العالــم تســتخدم غــاز كبريتيــد الهيدروجيــن كوقــود
للمصفـــاة فينبعـــث نتيجـــة إحتراقـــه غـــاز ثانـــي أكســـيد
الكبريـــت  SO2فـــي الجـــو مســـبباً كـــوارث بيئيـــة جســـيمة
فه ــذا الغ ــاز يتفاع ــل م ــع بخ ــار الم ــاء الموج ــود ف ــي الج ــو
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ليكـــون حمـــض
بوجـــود عامـــل مؤكســـد كغـــاز األوزون
ّ
الكبري ــت ال ــذي ي ــؤدي ف ــي النهاي ــة إل ــى ظاه ــرة األمط ــار
الحمضي ــة الت ــي تقت ــل النبات ــات و تس ــبب إنخف ــاض الرق ــم
الهيدروجينــي  PHلألنهــار والبحــار ممــا يزيــد فــي حمضيتهــا
ويخـــل بالتـــوازن البيئـــي.
ُ
باإلضافـــة الـــى ذلـــك يدخـــل غـــاز ثانـــي أكســـيد الكبريـــت
 SO2ضم ــن الملوث ــات الرئيس ــية ف ــي اله ــواء الت ــي تس ــبب
الضب ــاب الصناع ــي وال ــذي ن ــراه واضح ــاً أحيان ــا ف ــي بع ــض
الم ــدن المكتظ ــة خصوص ــاً ف ــي فص ــل الصي ــف ،ويتس ــبب
ه ــذا الضب ــاب ف ــي أض ــرار بيئي ــة خطي ــرة .
إن وحـــدة إســـتعادة الكبريـــت فـــي ســـامرف تســـاهم فـــي
ـدال م ــن إس ــتخدام غ ــاز كبريتي ــد
من ــع ج ــزء كبي ــر م ــن ه ــذا فب ـ ً
الهيدروجيــن كوقــود بغيــة إنتــاج الطاقــة ليتكــون نتيجة ذلك
غ ــاز ثان ــي الكبري ــت ( SO2ال ــذي يس ــبب األمط ــار الحمضي ــة
والضب ــاب الصناع ــي) ،تأخ ــذ وح ــدة إس ــتعادة الكبري ــت ه ــذا
ـدال من ــه م ــادة نافع ــة ومفي ــدة وه ــي
الغ ــاز الض ــار لتنت ــج ب ـ ً
م ــادة عنص ــر الكبري ــت النق ــي  Sال ــذي يدخ ــل ف ــي صناع ــة
الكثي ــر م ــن المنتج ــات المفي ــدة لإلنس ــان كصناع ــة األدوي ــة
وحم ــض الكبري ــت وحت ــى بع ــض مس ــتحضرات التجمي ــل.
م ــا أردت قول ــه ف ــي ه ــذا المق ــال ه ــو أنن ــا ف ــي س ــامرف
لس ــنا مهتمي ــن فق ــط بالرب ــح ب ــل وأيض ــاً حريصي ــن عل ــى أن
نكـــون أصدقـــاء للبيئـــة مـــا أســـتطعنا ووحـــدة إســـتعادة
الكبريـــت خيـــر دليـــل علـــى ذلـــك.

دورة إجراءات السالمة واألمن في الموانئ البحرية

محمــود عســول  -إدارة األمــن الصناعــي والشــؤون الحكوميــة

ضمـــن جهـــود إدارة األمـــن المســـتمرة الراميـــة إلـــى تأهيـــل
وتطويـــر منســـوبيها وضمـــان جاهزيتهـــم ألداء مهامهـــم
الوظيفيـــة بصفـــة عامـــة واإلرتقـــاء بهـــم لمواكبـــة اإلجـــراءات
األمنيــة الدوليــة الحديثــة وفهــم ســياق األمــن البحــري وتقييــم

فاعليــة أمــن وخطــط المرافــق المينائيــة علــى وجــه الخصــوص،
تـــم تنظيـــم دورة „إجـــراءات الســـامة واألمـــن فـــي الموانـــئ

البحريــة ألفــراد األمــن الصناعــي“ خــال الفتــرة مــن  17الــى 21

أكتوبـــر 2019م بفنـــدق الهوليـــدي أن بينبـــع بقيـــادة المـــدرب
والخبي ــر األمن ــي األس ــتاذ محم ــود تام ــر.

الجدي ــر بالذك ــر أن إدارة األم ــن الصناع ــي والش ــؤون الحكومي ــة
حرص ــت عل ــى مش ــاركة الجه ــات الحكومي ــة ذات الصل ــة حي ــث

ضم ــت ال ــدورة أف ــراد تابعي ــن لح ــرس الح ــدود والهيئ ــة العلي ــا

لألم ــن الصناع ــي.

تحــديد المعـــرفة الهـامـــة

عــرب أبــو عــرب  -مديــر قســم التدريــب والتطويــر الوظيفــي (المكلف)

(منقول بتصرف من مقال بعنوان «مدى تأثير إدارة المعرفة على طريقة أدائنا للعمل» للكاتبة كارال أوديل)

ال جـــدال فـــي أهميـــة بنـــاء قـــدرات
إدارة المعرفـــة التـــي مـــن شـــأنها
إشـــراك الموظفيـــن ورصـــد المعلومـــات
وتعميمهـــا لفائـــدة الجميـــع ،إال أن
م ــدى الق ــدرة عل ــى تحدي ــد اإلحتياج ــات
المعرفيـــة التـــي تعنـــى بهـــا األنشـــطة
والمناهـــج المـــراد تقديمهـــا يقـــود إلـــى
وضـــوح الـــرؤى والمغـــزى .وال تكتســـب
عملي ــة نق ــل المعرف ــة قيمته ــا الحقيقي ــة
مـــا لـــم تُ َمكِّ ـــن مـــن تأســـيس وإنســـياب
المعرفـــة الهامـــة والضروريـــة.
يجـــب علينـــا فـــي المقـــام األول تحديـــد
أولوياتنـــا المعرفيـــة حســـب أهميتهـــا
ومـــدى الحاجـــة إليهـــا ليتســـنى لنـــا
المحافظـــة عليهـــا ونقلهـــا لموظفـــي
الشـــركة بالصـــورة الصحيحـــة.
المعرف ــة الفني ــة واإللم ــام باإلش ــتراطات

والمتطلبـــات النظاميـــة والمعرفـــة
المتعلقـــة بســـير العمـــل تشـــكل أصـــول
المعرف ــة الت ــي يج ــب أن تك ــون مس ــتمرة
ومســتدامة بغيــة تلبيــة تطلعــات عمــاء
الشـــركة واإليفـــاء بإلتزاماتهـــا الواجبـــة
تجـــاه الغيـــر .المعرفـــة الفنيـــة تعنـــي
العمليــات اإلنتاجيــة المعقــدة التــي تجري
فـــي المصفـــاة ،فيمـــا ُي ْق َصـــد بالمعرفـــة
المتعلقـــة بســـير العمـــل جميـــع أعمـــال
تخطيـــط وتنفيـــذ المشـــاريع المعقـــدة
(مثـــل مشـــروع إنتـــاج الوقـــود النقـــي
والصيانـــة الدوريـــة ومشـــروع ســـامرف
لإلســتفادة مــن مخلفــات التكريــر الثقيلــة
فـــي تصنيـــع البتروكيماويـــات وأعمـــال
تعديـــل الوحـــدات اإلنتاجيـــة ،الـــخ).
اإلدراك والتقديـــر الســـليم لألشـــياء
يمثـــل الخطـــوة األولـــى للوصـــول إلـــى

إســتراتيجية إدارة المعرفــة الفعالــة ،حيــث
أنـــه يركـــز علـــى فهـــم المســـار الفعلـــي
للعم ــل والوق ــوف عل ــى النواح ــي الت ــي
تس ــهم ف ــي تحقي ــق النتائ ــج والمخرج ــات
الهامـــة المنشـــودة فـــي الشـــركة.
هنالـــك حاجـــة ملحـــة للتركيـــز الشـــديد
عنـــد إعـــداد إســـتراتيجية إدارة المعرفـــة،
وذل ــك بالتفكي ــر المس ــتفيض ف ــي ال ــدور
الحاس ــم ال ــذي تلعب ــه المعرف ــة الهام ــة
حيـــال تحقيـــق األهـــداف والغايـــات
اإلســـتراتيجية للشـــركة.

العـدد (  ) 7ديسـمبر 2019
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جيســوس كـارلـوس هـيرموسيـلـو
نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــؤون التصنيــع

