
العـــدد )7( ديســـمبر 2019مجلـــة تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف

سامرف تحتفل بـ 35 عامًا على تشغيلها  وتدشن هويتها الجديدة

سامرف تحصد المركـز الثالث في مسابقة أرامكو السنوية لإلطفاء

سامرف ضمن رعاة مؤتمر ومعرض اإلقتصاد األخضر

مــجــــلــة





عثمـــان علـــي الغامـــدي
ســـــــعــــود حــامــد خـــالف 
ــري ــد العمــ ــن حامـــ حســــ

م.

م.

م.

اإلشراف العام

بنــدر خــالــد إسكــنــدرانـــي
رئيس التحرير

عـــبـــيــر سامي غــــالم
منسق التحرير

باســـم ماجـــد الظاهـــري
التدقيق والمراجعة

ترجمة
عـقــيــل آدم النـــور

شــركــة مصـفــاة أرامكــو السعــوديــة
مـوبيـل المحــدودة » ســامرف «

أن تكـــون ســـامرف المصفـــاة المتكاملـــة الرائـــدة 
ـــات فـــي  ـــوت والبتروكيماوي ـــر الزي فـــي مجـــال تكري
ـــط الهـــادئ  الشـــرق األوســـط ودول آســـيا والمحي

خـــالل 5 - 10 أعـــوام.

الرؤيـــــة

فـــي  العاليـــة  القيمـــة  ذات  المنتجـــات  توفيـــر 
الوقـــت المطلـــوب وبتكلفـــة منافســـة بواســـطة 
القـــوى العاملـــة عاليـــة الكفـــاءة والتأهيـــل مـــع 
المحافظـــة علـــى المســـتويات العالميـــة لـــأداء 
فـــي حقـــل الســـالمة واإلعتماديـــة وحمايـــة البيئـــة. 

الرسالــة

المراسالت ترسل لرئيس التحرير 

هاتــف : 3966444 14 966 +
فاكس : 3964464 14 966 +

eskandBK@samref.com.sa

المراسالت

التمثـــل  المنشـــورة  والمســـاهمات  المقـــاالت 
بالضـــرورة رأي المجلـــة وإنمـــا تعبـــر عـــن آراء كّتابهـــا

ـــة مجل



افتتاحية العدد
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ــة  ــوا بالصحـ ــى أن تنعمـ ــام وأتمنـ ــذا العـ ــة هـ ــع نهايـ ــا مـ ــب التحايـ ــم بأطيـ ــدم إليكـ ــرًا أن أتقـ ــرني كثيـ يسـ
ــد.  ــام الجديـ ــي العـ ــعادة فـ والسـ

ويطيـــب لـــي نيابـــًة عـــن إدارة الشـــركة أن أعبـــر عـــن جزيـــل الشـــكر والعرفـــان علـــى اإلنجـــازات التـــي تحققـــت 
ــود  ــن الجهـ ــد مـ ــذل المزيـ ــع لبـ ــا نتطلـ ــة، إال أننـ ــاالت الهامـ ــن المجـ ــد مـ ــي العديـ ــام 2019م فـ ــالل عـ خـ
لتحســـين األداء علـــى كافـــة األصعـــدة لكتابـــة فصـــل جديـــد فـــي قصـــة نجـــاح ســـامرف المســـتمرة. وال 
شـــك أن ســـامرف تســـتند فـــي نجاحاتهـــا علـــى الدعـــم المتواصـــل والقـــوي مـــن الشـــراكة الراســـخة 

والناجحـــة بيـــن الشـــريكين؛ أرامكـــو الســـعودية وإكســـون موبيـــل. 
نستشـــرف فـــي العـــام الجديـــد العديـــد مـــن التحديـــات أهمهـــا تنفيـــذ مشـــروع ســـامرف لإلســـتفادة مـــن 
ــا  ــر الثقيلـــة بتقنيـــة إضافـــة الهيدروجيـــن الـــذي نطمـــح مـــن خاللـــه إلـــى تحقيـــق رؤيتنـ مخلفـــات التكريـ
الجديـــدة فـــي أن تكـــون المصفـــاة المتكاملـــة الرائـــدة فـــي مجـــال تكريـــر الزيـــوت والبتروكيماويـــات 
فـــي الشـــرق األوســـط ودول آســـيا والمحيـــط الهـــادئ بحلـــول عـــام 2030م، إتســـاقًا مـــع أهـــداف رؤيـــة 
المملكـــة 2030. وال شـــك أن هـــذا المشـــروع العمـــالق هـــو خيـــر فرصـــة لتحســـين أدائنـــا وإلثبـــات قدراتنـــا. 
وأود فـــي هـــذه الســـانحة التأكيـــد علـــى عـــزم اإلدارة وحرصهـــا علـــى دعـــم الموظفيـــن المقتدريـــن 

وتمكينهـــم مـــن تحقيـــق أهـــداف الشـــركة وبلـــوغ غاياتهـــا اإلســـتراتيجية. 
نعلـــم أن النجـــاح ســـمة مميـــزة لســـامرف ممـــا يجعلنـــا نتطلـــع للمزيـــد مـــن اإلنجـــازات طالمـــا تمســـكنا 

بإلتزامنـــا بـــأن تظـــل أهـــم أولوياتنـــا هـــي ســـالمة األفـــراد وإعتماديـــة التشـــغيل. 

وتقبلوا خالص تحياتي ،،،



ــه  ــا فيـ ــب لنـ ــر أن يكتـ ــي القديـ ــه العلـ ــأل اللـ ــد، وأسـ ــام الجديـ ــًا بالعـ ــم جميعـ ــول بتهنئكـ ــدر القـ أبتـ
الســـالمة والســـعادة والعافيـــة والســـداد فـــي العمـــل وعلـــى الصعيـــد الشـــخصي.

ــامرف(  ــة سـ ــن )مجلـ ــابع مـ ــدد السـ ــم العـ ــن أيديكـ ــع بيـ ــددًا وأضـ ــم مجـ ــرًا أن أحييكـ ــعدني كثيـ يسـ
الـــذي يتزامـــن صـــدوره مـــع مناســـبة مـــرور 35 عامـــًا علـــى تشـــغيل الشـــركة، وهـــي مناســـبة فـــي 
ـــات التـــي واجهناهـــا  ـــع اإلنجـــازات التـــي تحققـــت وكافـــة التحدي ـــة كونهـــا تلخـــص جمي ـــة األهمي غاي
ــا  ــركة ومـ ــد للشـ ــعار الجديـ ــين الشـ ــى تدشـ ــًا علـ ــم جميعـ ــا أهنئكـ ــة. كمـ ــنوات الماضيـ ــوال السـ طـ
صاحبـــه مـــن تحســـينات تهـــدف إلـــى المحافظـــة علـــى هويـــة الشـــركة وتعزيزهـــا بمـــا يتســـق مـــع 

ــتراتيجية.   ــامرف اإلسـ ــات وأهـــداف سـ غايـ
أود أن أجـــدد الثنـــاء علـــى تعاونكـــم ونأمـــل منكـــم اإلســـتمرار فـــي دعـــم المجلـــة فـــي إصداراتهـــا 
القادمـــة بالمســـاهمات القيمـــة والمقـــاالت واألخبـــار عـــن الشـــركة بكافـــة أقســـامها وإداراتهـــا بمـــا 

يعكـــس اإلنجـــازات التـــي ترفـــد مســـيرة النجـــاح المســـتمرة لســـامرف. 
وللجميع خالص تحياتي وتقديري ،،، 

حســـن بـــن حامـــد العمـــري
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األخــبــــــــــار

ـــدأ اإلحتفـــال بكلمـــة ألقاهـــا ســـعادة رئيـــس الشـــركة  ب
وكبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن المهنـــدس/ عثمـــان علـــي 
الغامـــدي ركـــز فيهـــا علـــى الشـــراكة الراســـخة والناجحـــة 
ــل،  ــون موبيـ ــعودية وإكسـ ــو السـ ــركتي أرامكـ ــن شـ بيـ
لعـــب دور جوهـــري  علـــى  الشـــركة  التـــي ســـاعدت 
الـــدور  أداء  مـــن  الوطنـــي ومكنهـــا  اإلقتصـــاد  فـــي 
ــة  ــواق العالميـ ــة األسـ ــة حاجـ ــال تلبيـ ــا حيـ ــوط بهـ المنـ
مـــن منتجـــات البتـــرول. كمـــا أشـــاد الســـيد/ الغامـــدي 
بهـــذه الشـــراكة المثمـــرة، مســـتداًل فـــي ذلـــك بســـير 

الشـــركة بخطـــوات ثابتـــة نحـــو تحقيـــق رؤيتهـــا الجديـــدة 
فـــي  الرائـــدة  المتكاملـــة  المصفـــاة  تكـــون  أن  فـــي 
مجـــال تكريـــر الزيـــوت والبتروكيماويـــات فـــي الشـــرق 
األوســـط ودول آســـيا والمحيـــط الهـــادئ بحلـــول عـــام 
2030م. كذلـــك أعـــرب الســـيد/ الغامـــدي عـــن شـــكره 
وتقديـــره للموظفيـــن الـــرواد الذيـــن أكملـــوا 35 و30 
و25 عامـــًا مـــن الخدمـــة المتواصلـــة فـــي ســـامرف، 
مشـــيدًا بعطائهـــم ومســـاهماتهم الكبيـــرة فـــي نجـــاح 

الشـــركة. 