كمــا تعلمــون أننــي توليــت منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــؤون
التصنيــع فــي شــركة ســامرف ،وأنــا فــي غايــة الســرور لذلــك.
لق ــد أطلعن ــي س ــلفي الس ــيد /أل ــن دوف ــال خ ــال األش ــهر الماضي ــة
علــى الخصــال الرفيعــة التــي يتميــز بهــا العاملــون فــي ســامرف ،كمــا
تيقن ــت م ــن أن الجمي ــع هن ــا لديه ــم العزيم ــة الج ــادة لب ــذل قص ــارى
جهودهـــم لترقيـــة الشـــركة علـــى صعيـــد األداء العـــام وســـامة
األف ــراد وإعتمادي ــة التش ــغيل وتحس ــين األرب ــاح ،وأعتق ــد أنن ــا جميع ــاً
حريص ــون عل ــى الش ــركة ومهتم ــون به ــا للغاي ــة ،واأله ــم م ــن ذل ــك
ه ــو إهتمامن ــا ببعضن ــا لبع ــض.
أود مــن خــال رســالتي هــذه أن أنقــل إليكــم جميعــاً رؤاي حــول أهــم أهــداف الشــركة أال وهــو :التميــز فــي األداء التشــغيلي ،حيــث
أن ســامة وإعتماديــة التشــغيل هــي الســبيل للنجــاح ،مــا يتطلــب منــا التركيــز علــى أســس األداء بإســتخدام األنظمــة واألدوات
الفعال ــة المتاح ــة لتس ــيير األداء التش ــغيلي .وه ــذا الش ــيء لي ــس مج ــرد أولوي ــة آني ــة بالنس ــبة لن ــا ،ب ــل ه ــو األس ــاس المتي ــن ال ــذي
س ــيمكننا م ــن تحقي ــق رؤيتن ــا اإلس ــتراتيجية ف ــي أن تك ــون س ــامرف مصف ــاة ذات مس ــتوى عالم ــي ف ــي األداء التش ــغيلي .وال
يخفــى عليكــم دعــم الشــركاء حيــال تنفيــذ مشــروع ســامرف لإلســتفادة مــن مخلفــات التكريــر فــي تصنيــع البتروكيماويــات ،الــذي
يمثــل أحــد مشــاريع التوســعة الطموحــة الراميــة إلــى التوســع فــي إنتــاج زيــت الوقــود ،مــا يتســتلزم منــا جميعــاً اإلطــاع بــاألدوار
المنوطــة بنــا حيــال ســامة وإعتماديــة التشــغيل مــع الحــرص علــى ضبــط وحســن إدارة التكلفــة الماليــة للمشــروع.
ه ــذه األس ــس راس ــخة وال تتغي ــر بم ــرور الوق ــت وتمث ــل هدف ــاً مس ــتمراً نس ــعى لتحقيق ــه وتعزي ــزه كل ي ــوم ،ولحس ــن الح ــظ أنن ــا
نمتلــك البرامــج واألنظمــة الفعالــة التــي تمكننــا مــن أداء أعمالنــا بصــورة تراعــي متطلبــات ســامة األفــراد وإعتماديــة التشــغيل،
ـا ع ــن العاملي ــن المخلصي ــن الحريصي ــن عل ــى الش ــركة تمام ــاً مث ــل حرصه ــم عل ــى بعضه ــم البع ــض .ه ــذه الممي ــزات مجتمع ـ ًـة
فض ـ ً
تمث ــل حج ــر الزاوي ــة لبل ــوغ النج ــاح المنش ــود.
واجه ــت الش ــركة العدي ــد م ــن التحدي ــات والصع ــاب خ ــال العامي ــن الماضيي ــن ،وه ــو أم ــر يتطل ــب من ــا الت ــدراك والتأم ــل للع ــودة
إل ــى المس ــار الصحي ــح ،فبينم ــا كان أداء الش ــركة متمي ــزاً ج ــداً ف ــي ع ــام 2017م عل ــى صعي ــد إعتمادي ــة التش ــغيل ،تدن ــى األداء
خ ــال عام ــي 2018م و2019م ،خصوص ــاً المصاع ــب الت ــي رافق ــت الصيان ــة الدوري ــة الش ــاملة لع ــام 2018م وم ــا خلفت ــه م ــن
مش ــاكل ف ــي اإلعتمادي ــة ال زلن ــا نعان ــي منه ــا حت ــى اآلن ،واأله ــم م ــن ذل ــك تقلب ــات الس ــوق العالم ــي الت ــي ل ــم تس ــعف الش ــركة
ف ــي ه ــذا الص ــدد.
لق ــد وضعن ــا خطط ــاً ته ــدف إل ــى تحس ــين األداء الع ــام للش ــركة إس ــتناداً عل ــى البرام ــج واآللي ــات الفعال ــة الت ــي ثب ــت نجاحه ــا
ف ــي س ــامرف وف ــي مصاف ــي أخ ــرى مماثل ــة .ربم ــا يتع ــذر علين ــا التحك ــم ف ــي تقلب ــات الس ــوق ،إال أنن ــا نس ــتطيع التركي ــز عل ــى
األساســيات وحســن إدارة القــدرات التــي نمتلكهــا بغيــة العــودة إلــى المســار الصحيــح .كمــا يتطلــب األمــر إحــكام الســيطرة علــى
خططنــا المســتقبلية والعمــل ســوياً مــن أجــل ذلــك وفقــاً للمهــام الموكلــة إلينــا ،وأن يتحمــل كل فــرد منــا المســؤولية المباشــرة
الت ــي تلي ــه ،وكذل ــك القي ــام بال ــدور الجماع ــي المن ــاط ب ــه ضم ــن ف ــرق العم ــل المختلف ــة حي ــال تحس ــين األداء الع ــام.
لق ــد إس ــتعرضت ه ــذه الخط ــط م ــع المس ــؤولين اإلداريي ــن المعنيي ــن ف ــي الش ــركة وتوافقن ــا عل ــى الحاج ــة إل ــى إتخ ــاذ التدابي ــر
الملحــة الالزمــة ،علــى أن يقــوم رؤســاؤكم بالعمــل الوثيــق معكــم بغيــة إعــادة صياغــة آليــة ضمــان إســتقرار وســامة وإعتماديــة
التش ــغيل.
ل ــدي ثق ــة تام ــة ف ــي أن العم ــل الجماع ــي ه ــو الس ــبيل األوح ــد ال ــذي س ــيمكننا م ــن بل ــوغ أهدافن ــا ليتس ــنى لن ــا تحقي ــق النتائ ــج
المنش ــودة الت ــي نتطل ــع إليه ــا جميع ــاً.
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مجلة سامرف

Jesus Carlos Hermosillo
SAMREF EVP – Manufacturing

As you all know, I am the new SAMREF EVP-Manufacturing.
I am very pleased to be here. During my first few months
on the job I have already seen many of the great attributes
Alain highlighted about the people working at SAMREF.
I know that people here are willing to make the
needed efforts to take this Refinery to the next level of
performance in safety, reliability and profitability. I also
believe that we all care deeply about SAMREF and, most
importantly, about each other.
Therefore, in this letter to you, I want to convey my views on one of our most important objectives:
Operations Excellence. Safe and Reliable Operations is the key to our success; and we need to focus on
the fundamentals, using our systems and tools to manage our operations. This is not just the priority of
the moment; this is the foundation that will allow us to achieve our vision to be a World Class Operation.
As you all know, our Shareholders are showing their support by progressing SHARP. SHARP (SAMREF
Hydrogen Addition residue Project) is an expansion of SAMREF that will address the high production of
fuel oil. In order to achieve SHARP, we need to do our part by delivering safe and reliable operations with
good cost control discipline.
These fundamentals will not change over time. This is an objective that we all need to live every day. We
have strong programs and systems to manage and drive safe and reliable operations and we have people
that care about SAMREF and each other. These are the cornerstones to being successful.
Unfortunately the last two years have been a challenge and we need to get back on track. 2017 was very
good year with reliable stable operations. However, our performance in 2018 and 2019 slipped. It was a
difficult T/A in 2018 and we have continued to have reliability issues. On top of that, the Market has not
provided us with much support.
We have plans that are focused on improving our performance using our systems / tools that have
proven successful here and in other refineries. While we cannot control the Market; we can focus on
basics and manage what is under our control and get back on the right path. We need to be in control of
our future; this will require that we all work together. Everyone has an active role. Each one of us must
take immediate responsibility for improving our performance; as an individual, and as part of a Natural
Work Teams.
I have reviewed plans with Refinery Management and the need for urgent action is shared by all. Your
manager/supervisor will be working closely with you to help reestablish stable, safe and reliable
operations.
I truly believe that working together is the only way we will be able to meet our objectives to achieve the
results we are all expecting to deliver.
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IS&GA TRAINING PROGRAM

(PORT FACILITIES SAFETY & SECURITY MEASURES) COURSE

Mahmaud Assaul – IS&GA

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

in general and to cope with the latest international maritime security measures in particular, IS&GA
organized the „Port Facilities Safety & Security Measures“ course, from 17 to 21 Oct 2019 at the Holiday
Inn hotel. The course was delivered by the SME/ Mr. Mahmoud Tamer.

To strengthen partnership with the concerned government authorities and to help develop their personnel,
officials from security authorities and law enforcements (HCIS and Border Guard) took part in the course.

IDENTIFY CRITICAL KNOWLEDGE
Arab Abuarab – T&CD Manager (Acting)

Abridged from The new edge in knowledge: How knowledge management is changing the
way we do business, by Carla O’Dell.

Building KM capabilities that connect employees, capture and share
information is important, but being able to articulate specifically what
knowledge needs those activities and approaches will address will lead to
a clear call to action and more meaningful results. KM creates value only
when it enables the creation and flow of the truly critical.
Primarily, we need to identify and prioritize which knowledge is most critical for Samref to retain and
transfer in the right way.
The knowledge assets needed to continue to meet customer expectations and commitments are technical
knowledge, regulatory knowledge, and work process–related knowledge. Technical knowledge refers
to the complex processes used in the refinery and Work Process–related knowledge is for planning and
executing complex projects (such as CFP, Turnaround, SHARP and Unit Modification, …)
Understanding the value proposition sets the stage for and directs a KM strategy. It focuses on what is
happening in the workflow and what contributes to important organizational outcomes and results.
We need a sharper focus when developing a Knowledge Management (KM) strategy by thinking through
what critical knowledge will serve our strategic goals.
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GREEN CHEMISTRY AND SRU
Sameer S. Sayed – Lab Technician II