نظمـــت شـــركة ســـامرف فـــي يـــوم األحـــد الموافـــق األول مـــن ديســـمبر 2019م بمركـــز ســـامرف الترفيهـــي 
بمدينـــة ينبـــع الصناعيـــة إحتفـــااًل كبيـــرًا بمناســـبة مـــرور 35 عامـــًا علـــى تشـــغيلها، حضـــره ســـعادة محافـــظ 
ينبـــع الســـيد/ ســـعد الســـحيمي وســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الملكيـــة بينبـــع المهنـــدس/ عدنـــان 
ـــد لوبريكنتـــس لشـــؤون الوقـــود فـــي  ـــز آن عايـــش العلونـــي وســـعادة نائـــب رئيـــس شـــركة إكســـون موبيـــل فيول
أوروبـــا وأفريقيـــا والشـــرق األوســـط الســـيد/ ويـــد هاملتـــون ماكســـويل وبعـــض مـــن رؤســـاء الشـــركة وإدارييهـــا 
التنفيذييـــن الســـابقين ورؤســـاء الدوائـــر الحكوميـــة بمحافظـــة ينبـــع وجمـــع غفيـــر مـــن موظفـــي الشـــركة 

ــاء مجلـــس اإلدارة.  ــة إلـــى أعضـ باإلضافـ

شــركة ســامرف تحتفــل بمناســبة مــرور 
ــى تشــغيلها 35 عامــًا عل

حســـن العمـــري - مديـــر عـــام إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة
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تضمـــن الحفـــل تكريـــم الموظفيـــن الذيـــن أكملـــوا 35 
ــامرف؛ حيـــث  ــركة سـ ــة شـ ــًا فـــي خدمـ و30 و25 عامـ
الســـعدي والســـيد/  أحمـــد  الســـيد/  مـــن  قـــام كل 
ويـــد ماكســـويل والســـيد/ عثمـــان الغامـــدي بتكريـــم 

ــم. ــى بهـ المحتفـ
كمـــا شـــهد الحفـــل الحـــدث األول مـــن نوعـــه فـــي 
ــدة  ــة الجديـ ــين الهويـ ــم تدشـ ــث تـ ــركة، حيـ ــخ الشـ تاريـ
ســـامرف  شـــعار  إعتمـــاد  شـــملت  التـــي  لســـامرف 
الجديـــد وحســـاباتها الرســـمية فـــي مواقـــع التواصـــل 
ـــه  ـــذي تبنت اإلجتماعـــي ضمـــن التوجـــه اإلســـتراتيجي ال

إدارة الشـــركة بغيـــة المحافظـــة علـــى هويـــة وســـمعة 
ســـامرف وإستشـــراف اآلفـــاق المســـتقبلية، إتســـاقًا 
مـــع رؤيـــة المملكـــة 2030. كمـــا إشـــتمل الحفـــل علـــى 
بعـــض الفقـــرات الترفيهيـــة مثـــل القصيـــدة الشـــعرية 
المجيـــد  عبـــد  الزميـــل/  ألقاهـــا  التـــي  الملحميـــة 
الحنيطـــي وفقـــرة „أوبريـــت ســـامرف“ التـــي شـــدت 

إنتبـــاه الحضـــور ونالـــت إعجابهـــم.

وفـــي ختـــام اإلحتفـــال، ُدعـــَي جميـــع الحاضريـــن لتنـــاول 
وجبـــة العشـــاء.
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مؤتمر ومعرض هندسة العمليات
في الشرق األوسط  )ميبيك( لعام 2019م

مؤتمـــر  فـــي  ســـامرف  شـــركة  شـــاركت  ذهبيـــة  برعايـــة 
األوســـط   الشـــرق  فـــي  العمليـــات  هندســـة  ومعـــرض 
ـــرة مـــن  )ميبيـــك 2019( فـــي نســـخته الخامســـة خـــال الفت
14 - 16 أكتوبـــر 2019 م والـــذي يعقـــد كل عاميـــن بالمركـــز 
تحـــت شـــعار  البحريـــن  فـــي مملكـــة  للمعـــارض  الدولـــي 
تحـــول هندســـة العمليـــات مـــن خـــال االبتـــكار وبرعايـــة 
كريمـــة مـــن لـــدن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء البحرينـــي الموقـــر. 
لهندســـة  األوســـط  الشـــرق  ومعـــرض  مؤتمـــر  يعتبـــر 
المهمـــة  النفطيـــة  الفعاليـــات  العمليـــات )ميبيـــك( مـــن 
التـــي تعقـــد فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. فمنـــذ 
انطاقتـــه األولـــى فـــي مملكـــة البحريـــن، فـــإن هـــذا المؤتمـــر 
ــا  قـــد أخـــذ مكانـــة عاليـــة واكتســـب الســـمعة الطيبـــة ممـ

حظـــي علـــى مشـــاركة عدديـــة ونوعيـــة كبيـــرة مـــن قبـــل 
االخصائييـــن والمهنييـــن والمهتميـــن وكذلـــك الشـــركات 

النفطيـــة العالمـــي.
ــر النفـــط النفـــظ البحرينـــي أن فعاليـــات ميبيـــك  وقـــال وزيـ
هـــذا العـــام إشـــتملت علـــى إطـــاق النســـخة األولـــى فـــي 
مملكـــة البحريـــن مـــن مؤتمـــر مجلـــس البتـــرول العالمـــي 
ــر المؤتمـــرات العالميـــة المتخصصـــة  ــر مـــن أكبـ الـــذي يعتبـ
البتـــرول والـــذي ســـيتناول فيـــه عـــدد مـــن  فـــي مجـــال 
وقيـــادة  التكريـــر  إســـتراتيجية  فـــي  المهمـــة  المواضيـــع 
ونمـــاذج  الوطنيـــة  الـــرؤى  وتغيـــرات  البتروكيماويـــات 
واإلســـتدامة  والبيئـــة  العمـــاء  ومتطلبـــات  األعمـــال 

العاقـــة.  المواضيـــع ذات  واألمـــن وغيرهـــا مـــن 
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رعـــت شـــركة ســـامرف المؤتمـــر والمعـــرض العالمـــي التاســـع بيئـــة المـــدن 2019م بعنـــوان »االقتصـــاد األخضـــر ودوره 
فـــي التنميـــة االقتصاديـــة والبيئيـــة واالجتماعيـــة تعزيـــزًا لاســـتدامة فـــي المـــدن«، والـــذي نظمـــة الهيئـــة الملكيـــة 
ـــع المهنـــدس  ـــة للجبيـــل وينب ـــة الملكي ـــة رئيـــس الهيئ ـــر 2019م ، تحـــت رعاي ـــرة 26-25 نوفمب ـــة خـــال الفت ـــع الصناعي بينب
عبداللـــه الســـعدان، وبمشـــاركة نخبـــة مـــن العلمـــاء والخبـــراء والمهندســـين ، كمـــا شـــارك فـــي المؤتمـــر مجموعـــة مـــن 
االستشـــاريين واألكاديمييـــن والمنظمـــات غيـــر الرســـمية، ومديـــري المنشـــآت، وأصحـــاب المشـــاريع، والجمهـــور العـــام 

المهتميـــن باالقتصـــاد األخضـــر.

وتنـــاول المؤتمـــر عـــددًا مـــن األبحـــاث العلميـــة ، التـــي جـــاءت بعنـــوان »االقتصـــاد األخضـــر« المفهـــوم والتحديـــات 
والسياســـات واإلســـتراتيجيات والتشـــريعات«، كمـــا ناقشـــت مفهـــوم االقتصـــاد األخضـــر وتداعياتـــه فـــي ســـياق المـــدن 
العربيـــة، وآثـــاره التفصيليـــة علـــى مســـتوى المـــدن واألفـــراد، وأهميـــة تبنـــي االقتصـــاد األخضـــر لضمـــان مســـتقبل 
مســـتدام، ودور القيـــادات االقتصاديـــة والصناعيـــة فـــي تبنـــي ونجـــاح هـــذا المفهـــوم ، كمـــا تمـــت مناقشـــة الشـــراكات 
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص لاســـتثمار فـــي المشـــاريع اإلقتصاديـــة الخضـــراء ودور القيـــادة السياســـية واإلقتصاديـــة 

ومتخـــذي القـــرارات فـــي تبنـــي االســـتثمار األخضـــر. 

إســـتقبلت ســـامرف يـــوم األحـــد 18/11/1440هــــ الموافق 
21/7/2019م وفـــدًا مـــن طـــاب مركـــز األميـــر ســـلطان 
األهليـــة  للجمعيـــة  التابـــع  الحـــي(  )مركـــز  اإلجتماعـــي 
للخدمـــات االجتماعيـــة بالمدينـــة المنـــورة وعددهـــم )27( 

طالبـــًا و6 مشـــرفين، وقـــد إشـــتملت الزيـــارة جولـــة تعريفيـــة 
ـــى  ـــم وثائقـــي عـــن الشـــركة تل داخـــل المصفـــاة ســـبقها فيل

ذلـــك تقديـــم الهدايـــا التذكاريـــة للطـــاب الزائريـــن.

سامرف ترعى مؤتمر ومعرض اإلقتصاد األخضر

زيارة طالب مركز األمير سلطان االجتماعي
 )مركز الحي( بالمدينة المنورة
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حقـــق قســـم اإلطفـــاء فـــي شـــركة ســـامرف المرتبـــة الثالثـــة فـــي المســـابقة الســـنوية الُمنظمـــة مـــن قبـــل شـــركة 
أرامكـــو الســـعودية والتـــي تســـتهدف رجـــال اإلطفـــاء علـــى مســـتوى شـــركة أرامكـــو والشـــركات الُمشـــتَركة، 
وتعتمـــد المســـابقة علـــى اللياقـــة البدنيـــة و التحمـــل والمهـــارات التـــي ينبغـــي توفرهـــا فـــي رجـــال اإلطفـــاء. 
وتتكـــون المســـابقة مـــن خمســـة مراحـــل تتـــوزع بيـــن الفرديـــة والجماعيـــة  وتمتـــد إلـــى ثاثـــة أيـــام متواصلـــة 

ـــع الشـــركات. ـــة مختلفـــة مـــن جمي ـــات عمري يتنافـــس فيهـــا المتســـابقون حســـب فئ
ــراء  ــد إجـ ــل وبعـ ــام كامـ ــدى عـ ــى مـ ــة علـ ــج اللياقـ ــتوى برنامـ ــم مسـ ــد تقييـ ــارك بعـ ــق الُمشـ ــار الفريـ ــم إختيـ وتـ