The Sulfur Recovery Unit (SRU) may be not economically feasible compared to other refinery units.
However, it plays a pivotal role in environmental protection, as it (let us say in my own viewpoint) is
one of the “green chemistry” applications. The green chemistry is a modern chemistry branch that
aims at mitigating the harmful industrial emissions by using environmentally-friendly alternatives.
If we explore the SRU, we will find it shares the same function with the green chemistry.
The H2S generates inevitably while cleaning products from sulfur, in order to meet standards of the
oil market demand. It is a broad-spectrum deadly poisonous gas, which tends to accumulate at the
bottom of poorly ventilated spaces.
In the pre-SRU era, refineries used to employ hydrogen sulfide H2S as fuels, generating SO2
that reacts with the humid atmosphere in the presence of an oxidant (e.g. ozone gas) to generate
sulfuric acid. Eventually, this leads to the dangerous phenomenon of “acid rain” which kills plants
and reduces pH in rivers and seas, causing ecological imbalance.
Moreover, SO2 is one of the primary air pollutants causing “smog”, which we often notice in crowded
cities particularly during summer season. It is very harmful to environment.
In SAMREF, SRU contributes to protection of environment by recovering elemental sulfur from the
gaseous hydrogen sulfide. Sulfur is an advantageous agent, which is broadly used in industries e.g.
pharmaceuticals, sulfur acid, cosmetics, etc.
The bottom line is that we in SAMREF do not seek profit whatever it takes. In principal, one of our
top priorities is to ensure environmentally friendly operations as possible, and SRU is a good proof
of this attention.
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Article

TO CREATE A CULTURE
OF MAINTENANCE
EXCELLENCE

Eyad A Hassoubah - Maintenance General Manager

As we usher into the New Year, Maintenance
Department made a commitment to provide focused
cross-functional leadership support to drive safe
and efficient execution of maintenance tasks
using productive resources to create a culture of
Excellence in Maintenance.
Maintenance Excellence will support Business Teams targets through focused objectives. The main
predominate role of Maintenance function is to execute Planned / Unplanned Maintenance tasks
safely with high quality. In addition, Maintenance will provide all required information to monitor the
overall performance through selected metrics and send focused messages to support decision-making
process when needed. To sustain market competition, our maintenance costs must be fully optimized
by engaging best in class maintenance resources with highest efficiency to deliver effective Planning,
Scheduling and Execution. Fostering “Productive Mindset” and timely communicate barriers/ concerns
through the organization for action is a key for a competitive edged in any benchmark.
Maintenance Excellence will help the function to focus on meeting the intent of the current refinery
operating systems, procedures and programs without creating additional burden on workforce. In fact,
the aim is to strengthen the basis by empowering people to make impact and growing talent to ignite
passion. The below mentioned success factors would lead to achieve the expected results:
1. Remember “Nobody Gets Hurt”… is a value not a priority
2. Understand organizational capability and workload balance
3. Foster cross-functional teamwork while ensuring clear R&R’s and accountability
4. Monetize Maintenance Efficiency benefits and recognize success
5. Execute annual maintenance plan and PMs to eliminate bad actors and minimize unplanned functional
failures
6. Fast track the development of trainees to progressively close competency gaps
7. Ensure the availability of required tools and equipment to efficiently execute planned jobs.
The focus on Maintenance Excellence goes beyond the traditional mode of fixing repairs. It cannot be
achieved overnight, it needs constant and deliberate efforts from the entire work force of the department
and refinery functions with dedication based on clear expectations to meet a world-class competitive
position.
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IS&GA TRAINING PROGRAM

« Fundamentals of Security Operations Supervision
& Management » Course
Mahmaud Assaul – IS&GA

As IS&GA department pays a
special attention to development
of its employees in support
of SAMREF operations, the
„Fundamentals
of
Security
Operations Supervision and
Management „ course was
conducted from 06 to 10 Oct 2019
in Dammam.
The course was delivered by the
SME/ Mr. Abdurrahman Atif.

SAFETY SHOULD NOT
STOP AT SAMREF GATE

Eyad A Hassoubah - Maintenance General Manager
Every day in the media we come to know about
many accidents, thousands of people are injured
and killed of accidents, but majority are injured and
killed due to motor vehicle accidents on the road.
The main cause for this is transportation that people
use in their daily life. Different modes are used and
the most commonly used way of transportation is
buses, cars, motor cycles & bicycles. This is the
reason why there are a lot of vehicular accidents.
This may be caused by lack of discipline from the
drivers who fail to follow the road traffic rules.
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Be always mindful about road safety, Yanbu
Royal Commission Security authorities have
commissioned SAHER to enforce compliance which
have resulted with less severity car accidents in
2019.
Nevertheless, the solution to avoid road accident
is self-discipline and to follow the safety rules and
obey the laws of road traffic.
We urge all Samref and contractor employees to
respect the laws and demonstrate courtesy toward
the other drivers while on the road.

Sameer S.Sayed – LabTechnician II

Hydrogen is also used in hydrocracking i.e. another important process to crack sizable compounds
contained in low-value resides, as to convert into high-quality light products like gasoline and
diesel. This exactly will come to happen with SHARP project that gets underway to improve
productivity and help SAMREF to achieve the vision of being the leading integrated refinery and
petrochemical complex in Middle East and Asia Pacific.

To conclude, hydrogen is the valuable material that we use for cleaning the products from sulfur,
converting residues into high-quality product and improving quality of jet fuels. It really deserves
the title of “Friend of Refinery”.
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SCIENTIFIC FACTS

HYDROGEN, A REAL FRIEND
OF REFINING INDUSTRY
An oil refinery can never do without hydrogen particularly when sour crude is part of its processes.
In this article, we are going to know why hydrogen is necessary to oil refining industry.
Hydrogen generates in the Continuous Catalyst Reformer (CCR) unit as a byproduct. The function
of CCR unit is to convert cycloparaffin into aromatics through dehydrogenation in order to boost
gasoline octane.

It is well known that organic sulfur compounds are most critical issues in oil refining industry.
These compounds shall be eliminated as they cause the following problems:
1. Corrosion.
2. Environmental pollution.
3. Hindrance of catalysts. Because of this problem in particular, these compounds shall be
cleaned up from naphtha before entry to the CCR unit, which contains a catalyst that is sensitive
to organic sulfur.
Organic sulfur compounds can be only eliminated through hydro-treating where hydrogen is
blended with the effected product in a reactor under a specific temperature. Hydrogen then
extracts the sulfur from the organic compounds to generate H2S in order to have a sulfur-free
organic compound.

In addition, hydrogen is used in hydrogenation i.e. a chemical process to convert aromatics
into cycloparaffin, particularly when process jet fuels that sometimes contain large amounts of
aromatics which are the cause of high exhaust emissions leading eventually to a failed smoke
point test.
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MAINTENANCE NETWORK COMMITTEE MEETING #31
Mansoor Al-Malki - Maintenance Planning & Scheduling Supervisor

SAMREF Maintenance team attended the 31st
Maintenance Network Committee (MNC) meeting
which was hosted by TASNEE on 12 Dec 2019 at AlJubail Industrial City. Eighteen Saudi Oil/Gas and
Petrochemical industries participated in the event.
TASNEE EVP Eng. Saad Alyedh kicked of the event
by expressing his gratitude to the participants and
emphasizing the need to maximize knowledge
sharing among all industrial affiliates.
The vision of MNC needs to be implemented
effectively within maintenance network to share
best practices and lessons learned.
MNC also intends to have synergies to help other
affiliates in terms of spare in case of any emergency.

SAMREF INTERNAL AUDITING
Bandar M. Alamoudi – Internal auditor (1)

This article is to give a brief on SAMREF Internal Auditing activities.
Experts describe internal auditing as “an independent, objective
assurance and consulting activity designed to add value and improve
an organization‘s operations. It helps an organization accomplish its
objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate
and improve the effectiveness of risk management, control, and
governance processes.“
In SAMREF, internal audit works on comprehending and evaluating the organization’s control
systems, using the risk-based auditing approach which focuses on the analysis and management
of the detected risks. There is a potential that such risks may hinder the corporate goals and
objectives. The approved risk-based auditing plan is reviewed on a regular basis to ensure the
effectiveness of the annual auditing plan outcomes and their compatibility with the strategies of
both board of directors and top management. The main objective of the internal auditing activity is
to add value to the variety of the transactions conducted in the organization.
The Institute of International Auditors (IIA) standards and guidance – collectively known as the
International Professional Practices Framework (IPPF) - constitute the basic reference for internal
auditing.
The internal auditing covers a wide scope that includes review of activities, transactions, risk
management procedure, internal control systems information systems and governance process.
This is achieved through regular check of a transaction sample, review of the best practices/
verifications and evaluation of requirements/regulatory procedure, in order to help prevent/detect
fraudulence. Simply, all SAMREF activities, positions and departments are governed by the internal
auditing.
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SRC - LADIES SECTION ACTIVITIES

Shaziah Qureshi - SCR Ladies Section Head
In continuation of SAMREF recreation center Ladies Section plan for 2019, a series of cultural,
sports, health, educational and recreational activities were successfully conducted.
The 2019 plan started with the juniors’ summer program, followed by the aqua games that
captured attention of both adults and minors in addition to children care program called
“Successful Investment”.
For ladies, the “Defensive Driving” course was held to promote their traffic awareness. After that,
a 6-week weight loss competition was organized.
The program continued to include effective courses like edition II of the psychological health, food
health, smoking cessation, holy Quran memorization/reciting and career excellence. Further,
basketball, painting and English language sessions were held.
The 2019 plan completed with the final ceremony to honor winners, recognize organizing
committee and celebrate the Saudi National Day.
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EMPLOYEES ARE THE MOST
IMPORTANT SOURCE OF IDEAS
Saleh A. Hassoubah – CP&W General Manager