ــم. ــارات التقييـ ــج إختبـ ــب نتائـ ــق حسـ ــار الفريـ ــا إختيـ ــج عنهـ ــم نتـ ــتوى القسـ ــى مسـ ــة علـ ــارات لياقـ إختبـ
وجديـــر بالذكـــر أن اللياقـــة البدنيـــة تعتبـــر مـــن المتطلبـــات الضروريـــة لموظفـــي قســـم اإلطفـــاء حيـــث يخضعـــون 
لبرنامـــج لياقـــة يومـــي تحـــت إشـــراف مـــدرب مختـــص مـــن شـــأنه أن يرفـــع درجـــة لياقتهـــم وجاهزيتهـــم لمواجهـــة 

أي طـــارئ ال ســـمح اللـــه.
وبهـــذه المناســـبة نبـــارك إلدراة الشـــركة هـــذا اإلنجـــاز ونتقـــدم بجزيـــل الشـــكر إلدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون 
الحكوميـــة ممثلـــًة بمديرعـــام اإلدارة المهنـــدس / حســـن العمـــري علـــى الدعـــم الامحـــدود الـــذي أتـــاح لنـــا 

تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز متمنيـــن للشـــركة دوام النجـــاح علـــى جميـــع األصعـــدة.

ســامــرف تحقـق » المـركــز الثــالــث «
فــــي مسابقة أرامكو السنوية لإلطفاء

زيـــاد الكشـــي - منســـق تدريـــب اإلطفـــاء
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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. كمــا  قــام أعضــاء 
اللجنــة بزيــارة لمصفــاة بيتــاون، إحــدى شــركات إكســون موبيــل فــي مدينــة هيوســتن األمريكيــة، وذلــك بغــرض اإلطــاع 

ومناقشــة العديــد مــن األمــور.

إجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية بمجلس 
اإلدارة فــي مقـر إكسـون مـوبيــل 

ــارة  قــام المهنــدس/ عثمــان بــن علــي الغامــدي، الرئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن وعــدد مــن قياديــي ســامرف بزي
ــادل المعرفــة بيــن الفريقيــن. ــارة تب شــركة ينبــت واإللتقــاء بعــدد مــن قيادييهــا وكوادرهــا، حيــث جــرى خــال الزي

كما شملت هذه الزيارة توقيع إتفاقية تعاون بين الشركتين تضمنت تزويد شركة سامرف بمادة البروبلين الخام.

قياديو سامرف في زيارة لشركة ينبت  

محمد باقيس - كبير أخصائيي العاقات العامة والمسؤولية االجتماعية 

محمد باقيس - كبير أخصائيي العاقات العامة والمسؤولية االجتماعية 
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ATS & DISTRIBUTION SUBSTATIONS

تتلقـــى ســـامرف اإلمـــداد الكهربائـــي الكافـــي مـــن شـــركة مرافـــق، فضـــًا عـــن إمتاكهـــا أنظمـــة طاقـــة إحتياطيـــة 
مســـتقلة تعمـــل آليـــًا حـــال إنقطـــاع الكهربـــاء بهـــدف الحـــد مـــن العواقـــب المترتبـــة علـــى ذلـــك وضمـــان التشـــغيل 

اآلمـــن والمســـتمر للمصفـــاة.

مكونات النظام
يتألـــف نظـــام اإلمـــداد الكهربائـــي اإلحتياطـــي مـــن مولـــدات إحتياطيـــة ومنظومـــة بطاريـــات باإلضافـــة إلـــى 
ـــاء  ـــات حـــال إنقطـــاع الكهرب ـــًا مـــن خـــال البطاري ـــد الطاقـــة التلقائيـــة التـــي تضمـــن إمـــداد الطاقـــة آلي أنظمـــة تزوي

مـــن المصـــدر المعتـــاد أو عنـــد إنخفـــاض ضغـــط التيـــار دون المســـتوى الـــازم للتشـــغيل.

التحسين المستمر لطرق الصيانة
وفـــق  المســـتمر  للتحســـين  وتخضـــع  الصيانـــة  الرئيســـية إلدارة  المحـــاور  مـــن  النظـــام  وســـامة  إعتماديـــة 
إســـتراتيجيات وإجـــراءات صيانـــة المعـــدات الجديـــدة التـــي تحـــرص علـــى إعدادهـــا وتحديثهـــا وتطبيقهـــا فـــي حينـــه.

التطـويـر المستمـر لنـظام
اإلمــــداد الكهـــربــــائـــي اإلحتــيـاطـــي

أحمـــد حـــادي - أخصائـــي الصيانـــة الكهربائيـــة

نظام اإلمداد الكهربائي عند الطوارئ وأهميته
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منظومة البطاريات
ـــدًا  ـــى أن تب ـــة، عل ـــم تجهيزهـــا بالمعـــدات واألجهـــزة المطلوب ـــات، وت ـــة البطاري ـــدة لصيان ـــم تخصيـــص ورشـــة جدي ت
ــًا. كذلـــك تخضـــع منظومـــة البطاريـــات لبرنامـــج متابعـــة مســـتمر يضمـــن إســـتبدالها قبـــل إنقضـــاء  العمـــل قريبـ

عمرهـــا اإلفتراضـــي.

أنظمة تزويد الطاقة التلقائية
نجحـــت إدارة الصيانـــة هـــذا العـــام فـــي إنجـــاز صيانـــة هـــذه األنظمـــة وفـــق الخطـــة المعتمـــدة بواســـطة المختصيـــن 
فـــي ســـامرف دون اإلســـتعانة بـــأي مـــورد أو مقـــاول، وهـــو إنجـــاز كبيـــر يتحقـــق ألول مـــرة فـــي ســـامرف فـــي 
هـــذا الصعيـــد، وذلـــك بفضـــل جهـــود إدارة الصيانـــة وحرصهـــا علـــى اإلحتفـــاظ بموظفيهـــا ذوي الكفـــاءة والســـعي 

المتواصـــل لتطويـــر قدراتهـــم مـــن خـــال نقـــل المعرفـــة والبرامـــج التدريبيـــة المتخصصـــة.

المولدات اإلحتياطية
خضعـــت المولـــدات خـــال أعمـــال الصيانـــة الدوريـــة الشـــاملة لعـــام 2018م إلـــى عمليـــة إختبـــار كفـــاءة تكللـــت 
بالنجـــاح، كمـــا تخضـــع هـــذه المولـــدات إلـــى إختبـــارات كفـــاءة أســـبوعية لضمـــان جاهزيتهـــا عنـــد الطـــوارئ. وينتظـــر 
أن تقـــود إســـتراتيجية صيانـــة المعـــدات الجديـــدة إلـــى تحســـين طـــرق صيانـــة هـــذه المولـــدات علـــى صعيـــد إختبـــار 

األحمـــال الفعليـــة لخزانـــات الطاقـــة والكفـــاءة التشـــغيلية.

اآلفاق المستقبلية
تعتبـــر أنظمـــة اإلمـــداد الكهربائـــي اإلحتياطيـــة ذات أهميـــة بالغـــة بالنســـبة للمصفـــاة، إذ ربمـــا يـــؤدي تعطلهـــا 
ــذا تحـــرص إدارة  ــاة. لـ ــغيل المصفـ ــة وتشـ ــة البيئـ ــة وحمايـ ــد الســـامة والصحـ ــرة علـــى صعيـ إلـــى عواقـــب خطيـ
الصيانـــة علـــى التحســـين المســـتمر إلعتماديـــة هـــذه األنظمـــة لضمـــان ســـامتها وجاهزيتهـــا. إنهـــا إحـــدى المهـــام 

التـــي تحـــرص عليهـــا إدارة الصيانـــة لضمـــان أن تظـــل ســـامرف مصفـــاة رائـــدة.     
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فـــي حـــدث تاريخـــي وقـــف جيـــل ســـامرف لصناعـــة إســـتراتيجية مســـتقبل طمـــوح وكتبـــوا بمـــداد عقولهـــم وهمتهـــم 
خمـــس ِقيـــٍم أساســـية، هـــي : 

والســـر فـــي صياغـــة هـــذه الخمـــس مفـــردات أنهـــا مفعمـــة بخبـــرة القيـــادات الكبـــرى لــــسامرف، ممزوجـــة بقـــوة 
ــباب حتـــى المتدربيـــن. الشـ

كل مفـــردة مـــن هـــذه الِقيـــم الخمـــس فـــي غايـــة األهميـــة إذ ال يتصـــور نجـــاح بغيـــر عمـــل جماعـــي منضبـــط، وال 
ـــم يكـــن نزيهـــًا، وال يليـــق باألفـــراد  ـــز، وال يكتمـــل أي عمـــل مهمـــا كان إن ل ـــر متمي يتصـــور عمـــل ناجـــح أو جماعـــي غي

وحتـــى المؤسســـات أن تقـــود زمـــام نفســـها بـــال مســـؤولية أو روح وطنيـــة ووالء للبيئـــة التـــي تعيـــش فيهـــا.

فـــال غرابـــة أن تكـــون هـــذه القيـــم أساســـًا لصناعـــة كيـــان ومعلـــم عالمـــي، يتميـــز فـــي األداء واإلنتـــاج والحفـــاظ علـــى 
المـــوارد البشـــرية والماديـــة والمركـــز التنافســـي لتكـــون منتجـــات )ســـامرف( األفضـــل لـــدى العمـــالء.

القيـــم وصناعـــة التغييـــر
عبيـــر غـــام - أخصائيـــة العاقـــات العامـــة والمســـؤولية االجتماعيـــة
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إضـــاءات علـــى الطريـــق

ــغيل  ــات التشـ ــنة علـــى عمليـ ــرور 35 سـ ــال بمـ ــع األحتفـ ــبة مـ ــذه المناسـ ــارة أن تتـــالزم هـ ــة السـ المفارقـ
ــا تعنـــي الكلمـــة. ــز بـــكل مـ وكان إحتفـــال مميـ

ـــز و النجـــاح  ـــكل مـــن ســـاهم فـــي اإلعـــداد لهـــذا الحفـــل الممي ـــل ل وبهـــذه المناســـبة أتقـــدم بالشـــكر الجزي
المشـــرف الـــذي هـــو فعـــاًل مفخـــرة  لـــكل منســـوبي ســـامرف وعلـــى رأســـهم الرئيـــس وكبيـــر اإلدارييـــن 
ـــى أعلـــى الدرجـــات  ـــدًا مـــن اإلنجـــازات والنجاحـــات للنهـــوض بالشـــركة إل التنفذييـــن. وأتمنـــى لســـامرف مزي

مســـتقباًل...