Employees are the best source for new ideas. They
are close to the processes and the various activities
performed in any organization. They are able to identify
potential ideas for improvement and innovation. It is
essential that they keep the necessary focus, awareness
and do not become blinkered in their work.
Innovation is critical not only to the development of the business but also to the effectiveness
of the employees. By encouraging employees to be creative, a powerful in-house think tank is
being launched that can help the company achieve its goals.
Innovation is the application of creativity and bringing about the change by using ideas.
Employees who have management's blessing to be creative will take the initiative to seek new
ways of doing their jobs and more efficient approaches to using company resources. They'll
bring fresh energy to bear on long-standing problems, and they'll be more inclined to come up
with preventive solutions to keep minor glitches from seeding costly and dangerous/unsafe
crises. When they know they're expected to be innovative, employees bring to the table ideas
that can improve safety and save company money or lead to other avenues of growth.
Samref Management has realized the importance of encouraging the employees to participate
with their valuable ideas to insure continuous improvement to our daily business and most
importantly safety. Therefore it was decided in 2004 to launch the employees’ suggestion
program with a good rewarding system that made the program a great success. The Employees
Suggestion Program (ESP) is designed to encourage employees to effectively contribute to the
overall improvement of the Company’s efficiency and safety by means of suggestions. Rewards
are presented to the employees submitting suggestions that are in line with the ESP objectives
and add value to the Company. On a yearly basis, a ceremony is taking place to recognize and
reward employees who come up with distinguished & value added ideas that contribute to
significant cost reduction and improved safety.
Recently SAMREF President & CEO (Eng. Othman AL-Ghamdi) called for a brainstorming
workshop with SAMREF employees to obtain their valuable thoughts with a clear transparency
in respect to the future strategies & areas of improvement. The constructive ideas that were
generated have been taken into consideration for further implementation as practical &
economical as possible. This is a real good example of capitalizing on our most valuable asset
represented in SAMREF employees.
The bottom line is, asking the employees for ideas raises the very real expectation that good
employees’ ideas will be acted upon and rewarded.
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WEEKLY MANAGEMENT WALKTHROUGH
Hany A. Quaider - LP&PS Supervisor ”A”

In continuation of the efforts to enhance safety
performance, a new safety initiative was
introduced which is the Weekly Management
Walkthrough program. It covers all areas (A1,
A2, B1, B2, C1, C2 and G) including Buildings,
Yards (laydown, Scrap…etc) and Warehouses.
On a weekly basis, the team, consists of
Executive Management and General Managers
along with the area Business Team Members;
conducts a field visit coordinated by LP/PS
section.
During the visit, the team focuses on Safety, Health, Environment and Reliability compliance. The
walkthrough begins with a review of the KPIs and status of previous findings, followed by a site
visit and direct interaction have a face to face dialogue with employees and contractors, having
a firsthand experience on the site condition, complimenting good practices and tackling unsafe
conditions. Ending with debriefing, feedback and highlighting any required support.
This initiative is yet another way to promote the safety culture within SAMREF and ultimately
reduce accidents and injuries.

« TATWEER » INITIATIVE
Raniya O. Safar – PR&CSR Specialist

In continuation of SAMREF CSR program by
building on the proven success, versions IV, V
and VI of „Tatweer“ initiative were successfully
conducted in association with Yanbu Technical
Institute. The initiative included 17 training
sessions for more than 250 participants,
with the overall objective of contribution
to promotion of jobseekers‘ skills to help
them avail from the different investment
opportunities.
To help meet the market needs, the initiative
focused on selected areas like chocolate
making, cellphone hardware, professional
photography, accounting principles, event
management, soap/aromatic bar making,
digital integration, infographics, media,
marketing, scenario script, landscaping, emarketing, mix-media, perfume making, film
editing and adobe illustrator.
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SAMREF PRESIDENT & CEO VISITS YANBU GOVERNORATE

Mohammed S. Bagais – Sr. PR&CSR Specialist

The Governor of Yanbu Province Saa’d M. Al-Suhaimi
received SAMREF President & CEO, Othman A. AlGhamdi on a short visit.

During the visit, they exchanged insights and
discussed areas of mutual interest with a focus on
the ongoing efforts to serve the local community.

PROTECT YOUR «TRAVEL PROTECTION»
Armando C. Sibal - Senior Acc. & Abdulrahman B. Zahed, CPA Acc.

It is everyone’s desire to travel and the excitements
never end until we set our feet on that muchawaited landmark. Amidst the endless enthusiasm
of enjoying our trip entails load of selfies, delightful
shopping sprees, sumptuous dines are just among
others that offers no less but mere exhilaration.
To some might even leave a once in a lifetime
memories.
Ever wondered what could possibly spoil those
precious moments, more often than not, it is when
you literally run out of cash that compliments as
your “travel protection”. “Running out of cash” while
on a holiday trip is not ofcourse tantamount to being
empty-handed at all as you embarked on a trip. It
is when you fall victim of detrimental incidents that
exposes your well-allocated cash and money cards
from possible yet unexpected lost either by theft or
simply by human lapses.
So how do we protect our Travel Protection and
what are those to say the least?
Money Cards
Debit cards, ATM and Credit Cards are a must-have
by everyone where chances of electronic theft are
very rampant especially those that are RFID-ready
types. Thieves nowadays are equally smart and hi-

tech that by simply lurking around you, they can
easily hack your access. Before you realize, the
next thing you can get is a “Decline” even for a cup
of tea (too sad). Thanks to the innovation where you
can easily grab a wallet or pouch-size case that
practically shields any hacking device…cheer up!
Another thing to put in mind is the basics of not
sharing information about your money cards at the
minimum.
Personal Belongings
You must agree there is no better way to associate
this matter than your country-color-coded booklet
called “Passport”. Yes, it is that packet-size thin
booklet you can never find in any bookstore. So
handy yet so compelling to spoil our long-waited
travel itineraries the moment you realized it is not
with you.
Wallet is as significant as you are, where your valid
IDs are obviously kept that renders you alienated
and deprived when they are not with you. What are
the Do’s to make sure you don’t missed them? I say
no other techniques than to simply set a reminder
to yourself with your gadgets around. Preferably,
the night before and the morning you are all set to
leave your place would be reasonable.
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SAMREF OTJ SAFETY COMMITTEE
Mohanad J.Al-Ahmadi – IS Systems Supv.& OTJ Safety Committee Head

SAMREF OTJ Safety Committee continued to
conduct its activities as planned.
A 2-day safety awareness program was implanted
at Yanbu Historic Area, with a focus on potential
risks and unsafe acts/conditions at home. The
event witnessed active participation by the Saudi
Commission for Tourism and National Heritage,
Yanbu General Hospital, SACO, Al-Nahdi Medical
Co., Heba Safety & Fire Equipment Co. Ltd., Pro
Maker Gym and Make-A-Difference Foundation.
In addition, a traffic safety program was delivered
to local community in association with SAMREF
IS & FP sections, Yanbu Traffic Department, Civil
Defense and Gheras Center. The program included
many sections for traffic awareness, child traffic
garden, child recreation and food trucks.

The activities extended to include many areas
outside Yanbu like the security and safety program
held at Badr Primary School. Meanwhile, fire
suppression program continued at Yanbu schools.
As part of the internal awareness activities, a site
visit was paid to SAMREF HOP Maintenance Facility.

PROCESS SAFETY AND RISK MANAGEMENT
Mohammed Al-Shareef - LP & PS Engineer

SAMREF has a well-structured program for
Process Safety in terms of SHE risk discovery,
control and elimination/mitigation to ensure safety
and integrity of plant equipment & operation. The
goal is to reduce the frequency and severity/
consequence of process safety incident. SAMREF
theme for process safety is “No Loss of Primary
Containment”.
All process safety risk identification studies e.g.
(HAZOP, Fire Protection Survey, Marine Terminal
Survey, Blast Study, Alky API 753 Audit, Insurance
Risk Survey, etc.) have been effectively conducted
as per required frequencies. SAMREF first round of
Units HAZOP has started in 2008, and is planned
over a span of 5-7 years in consideration to the
Refinery Units Shutdowns & Turnaround LongRange Plan. This year, 2019, is the beginning of
SAMREF’s fourth HAZOP cycle for all existing units
(2019-2025). In addition to other planned process
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safety studies i.e. Alkylation Unit Quantitative Risk
Assessment (Alky QRA), Insurance Risk Survey, &
HF Alkylation Scenario Based Operating Area Risk
Assessment (SBOARA).
Every year, Samref quantifies the amount of risk in
the refinery and targets to reduce those risks by
30% before Year-end. In 2019, Samref achieved
to meet the annual target (30%) by the month of
September (3 months ahead from year-end) with
room to reduce even more by end of the year. This
was achieved with the continuous management
support, business teams effective dedication, LP &
PS risk management efforts and collaboration of
all other functions and disciplines in the refinery.

Community Topics Solutions for Unemployed
Graduates
Raniya O. Safar – PR&CSR Specialist

Generally, almost all families have someone who
fails to find a job. This may be the most common and
critical issue that our community faces.
During pre-employment courses, we always advise
young generations as follows:
- Optimize yourself: try to explore yourself upon graduation and know more about
your area of specialty by attending class courses or distance learning sessions.
- Never miss related events: participate actively in related events like conferences,
exhibitions, forums, assemblies, etc.
- Effective networking with experts: follow leading speakers and writers in your area
of specialty on special media and at events. Share your ideas with them and enquire
about the latest developments in a specific topic that they have already addressed.
- Get started with your own professional social media pages: place your quite
informative resume. Adhere to the best practices in making bilingual resume.
- Job shadowing and pro-bono work: call any organization and offer working with
them under the concerned section or a specific leader who has the related expertise
for no less than 140 hours, in order to digest knowledge on-the-job. Eventually, go for
pro-bono work to transfer digested knowledge to others.
- Seize each and every chance you have. Try, you will lose nothing. By trial, you may
find a real opportunity or you may catch your dream job.
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SAMREF LC PARTICIPATES
IN THE 10TH SOCIAL DIALOGUE FORUM