لقـــد نهضـــت ســـامرف بفضـــل مـــن اللـــه تعالـــى ثـــم بفضـــل منســـوبيها وقياداتهـــا علـــى مـــدى الخمســـة 
والثالثـــون ســـنة الماضيـــة وستســـتمر بمشـــيئة اللـــه إلـــى مزيـــد مـــن التقـــدم والنجـــاح فـــي ظـــل وجـــود 
ـــادات حكيمـــة فـــي الســـنوات القادمـــة لتضاهـــي المصافـــي  ـــن ووجـــود قي ـــن المجددي منســـوبيها المميزي
العالميـــة فـــي مجـــال الســـالمة و إعتماديـــة اإلنتـــاج وتحقيـــق مـــا يطمـــح إليـــه الشـــركاء مـــن تحقيـــق 
األهـــداف المنشـــودة وهـــو أن تكـــون ســـامرف المصفـــاة الرائـــدة فـــي آســـيا والشـــرق األوســـط فـــي 
ـــر الزيـــت الخـــام وتحقيـــق التكامـــل فـــي مجـــال  البتروكيماويـــات فـــي الســـنوات القادمـــة إن  عمليـــات تكري

شـــاء اللـــه.

أرجـــو مـــن جميـــع الزمـــالء التكاتـــف لقيـــادة عجلـــة ســـامرف إلـــى األمـــام وإلـــى مزيـــدًا مـــن التقـــدم والنجـــاح.... 
وفقكـــم اللـــه وســـدد خطاكـــم

إنـــه لمـــن دواعـــي ســـروري أن يتـــم  تكريمـــي مؤخـــرًا مـــن قبـــل 
رئيـــس مجلـــس إدارة ســـامرف علـــى إكمالـــي 35 ســـنة مـــن  
العمـــل المتواصـــل فـــي خدمـــة هـــذا الصـــرح العظيـــم ســـامرف 

ــراده. ــد أفـ ــون أحـ ــرف أن أكـ ــذي أتشـ والـ

المهندس/ سعود بن حامد خالف
نائـــب الرئيـــس للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة واألمـــن الصناعـــي
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ميـــزاُن األداء دســـتور العمـــل فـــي » ســـامرف «

لوائـــح وأنظمـــة

ساعات العمل

تنظيم العمل

سلوك الموظف 

الضوابط األمنية 

منصـــور القثامـــي - مستشـــار شـــؤون العامليـــن

أدناه مصطلحات نظامية تمثل دستور العمل في )سامرف(:

هــي المســاحة الزمنيــة )8 ســاعات أو 12 ســاعة(  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 
ــر للعمــل، وعلــى الموظــف أن يحســن إدارة الوقــت  التســيب أو الغيــاب ولئــا يترتــب علــى ذلــك تعطيــل أو تأخي

وترتيــب األولويــات والتــوازن بيــن التزامــات العمــل واألســرة.

هــو العمــل الجــاد النزيــه وفــق اإلجــراءات المتميــز بالعمــل الجماعــي والمســؤولية، ونقيضــه الفوضــى ومــن صورهــا 
ــاع لدواعــي الطــوارئ أو  ــرك مــكان العمــل أو عــدم اطاعــة األوامــر أو التحريــض أو االمتن التاعــب أو النــوم أو ت

افشــاء األســرار أو االســتهتار بالســامة أو االفــراط فــي الســلطة أو التقصيــر فــي االشــراف والمتابعــة.

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. 

يعتبــر التــزام الموظــف بالضوابــط األمنيــة عنــد دخولــه للشــركة مؤشــر إيجابــي علــى التزامــه بســامة األداء بقيــة 
ــم حركــة  ــاع تعليمــات األمــن والســامة أو تنظي ــدءًا مــن المحافظــة علــى بطاقــة العمــل وابرازهــا، واتب يومــه، ب
المــرور، واالمتنــاع عــن اســتخدام الجــوال أثنــاء القيــادة، واالمتثــال للتفتيــش وتجنــب التصويــر أو اإلعانــات إال 

بــإذن. 
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تلتـــزم الشـــركة بمعاملـــة موظفيهـــا بشـــكل الئـــق واالهتمـــام بمصالحهـــم

الئحة االتصاالت 

اآلالت والمعدات 

مدونة السلوك الوظيفي 

نظــم وشــبكة المعلومــات واالتصــاالت الاســلكية، 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.

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.