Turki A.Bitar – ElectricTechnician
Under the auspices of the Minister of Labor and
Social Development, Mr. Ahmed S. Al-Rajhi,
SAMREF LC took active part in the 10th Social
Dialogue Forum which was held on Wed 09
October 2019 at the Mövenpick Hotel, Riyadh.
The forum focused upon the new labor trends,
business models, the challenges ahead and
expected roles of the stakeholders. Talent
management
and
development
issues
were also addressed along with associated
challenges and labor relation obligations and
rights. In addition, challenging issues like
preparation of human resources for the future
business, leading jobs and the ability to develop
contemporary and more profitable business
models were discussed. Coping with the Saudi
Vision 2030 was given a special attention,
as it constitutes the cornerstone for overall
development by diversifying revenue streams
and building capabilities as required to keep
pace with latest technologies. The agenda also
included a variety of papers on associated
matters like the substantial development of the
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current labor and the required human capital
investments to meet the future talent needs.
The forum aimed at addressing the overall
labor issues and improving practices to ensure
sustainable programs through taking potential
challenges and finding effective solution. It
also looked for reinforcing social partnership
through constructive dialogue amongst
concerned government agencies, employers
and trade unions; as to help provide a thorough
action program with a clear vision for the future
labor in Saudi Arabia.
On the sidelines of the event, SAMREF LC
delegation met the Labor Counselor, Mr. Khalid
Al-Dawsary to discuss their contribution to
the development of the National Committee
For Labor Committees in Saudi Arabia. The
delegation consisted of SAMREF LC chairman,
Ali H. Raigi; Rapporteur, Al-Waleed K. Kamal
and the members Turki A. Bitar, Khalid Abid and
Abdul-Aziz Zahrani.
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BLEVE TARGETED RISK ASSESSMENT (BTRA)
Ahmed A. Khayat - LP&PS Engineer

BLEVE, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, is one of the most catastrophic
events to occur usually leaving hundreds of casualty. It is an explosion caused by the
rupture of a vessel containing pressurized liquid above its boiling point. In most case,
the BLEVE is followed by a fireball. The most common way is when an external fire
near the storage vessel causing heating of the contents and pressure build-up can
cause BLEVEs. While tanks are often designed to withstand great pressure, constant
heating can cause the metal to weaken and eventually fail.
The Term BLEVE was first introduced in the late 1950s in the analysis of an accident at
a research facility. Since, researchers, academicians, company specialists, government
and independent agencies have studied BLEVE. To understand characteristics and
potential hazards. The mechanism and the role of energy in the process of destruction.
This phenomenon has led to many industrial accidents that caused large numbers of
fatalities, often including firefighters who were responding to the initial fire that led
to the BLEVE. The most infamous ones are Feyzin, France, 1966 (18 people killed by a
BLEVE at an oil refinery) and San Juanico near Mexico City, Mexico, 1984 (500 people
killed by a BLEVE at a PEMEX LPG terminal containing 54 LPG tanks)
During 2018, SAMREF conducted a thorough study focused on BLEVE potential vessels
in the refinery. Assessed the prevention, alerting along with the mitigation barriers to
reduce the likelihood of occurrence.
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SAMREF LAB E-LOGBOOK
Abdullah Khallaf – Lab Technician

SAMREF lab is in place to handle a diverse range of samples, including the finished products,
in order to issue the required quality certifications. Therefore, the lab has a lot of critical data
underway to be used for reporting/statistical purposes.
The shift logbook is one of the important data references as it is used by the shift leaders to record
each and every event which takes place during their rounds. They document all safety observations,
analyzer failures, issued quality certifications’ data as well as other activities of data reflection in
separate logbooks.
To streamline the above sophisticated process, the e-secretary was introduced to support the
human effort. Accordingly, the old shift logbook was replaced with the e-logbook system.
The e-logbook plays the role of the e-secretary by receiving all events and data from shift
leaders through a direct, systematic and simplified insertion process. After that, the e-logbook
automatically produces the shift report to share with the lab staff via the emailing system. Also,
it filters, analyzes and distribute data to designated files while producing all real-time reports/
statistics for samples, quality certifications, lab apparatus, safety observations, etc. Eventually,
such data are automatically saved in the lab database that is easily-accessible through a simplified
search engine with a filtering tool for the results.
The e-logbook is an integrated database that took the lab to a higher level of day-today activities.
Classic paperwork process was eliminated from all reporting/recording activities. It significantly
helped save time/effort and mitigate human faults that lead to a better work environment in line
with SAMREF’s good image as part of its current automation efforts.
Most importantly, the e-logbook system has the feature of recording all events/updates by date/
time and user. Every lab employee has special username and password, with different levels of
authority according to assigned duties. In addition, data access/update is an encrypted process.
The new e-logbook system was designed/programmed by SAMREF lab staff through a series of
updates and improvements to ensure proper utilization and to meet the wide range of processes
as required.
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SAMREF PARTICIPATION IN THE
« SECURITY EXCELLENCE FORUM »

Mahmaud Assaul - IS&GA Dept.

Represented in IS&GA department, SAMREF
took part in the “Security Excellence Forum”
held on 29 October 2019 at Saudi Aramco
ISO Academy in Dhahran. The objective of the
forum is to exchange experiences and explore
potentials for more collaboration amongst the
affiliates in industrial security area.
SAMREF participated in the forum for many

objectives, particularly as to reinforce ties
with other organizations, keep pace with latest
knowledge and boost overall collaboration in
order to seize more improvement chances.
During the event, Mohanad J. Al-Ahmadi
and Mahmaud Y. Assaul were honored in
recognition of their active participation.

The « Future Leaders » Program (Girls) - 2019 Cycle
Basem M. Al-Dhahri- Specialist, PR&CSR

In continuation of the “Future Leaders” program
for girls, the fifth event “Know Myself” was held
to address many topics on self-exploration and
examining personal capabilities to excel in life.
In an exciting and entertaining environment,
the sixth event “Colorful Life” was conducted
at Yanbu Golden Beach Marina Resort to serve
a series of sessions on color meditation and its
positive impacts on one’s life.
“My Family and I” was the seventh event that
focused on effective leadership and other
family-related topics.
The sealing event was the “Professional Leader”
where participants were given the chance to
show their own small projects through the
associated workshops and exhibition.
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EXXONMOBIL EXECUTIVETEAMVISITSAMREF

Mohammed S. Bagais – Sr. PR&CSR Specialist

During the 2nd quarter of 2019, SAMREF President & CEO, Othman A. Al-Ghamdi and management
leaders received executive team from ExxonMobil including the president of ExxonMobil Fuels,
Lubricants & Specialties Marketing Co, Mr. Bryan Milton, SAMREF Board member, Mr. Fernando
Salazar and other executive officers.
Also, ExxonMobil Fuels & Lubricants Company senior vice president of global operations, Mr.
Dave Brownell along with executive officers were received by SAMREF President & CEO, Othman
A. Al-Ghamdi and management leaders. As part of their visit, they had a sightseeing tour over
Yanbu including the Historic Area.

SAMREF EMPLOYEES ACHIEVEMENT
Zuhair M Malaka-E&P Production & Supply Planning Manager

Hussain Dabbagh
In 2019, Technical department recognized
Abdullah Ashry and Hussain Dabbagh for their
achievements in getting certifications of Advanced
Planning software – PIMS-AO by AspenTech since
they are the first people in the world who obtained
this certification.
That is considered as adding a value to our company
because the certification strongly contributes to

Abdullah Ashry
Samref’s mission of building a competent and
optimized task force as well as the core values
of excellence and citizenship. It also solidifies the
E&P section efforts towards sustaining operational
excellence via optimal planning.
Noteworthy, the E&P section is also in the process
of completing a blending optimization project that
has shown promising benefits.
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THE « FUTURE LEADERS »
PROGRAM - 2019 CYCLE

Basem M. Al-Dhahri – PR & CSR Specialist

As planned, the „Future Leaders“ program
continued to hold many activities and
gatherings in 2019.
In preparation for the 1439/1440H final school
exams, the “99% Achievement” program was
delivered by the trainer/ Mr. Tareq H. Shuffi. It
included different awareness sessions to help
students overcome stress and learn how to
review lessons effectively.
At the beginning of the 1440/1441H school year,
the “Leaders’ Ship” program was conducted
with the main objective of brining the gifted
participants together, as to enhance their skills
and reinforce their attributes through high
quality activities. Eventually, they were given
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the opportunity to take part in implementation
of the upcoming programs through opendiscussion workshops with the supervisors.
The fifth program “Our Success Between
Creativity & Motive” was delivered by the
trainer/ Mr. Mamdouh Al-Enzi. The objective
was to drive participants to achieve success
and excellence through scientific approaches.
“Secrets of Elocution” was the final program in
2019. It was delivered by the trainer/ Mr. Tareq
A-Refaie; focusing on improving the public
speech skills of the participants in order to be
able to express their messages and ideas in an
effective and influential manner.

WELCOME NEW SECURITY MEN
Mahmaud Assaul - IS&GA

IS&GA is Pleased to Welcome the New Security Men, and We Wish Them All the
Success as Values Added to the Security Team.
It is Reiterated that IS&GA is Always Working Hard on Improving the Overall Security
and Safety Levels to Ensure Protection of SAMREF Individuals and Property.

Sunaid M. Aburuhaylah

Abdul-Aziz M. Al-Hazmi

Ahmed A. Khallaf

Abdullah M. Al-Ghamdi

Rakan K. Al-Amri

Feras M. Mohammadi

Sultan D. Al-Malki
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EMAIL PHISHING ATTACK & PROTECTION MEASURES
Rupesh Borse, Manager SOC

- PHISHING ATTACKS: Phishing is email based attack. A technique where cyber attackers
attempt to fool you into taking an action. Cyber-criminals send you crafted emails which looks so
convincing, pretending to be from someone or something you know or trust, such as a friend, your
bank or your favorite online store enticing you into an action, such as clicking on a link, opening an
attachment or responding to a message.
- Harvesting Information: Attacker’s goal is to fool you into clicking on a link and taking you to a
website that asks for your login and password, or perhaps your credit card or ATM number. These
websites look legitimate, with exactly the same look, imagery and feel of your online bank or store
aid to steal your information.

- Infecting with malicious links: The goal is to infect your computer. Post click on the link, you are
directed to a website that silently launches an attack infecting your system.
- Infecting with malicious attachments: Emails that have malicious attachments, such as infected
PDF files or MS Office documents. Once open these attachments they attack your computer and
give complete control of your computer to attacker.

- Scams: Aim is to defraud. Example of notices - winning lottery, charity requesting donations,
marketing emails etc.

Safeguards and Report PHISHING in SAMREF:
Most of attacks will work only after „reading the email and doing some actions“ as mentioned
prior.
Report such unsolicited email as Phishing.
Figure out the unwanted email, right click and choose “Report Phishing” menu option.
This will forward email copy to “SAMREF Security Operations Centre” for further analysis also
deleted the Inbox copy.
Emergency contact: +966-14-396-4713.
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Some practical, simple life practices :

- Keep good personal hygiene. Hand washing, regular shower, dental hygiene.
- Avoid Dirt, Dust and means to catch it.
- Breath Fresh! Keep houses ventilated, as least for some part of the day.
- Eat balance diet, avoid processed foods including meat.
- Sleep Well. 6-8 hours usually are enough to maintain energy for next day.
- Manage your Stress. It affects almost every part of your body.
- Manage your weight maintain some level of activities by physically active.
- Avoid smoking.
- Drink water and maintain a good hydration.
- Seek medical advice at start of illness. This is crucial for early recovery.

Remember, managing health is a holistic approach and this is a continuous effort. Life is precious,
Let live it healthy, for yourself and most important our next generation.

MULTI-BLEND OPTIMIZER IN SAMREF
Abdullah A. Ashry - Technical Production & Supply Engineer

The E&P department implemented Aspen Multi-Blend Optimizer,

to conduct event-based, multi-period, and multi-blend modelling.
This solution enhances the capability to generate optimal blending

schedules for short and long-term campaigns. Through MBO, Samref E&P team now generate and

solve non-linear blending problems that span multiple time periods. The team consider correlations,
tank constraints, discrete volume and recipe constraints, and all relevant events such as blends,

timing and sequencing of rundown blends, product shipments, intermediate receipts and tank-totank transfers.

During the project phase, a shutdown event posed a complex problem for product blending that

could have stopped Samref from shipping up-to 4 million barrels of finished product. The E&P
team scored a great win by analyzing multiple scenarios with the optimization model and were
able to identify a non-intuitive blending scenario. This kept the products flowing and saved Samref
a significant amount of potential lost profit.
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OLD SAYING IS «HEALTH IS WEALTH!»

Dr. Muhammad Asif - Medical Director

The statement validates my belief as well on being health is a real wealth. What does it mean.

Is it free from illnesses at all or health can be bought by wealth ?

I would say, we all experience some level of illnesses through out and each phase of life. Newly
born, kids, adolescent boys and girls, women and men, and the old age. Each phase has its own
problems.

How many time we have question why the health issue has happened and did we
try find a way should not happen again, or at least not to let it happen again?
If you look at in detail, you will find a core reason behind every health issue, that can be prevented,
for most of the issue. Some examples, flu infection. It‘s generally happened exposure to crowd,
lack of hand hygiene, not observing cough etiquettes. Get prompt treatment but look for why you
catch it.
Another example, diabetes, much common, why it is with me, look for first diet habits, how
much active, stress, and of course capability to transfer from one generation to next. What is
correctable, first three? Let‘s work for these, and leave genetics to cause diabetes alone. There
will be marked reduction.
It necessary not mean that Medical Treatment is waste, NO, but keep it reserve when Prevention
fails.
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SAMREF TABLE GAME OLYMPIADS

Abdullah R. Khashogji – SAMREF Sports Committee

From 06 to 16 October 2019, SAMREF ACSSports Committee organized the Table Game
Olympiads at SAMREF recreation center.

SAMREF VP – Administration, Finance & IS;
Saud H. Khallaf inaugurated the Olympiads
which covered Baloot, Carrom, Chess and
PlayStation, with around 140 participants.
Eventually, winners were: Mohanad J. Al-

Ahmadi & Ali S. Al-Qahtani (Baloot), Mansour A.
Khelaidi & Abdulwahab Al-Ghamdi A. Ghamdi
(Carrom), Abdurrahman Masaa’d (Chess) and
Osama Raddadi (PlayStation).
The event was part of the recreation activities
that aim at strengthening social ties amongst
the employees within enjoyable and exciting
environments.
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ANOTHER STEP FORWARD
TRANSFER PRICING BYLAWS ISSUED
BY SAUDI ARABIA
Farrukh Sheer (Sr. Consultant - F&A)
Saudi Arabia introduced new Transfer Pricing Bylaws (TP) in February 2019, requiring to disclose and
document all related party transactions are conducted on an arm’s length basis. The TP Bylaws included
new tax compliance requirements effective fiscal years ending on or after 31 December 2018.

WHY TP BYLAWS INTRODUCED

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) initiated a project at the request
of the G-20 to prevent base erosion and profit shifting (“BEPS”), to combat international tax avoidance
and increase tax transparency and information exchange. This TP Bylaws shows Kingdom of Saudi
Arabia’s commitment as a member of G-20 to implement the OECD’s Base Erosion and Profit Shifting
recommendations on TP.

COMPLIANCE REQUIREMENTS

Following are the required filing as per TP Bylaws for SAMREF:
Filing
Requirements

Obligation for
SAMREF

Obligation for
Parent Company

Deadline

1. DFCT
Disclosure Form

120 Days after the fiscal year end, i.e. 30 April

2. Local File

Within 30 days from the date of request by the GAZT.
Not required to be submitted unless requested by the GAZT.

3. Master File

Within 30 days from the date of request by the GAZT.
Not required to be submitted unless requested by the GAZT.

4. CbC Report

Country-by-Country (CbC) report due12 months after
fiscal year-end.

CONCLUSION

Lesson learned by this TP bylaws is that we need to have a proper documentation to justify related party

transactions are conducted by Samref on an Arm’s length basis. Accordingly, when entering related party
contracts keep in mind essence of TP bylaws to avoid exposure to Base Erosion and Profit Shifting.
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WHAT CAN I DO TO PREVENT FUNGI CONTAMINATION ?

First, Determine the Source of the Moisture, and Eliminate the Problem.
To Accomplish this Goal, Prevention Measures include :

- Vent showers and other moisture generating sources directly to the outside.
- Control humidity with air conditioners and/or dehumidifiers.
- Use exhaust fans when cooking, dishwashing, or laundering.
- Insulate cold surfaces to prevent condensation on piping, windows, exterior walls,
roofs and floors.
- Keep the building and the heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems
in good repair.
- For floors and carpets, remove spots or stains immediately. Reduce the amount
of water used when cleaning carpets.
- Do not install carpet around fountains, sinks, bathtubs/showers or directly
on top of concrete floors that are prone to leaks or frequent condensation.

HOW SHOULD I CLEAN UP FUNGI ?

Always find out why moisture was present and fix the underlying problem. In general, once
fungi has been discovered, it is recommended that porous materials such as dry wall,
ceiling tiles, fabric, books, paper, cardboard, etc. be thrown out and replaced rather than
cleaned whenever possible. When cleaning fungi follow these guidelines:
- Use respiratory protection (N-95 disposable respirator) as well as gloves
and eye protection.
- Clean or mist surfaces with dilute soap or detergent solution. A damp cloth
with baking soda may also work. Do not let the drywall get too wet.
- Avoid creating dust.
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OCCUPATIONAL
HEALTH

BIOLOGICAL HAZARDS « FUNGI »

Jacques Wassermann - Certified Industrial Hygienist
Fungi such as mold are found in nature and enter a building directly or their spores are
carried in by the air. In buildings, molds are usually found growing on wood, drywall,
upholstery, fabric, wallpaper, drapery, ceiling tiles, and carpeting.

Fungi Need Moisture to Grow and May be Present as the Result of :
- Leaks in the roof/basement or plumbing.
- Sealed buildings that do not allow excess moisture to escape.
- Sources such as cooking facilities, showers, bathtubs, etc.
- Excess humidity.

HOW DO FUNGI CONTRIBUTE
TO HEALTH PROBLEMS ?

The inhalation of the fungi, fragments of the
fungi, or spores can lead to health problems
or make certain health conditions worse.
In general, the most commonly reported
symptoms include:
- Eye, nose, and throat irritation.
- Cough or congestion.
- Aggravation of asthma.
- Headaches.
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SAMREF PARTICIPATION
IN THE « SAUDI OFSAC - 2019 »

Ziyad A. Kushi – Fire Training Coordinator

Represented in IS&GA department, SAMREF participated in the (Saudi International Oil Fire
Safety Conference - OFSAC 2019) held from 16-18 Sept 2019 in Riyadh.
During the conference, A SAMREF cross-functional
FP team headed by the Fire Chief, Rayan H. Surahi,
conducted three related training sessions and
workshops. Most importantly, Rayan delivered a paper
covered (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion
“BLEVE”) along with the mitigation barriers to reduce
the likelihood of occurrence.
Such mitigation barriers were based on findings/
recommendations of the throrough field BLEVE
study conducted in different SAMREF areas that are
potentially exposed to this phenomenon. The study
was conducted by the LP/PS/IH in conjunction with the
the FP and ExxonMobil SMEs.

FSF COMMANDER VISITS SAMREF
Mohammed S. Bagais – Sr. PR&CSR Specialist

SAMREF President & CEO, Othman A. AlGhamdi received the Commander of Yanbu
Facilities Security Force, Colonel/ Radi T. AlJuhani who paid a visit to SAMREF.
During the visit, they exchanged insights and
discussed areas of mutual interest.
SAMREF MAGAZINE
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DOCUMENTATION OF CONTRACTS
AND POTENTIAL RISKS
Mohammed A. Zakir – Legal Advisor

Three brothers intended to share an investment project with a mutual understanding that assets
shall be under the name of the eldest one. Everyone paid his share, but without any documented
proof due to utmost good faith and confidence in each other. Later, the eldest brother died and
his heirs denied the rights of the two brothers in absence of any legal document to prove the
partnership.
Most of disputes arising amongst individuals are a result of failure to document the relationships
in a legal manner that defines their obligations and rights. People often deal with each other on a
mutual confidence basis; unaware of how important is to document their business relationships. In
all terms, documentation of relationships is of paramount importance, in order to save rights and
prevent potential disputes.
Contract drafting is important as well. It shall accurately reflect the mutual wills of the parties.
The draft originator is responsible for observing many critical items like the preface, which shall
include date and place of the contract in addition to parties’ names, full information, addresses and
the objective of the contract. Also, the draft shall cover the mutual obligations and rights as well as
the scope, type, duration, price, term of payment, penalty clause, termination clause and arbitration
with a reference to the contract attachments and appendices, if any. Eventually, the contract is
signed by the parties as to enter into effect.
Furthermore, it is very important that the originator of the contract shall be adequately knowledgeable
and have the legal terminology that help draft it in a proper and creative manner to the satisfaction
of the parties. The originator shall avoid misinterpretations that make it difficult for the parties to
digest their obligations and rights, which is the cause of unnecessary disputes.
To conclude, failure to legally document the mutual transactions is a common mistake among
individuals. Unknowingly, they do this as act of politeness and courtesy. In fact, documentation of the
contract is in place to eliminate potential disputes that may destroy the friendly environments. We
just need to notice the legal debates at courts to how the absolute goodwill and social considerations
are not enough to rely on.
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THE QUIZ

SAMREF CONTINUES
TO SUPPORT CHARITIES

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.

Mohammed Bagais – Senior Specialist, PR&CSR

The Quiz

As part of SAMREF Sanabel program in line with the
„Citizenship“ core value and in continuation of the
partnership with the charities and concerned public
sectors; SAMREF, represented in PR section, continued
to support charity and community development
projects by adopting selected initiatives.

Answers are to Abeer Ghulam be ..
Email : 4670@samref.com.sa
Extension # : 7924

During the 2nd quarter of 2019, SAMREF sponsored
many social initiatives of charity organizations as
recommended by the concerned government agencies.
Such initiatives included the narcotics awareness
exhibition organized in association with the Directorate
General of Narcotics Control in addition to sponsoring
some activities for Holy Quran Memorization societies
in Yanbu, Badr and Masturah.
Also, SAMREF PR sponsored a multitude of projects
implemented by different organizations like the (PreMarriage) program of Yanbu Family Development
Society (Sakan Wa Mawada), followed by the (People
Who Newly Converted To Islam) program of Yanbu
Cooperative Propagation, Guidance and Awareness
office. The support extended to cover various charity
programs implemented by Al-Madinah Al-Munwarah
Charity Stores at Badr and Al-Ais, Chairty and
Social Services Society at Yanbu and Umluj (Sari AlGharbiyah).

What Does SAMREF’s New Logo
Feature?

Last Issue Quiz Result ..

The answer for the preceding quiz was
the “Moment”. Correct answer had been
received from many participants, and
the lucky winner was

Moataz M. Attallah

The IS&GA general manager, Hassan H. Al-Amri
affirmed that SAMREF continued and will continue to
support the local community projects and initiatives
with required follow-ups to ensure successful and
timely implementation of the same for the overall
benefit of the individuals.
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SAMREF CELEBRATES THE 89TH NATIONAL DAY

On 24 September 2019, SAMREF family held a ceremonial party to celebrate the
89th Saudi National Day. With the good organization of the PR&CSR section, the
party featured exciting and cheerful folkloric shows that reflected the paramount
importance of the occasion.
SAMREF President & CEO, Othman A. AlGhamdi, expressed his pleasure on the
event as it strengthens patriotism while
giving chance for SAMREF to manifest
commitment to the established values of
accountability and citizenship.
Commenting on the occasion, IS&GA
General Manager, Hassan H. Al-Amri,
said: “On behalf of SAMREF family, it
gives me pleasure to congratulate the
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Custodian of the Two Holy Mosques,
King Salman Bin Abdul-Aziz Al Saud
and the Crown Prince/ Mohammed Bin
Salman Bin Abdul-Aziz Al Saud on this
great occasion. May Allah the Almighty
keep our beloved country secure and
safe under their good leadership”.
At last, special tokens were distributed
by the PR&CSR to all attendees.

RADIO COMMUNICATION DEVICES
Use of SAMREF information systems/networking and radio devices shall be limited only to
business purposes by authorized personnel in accordance with the established policy. They shall be
safeguarded and protected from tamper or damage/loss. Use of mobile phone is prohibited within
the restricted areas.

VEHICLE/EQUIPMENT
SAMREF assets shall be safe and harmless. Any negligence in this regard requires accountability
that ranges according to resulted consequences i.e. whether negligence is deliberate or results in
severe hazards to personnel/damage(s) to equipment, etc.

CODE OF BUSINESS CONDUCT
The comprehensive code that defines how employees should conduct Company business in
accordance with the legal standards and away from any personal conflict of interest, taking
advantage of the position to influence a personal interest or making statements on behalf of the
Company without authorization. In addition, the employees should abide by the established policies
on business ethics and intellectual property rights of others. Every employee is required to disclose
any financial interest (including commercial registration or ownership) owned by him/her and not
have an ownership of material interest in an entity doing or seeking to do business with the Company.

SAMREF IS COMMITTED TO TREATMENT OF THE EMPLOYEES IN A PROPER
MANNER AND TO TAKING CARE OF THEIR INTERESTS.
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LAWS AND
REGULATIONS

SCALE OF PERFORMANCE
SAMREF BUSINESS CODE

Mansour A. Al-Guthami - Labor Relations Consultant

BELOW IS THE UNDERLYING TERMINOLOGY THAT CONSTITUTES SAMREF BUSINESS CODE:
WORKING HOURS
It is the time to be worked by the employee under the mutual employment contract in return of the
receivable wage (8 or 12 hours), during which there is a rest time of no less than have an hour every
5 continuous hours of work, so that the employee is not to be over-exhausted, plus the prayer time.
As per policy, the employee shall be punctual enough to avoid unnecessary interruption or delay of
assigned work duties. Also, the employee shall have the adequate time management skills as to
make balance between business obligations and family issues.

WORK ORGANIZATION
It means dedication, honesty, teamwork and accountability in work. Opposite to these values are
chaos like tamper, sleeping/leaving worksite during working hours, disobedience, instigation,
refusal, disclosure of business secrets, tolerance to safety requirements, authoritativeness, failure
to follow up and oversee subordinates and failure to attend the required training programs.

EMPLOYEE CONDUCT
The employee shall be positive and respectful to others and work environment. He/she shall refrain
from any unwanted behavior like quarrel, indecent appearance, hostility, violation of instructions,
falsification, bribery, fraud, use of business items for personal interest, dishonorable acts and
negligence to work duties.

SECURITY POLICY
Employee’s adherence to the established security procedures is a good indicator to his/her
commitment to save and reliable work performance. This includes maintaining/showing the ID
badge; abidance by security/traffic organization instructions; refraining from use of mobile phone
while driving; adherence to inspection by security men; refraining from taking videos/photographs,
hanging graffiti, posting pictures or posters without the prior permission form the concerned
authorities, etc.
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PATH TO SUCCESS

Saud H. Khallaf

VP - Administration, Finance & Industrial Security

It gives me a Special Pleasure to be Recently
Honored by SAMREF Board Chairman for Completing
35 Years of Continuous Service with this Great
Organization; Making me Feel so Proud of being part
of its Fabulous Team.
Fortunately, this Personal Career Occasion Happened to Coincide with SAMREF’s 35th
Anniversary Celebration that Summed Up the Overall Gladness in All Terms.
On this Occasion, My Gratitude Goes to All Those Worked Hard to Make the Celebration
Successful to the Proudly Satisfaction of the Entirety of SAMREF Family Headed by Our
President & CEO. It is my Wish, and Belief, that SAMREF is Yet to Make More Success in
Order to Sustain and Further reinforce its Prestigious Position in the Future.
Since day 1, SAMREF Has Been Steadily Going Forward Due to its Dedicated and
Optimized Workforce, Under the Good Leadership of the Managements. Hence,
SAMREF is capable to Continue the Success Story for Years to come, as to be on a par
with the world-class Refineries in terms of safety and reliability, in Order to meet the
Shareholders’ aspiration of being the leading integrated Refinery and Petrochemical
complex in Middle East and Asia Pacific.
Therefore, we Need to promote Overall Collaboration to Keep SAMREF Going for ward
to Achieve more Success.
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OUR CORE VALUES INTO ACTION
Abeer S. Ghulam – PR&CSR Specialist
As a gist of the insights to set an aspiring business strategy, SAMREF generations brainstormed
the five core values :

These five values are a reflection of SAMREF pioneering leaders’ insights with the momentum
of the young generations.
Each of these five values is of paramount importance. Success is achieved only through
teamwork to lead to excellence. Integrity is the core of every work we do. Citizenship and
accountability are the basis we stand on to look after our country, people and local communities
in a patriotic and loyal manner.
With no doubt, our values are the pillars on which SAMREF is built to be a world-class refinery
through performance excellence while retaining the optimized human capital, protecting
valuable assets and sustaining competitive position as the customers’ first choice.
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BATTERY BANKS:

A new batteries maintenance facility has been allocated and equipped with the needed
equipment to start use in near future. Battery systems are also under ongoing program
for replacing all batteries close to their end of life.

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY:

In this year, maintenance was able to complete the 2019 planned UPS refurbishment by
SAMREF internal resources without any vendor support which is a breakthrough in this
area for the first time. This is a result of the maintenance focus on retaining internal skills
through knowledge transfer and formal training.

EMERGENCY GENERATORS:

During 2018 TA, blackout generators function testing were conducted successfully. In
addition, EGs are under weekly function tests to ensure their readiness during emergencies.
Also, the newly developed ES is expected to enhance EG maintenance practices through
actual load banks testing and confirming their performance.

FUTURE OUTLOOK:

Emergency power is critical and crucial system where its failure may lead to serious SHE
or BUS consequences. Maintenance and Reliability will keep enhancing this area to ensure
it is fully capable and dependable. This is one of the ways Maintenance is working to keep
SAMREF a leading refinery.
SAMREF MAGAZINE
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REFINERY EMERGENCY POWER
SYSTEM CONTINUOUS IMPROVEMENT
Ahmad Hadi - Electrical Specialist

WHAT IS A REFINERY EMERGENCY POWER SYSTEM AND WHY IS IT NEEDED?

Refinery power is provided through redundant supply from MARAFIQ. SAMREF also is
equipped with independent backup power systems activated instantaneously during
power outage emergencies. Refinery emergency power system is intended to mitigate the
consequences from power outage by ensuring refinery safe shutdown.

ATS & DISTRIBUTION SUBSTATIONS

EMERGENCY POWER SYSTEM COMPONENTS

Emergency Power System is comprised of Emergency Generators (EG), Battery Banks (BB)
and Uninterruptible Power Supply (UPS) systems. UPS function is providing instantaneous
backup power through batteries when the power source fails or voltage drops to an
unacceptable level.

MAINTENANCE PRACTICES AND IMPROVEMENTS

Emergency system reliability has been a focus area for improvement. New equipment
strategies (ES) and procedures have been developed, updated and implemented.
14
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SAMREF TOP MANAGEMENT TEAM VISITS YANPET

Mohammed S. Bagais – Sr. PR&CSR Specialist

SAMREF President & CEO, Othman A. Al-Ghamdi visited Yanpet where he and the associated
management team exchanged insights with Yanpet management.
As part of the visit, the mutual synergy agreement was signed as to supply SAMREF with
propylene.

SAMREF BOARD EXECUTIVE
COMMITTEE MEETS

Mohammed S. Bagais – PR&CSR Sr. Specialist

SAMREF Board executive committee members held a meeting at ExxonMobil office in Houston,
USA, where they discussed business agenda and adopted some resolutions.
They also paid a site visit to ExxonMobil Baytown Complex to address some business-related
agendas.
SAMREF MAGAZINE
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SAMREF FIRE ACHIEVES THE 3RD
PLACE - SA ANNUAL FIRE COMPETITION

Ziyad A. Kushy – Fire Training Coordinator

Recently, SAMREF Fire team achieved the 3rd place in Saudi Aramco Annual Fire
Competition. Teams from Saudi Aramco and other affiliates participated in the event
which is aimed at assessing physical fitness, stamina and skills that firefighters shall
have. The competition comprises five individual/group stages for three successive days,
where contenders face each other based on different age categories.
SAMREF participants were nominated based on results they had attained in the Fire
fitness tests conducted throughout the year.
Physical fitness is a prerequisite for firefighters. Therefore, the entirety of SAMREF fire
team undergoes day-to-day fitness activities under the supervision of a subject matter
expert, to ensure their preparedness for potential emergency challenges.
Congratulations for this achievement. Special thanks to the IS&GA general manager,
Hassan H. Al-Amri for the continuous support that made it happen. All the best to SAMREF
to continue the success story in all aspects.
12
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THE SAUDI GREEN ECONOMY CONFERENCE

Mohammed S. Bagais – Sr. PR&CSR Specialist

SAMREF sponsored the (Green Economy Conference – 2019) which organized by Yanbu Royal
Commission from 25 to 26 Nov 2019 under the auspices of the RCJY President, Engineer/
Abdullah I. Al-Saa’dan. It was attended by a multitude of stakeholders, subject matter experts,
industries managements and concerned audience.
During the conference, many research papers were delivered to cover the “Green Economy:
Concept, Challenges, Policies, Strategies and Legislations” slogan. It highlighted the green
economy concept and its positive impacts on communities under the increasing urban sprawl.
Also, it focused on setting and applying effective strategies and regulations of green economy as
well as encouraging the pioneering partnerships among the public and private sectors to adopt
sustainable and groundbreaking projects that necessitate the integration and incorporation of
efforts in all terms.

PRINCE SULTAN SOCIAL CENTER
DELEGATION VISITS SAMREF
Mohammed S. Bagais – Senior PR&CSR Specialist

On Sun 21 July 2019, a delegation of 27 students and 6 supervisors from Prince Sultan Social
Center visited SAMREF. The visit commenced with the usual welcoming formalities, followed by
display of a SAMREF documentary film and a refinery tour where they had a detailed review over
the different units and processes.
At the end, the PR section presented souvenirs to the visitors.
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MEPEC 2019

Mohammed S. Bagais – Senior PR&CSR Specialist

As usual, SAMREF participated as a gold-tier
sponsor in the 5th cycle of the Middle East
Process Engineering Conference & Exhibition
(MEPEC), which took place at Bahrain
International Exhibition & Convention Centre
from the 14th to 16th October 2019. MEPEC
2019 was organized under the patronage of
the Prime Minister of Kingdom of Bahrain, His
Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al
Khalifa.
MEPEC is the premier process engineering
platform in the Middle East. It is the hub for
the international business community to
explore potential synergies. Since its 1st cycle,
MEPEC has been making a proven success by
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getting most of the oil and gas industry leaders
involved in head-to-head discussions.
His Excellency the minister of Oil of Kingdom of
Bahrain, Shaikh Mohamed Bin Khalifa Al Khalifa
commented that the MEPEC 2019 featured the
launch of the World Petroleum Council (WPC)
Downstream Conference. It is a Global forum
that brings together the strategic refining
and petrochemical leadership to debate the
integrated approach to optimal delivery of
the building blocks for human progress. The
focus will be on changing national visions,
business models, customer requirements,
environmental, sustainability, security drivers
as well as other related areas.

The event witnessed a significant
landmark in SAMREF business history by
inaugurating the new brand identity that
included the new SAMREF logo, website
and official social media accounts were
inaugurated. The overall goal is to cope
with the management orientation strategy
to maintain and further promote the good
corporate image and anticipate future

growth in line with the Saudi Arabia Vision
2030. Also, there were some amusing
entertainments such as an epic poem
delivered by Abdul Majid Al Hunaity
and SAMREF operetta that captured the
attention and admiration of all attendees.
At the end, dinner was served to everybody.
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NEWS

SAMREF CELEBRATES
ITS 35TH ANNIVERSARY

Hassan H. Al-Amri – GM, IS&GA

On Sunday 01 December 2019 at its Recreation Center in Yanbu Al-Sinaiyah, SAMREF
organized a remarkable celebration of its 35th anniversary. The Governor of Yanbu Mr.
Sa’ad Al-Suhaimi, the CEO of the Royal Commission at Yanbu, Eng. Adnan A. Al-Alwani,
SAMREF board Chairman, Mr. Ahmed Al-Sa’adi, ExxonMobil Fuels & Lubricants Vice
President – Europe, Africa & Middle East Fuels, Mr. Wade H. Maxwell, some Ex chairmen,
executives, heads of government offices in Yanbu and the majority of SAMREF employees
were present along with the Board of Directors.
SAMREF President and CEO, Mr. Othman A.
Al-Ghamdi delivered his speech focusing
on the strong and reliable partnership
between both shareholders – Saudi Aramco
and ExxonMobil – that helped SAMREF play
a major role in the oil market demand. He
lauded their fruitful partnership, which
manifests in SAMREF’s steady progress
towards achieving its new vision of
being the leading integrated refinery and
petrochemical complex in Middle East
8
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and Asia Pacific. He also commended the
honored employees for their tremendous
contributions to the proven success of
SAMRE.
The celebration also covered recognition
of employees who completed 35, 30 and 25
years of continuous service with SAMREF.
Mr. Ahmed Al-Sa’adi, Mr. Wade H. Maxwell
and Mr. Othman A. Al-Ghamdi were on the
stage to conduct recognition ceremony of
the pioneering employees.
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FOREWORD
Happy new year to Everybody in SAMREF Family. I Wish you a Safe Year with
Happiness, Health and Success at Work and Personal Lives.
I'm so Pleased to Greet you Again as to Introduce this 7th Edition of (SAMREF
Magazine) which is Happening to Coincide With the 35th Anniversary of SAMREF.
This Event is of Paramount Importance as it Sums not Only Achievements Made,
But Also the Challenges we Faced and Overcome Over Years. Congratulations for
the Inauguration of SAMREF New Brand scheme, Which is in Place to Sustain and
Further reinforce the Corporate Identity in Line with SAMREF’s Strategic Goals
and Objectives.
I would like to Refresh Commandment to Your Collaboration. We count On your
valuable Contributions to Continue by Providing Useful Articles and News on the
Chapters Added By SAMREF Functions to its Endless Success Story.
Sincerest Regards
Hassan H. Al-Amri

It gives me a great pleasure to extend my warmest greetings at the 2019 year-end
and I wish you a safe and happy new year.
On behalf of the management, our sincere gratitude goes to all of you for the
achievements made in 2019 in a lot of focus areas. However, we awiat more and
more efforts to improve overall performance, as to add a new chapter to the
continuous sccess story of SAMREF. Certainly, SAMREF success is based on the
constantly-strengthening partnership between both shareholders; Saudi Aramco
and ExxonMobil.
In 2020, there will be many challenges ahead on the line such like SAMREF Hydrogen
Addition Residue Project (SHARP) which gets underway to help achieve our new
vision of being the leading integrated refinery and petrochemical complex in Middle
East and Asia Pacific, in line with the Saudi Arabia Vision 2030. SHARP is a good
chance to demonstrate our performance and prove ourselves.
I would like to reiterate that the management remains steadfast in supporting SAMREF
optimized workforce in order to contribute to meeting our established objectives and
goals.
SAMREF is no stranger to the success and we always look to more accomblishments
to come as far as we remain committed to safe and reliable operations as our top
priority.
Best regards,,,
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