وثيقــة التــزام بتســيير أعمــال الشــركة وفــق المعاييــر القانونيــة وخلوهــا مــن تعــارض المصالــح أو إســتغال النفــوذ 
ــزام بأخاقيــات  ــًة عــن الشــركة دون تفويــض، وكذلــك االلت الوظيفــي لتحقيــق مصلحــة شــخصية أو التحــدث نياب
العمــل، والملكيــة الفكريــة وحقــوق اآلخريــن، وعلــى الموظــف أن يفصــح عــن أيــة مصلحــة ماليــة يملكهــا ويمتنــع 

أن يكــون طرفــا فــي منشــأة تتعامــل مــع الشــركة. 
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ــبتمبر 2019م   ــرم 1441هــــ الموافـــق 24 سـ ــاء 25 محـ ــا فـــي يـــوم الثاثـ ــامرف وموظفيهـ إحتفلـــت سـ
ـــة الســـعودية تحـــت شـــعار »همـــة حتـــى القمـــة 89«، حيـــث حـــّل اللـــون  باليـــوم الوطنـــي للمملكـــة العربي
األخضـــر فـــي جميـــع ثنايـــا الشـــركة فـــي اإلحتفـــال الـــذي نظمـــه قســـم العاقـــات العامـــة بهـــذه المناســـبة 

ـــة. ـــون الشـــعبية تضمنتهـــا العرضـــة النجدي ـــة، شـــمل عروضـــًا للفن ـــة الغالي الوطني

مــن جهتــه عّبر المهنــدس عثمان الغامدي، الرئيس 
وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن بشــركة ســامرف، عــن 
ســعادته وفخــر منســوبي الشــركة بهــذه المناســبة 
ــة العظيمــة التــي ترســخ حــب الوطــن فــي  الوطني
نفــوس الجميــع، وأوضــح بــأن احتفــاالت ســامرف 
واجبهــا  منطلــق  مــن  تأتــي  الوطنــي  باليــوم 
واالجتماعيــة  الوطنيــة  بالمســؤولية  وإحساســها 

وإلتزامــًا منهــا بخدمــة الوطــن والمجتمــع.
حســن  المهنــدس/  صــرح  الســياق،  ذات  وفــي 
منســوبي  وباســم  باســمي  »يســرني  العمــري 
ســامرف أن نرفــع خالــص التهنئــة إلــى مقــام خــادم 

ــز  الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزي
ــي عهــده األميــن صاحــب  ــه، وســمو ول حفظــه الل
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  الملكــي  الســمو 
عبدالعزيــز حفظهمــا اللــه بمناســبة اليــوم الوطنــي 
هــذا  واســتقرار  أمــن  يحفــظ  أن  اللــه  ســائا   ،89

الوطــن فــي ظــل قيادتــه الرشــيدة.«

وفــي الختــام قدمــت العاقــات العامــة الهدايــا 
التذكاريــة للحضــور والــذي جــرى تصميمهــا خصيصــًا 

لهــذا اليــوم بشــعار » همــة حتــى القمــة 89 «

همـــة حتـــى القمــة » 89 «
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ســــؤال 
العــــــــــــدد

هـــو ســـؤال يطـــرح فـــي كل عـــدد مـــن شـــتى 
ـــز  ـــن المعرفـــة وســـيعلن عـــن إســـم الفائ ميادي
بالمســـابقة فـــي العـــدد الـــذي يليـــه وفـــي 
حـــال وصـــول أكثـــر مـــن إجابـــة صحيحـــة يتـــم 

اإلقتـــراع بيـــن الفائزيـــن.

4670@samref.com.sa :
7924 :

ترسل اإلجابات إلى ..
البريد إلكتروني
توصــيــلــة رقــم

حل سؤال العدد السابق ..

ســـامرف  شـــعار  بـــه  يتميـــز  الـــذي  مـــا 
الجديـــد؟

الســـؤال

ــة(.  ــو: )اللحظـ ــابق هـ حـــل ســـؤال العـــدد السـ
وقـــد وردت العديـــد مـــن اإلجابـــات الصحيحـــة 
وكانـــت نتيجـــة القرعـــة مـــن نصيـــب الزميـــل/ 

معتـــز عطااللـــه

فـــي إطـــار مبـــدأ المواطنـــة الـــذي يمثـــل أحـــد القيـــم األساســـية 
تعنـــي  التـــي  ســـامرف  ســـنابل  مبـــادرة  وضمـــن  لســـامرف 
بالمجتمـــع وتحقـــق مـــن خالهـــا أوجـــه التعـــاون بينهـــا وبيـــن 
الجمعيـــات الخيريـــة، واصلـــت الشـــركة ممثلـــة بقســـم العاقـــات 
العامـــة دعـــم المشـــاريع الخيريـــة التـــي تصـــب فـــي إطـــار تنميـــة 
ــة  ــطة الهادفـ ــي األنشـ ــم وتبنـ ــم الدعـ ــع وتقديـ ــراد المجتمـ أفـ

ــة. ــر الحكوميـ ــة والدوائـ ــات الخيريـ ــا الجمعيـ التـــي تنظمهـ
حيـــث قامـــت الشـــركة خـــال النصـــف الثانـــي مـــن عـــام 2019م 
برعايـــة األنشـــطة االجتماعيـــة للجمعيـــات الخيريـــة والبرامـــج 
الهادفـــة المقدمـــة مـــن الدوائـــر الحكوميـــة، وقـــد إشـــتملت 
عـــن  التوعـــوي  المعـــرض  إقامـــة  علـــى  المبـــادرات  هـــذه 
ــة  ــة لمكافحـ ــة العامـ ــه المديريـ ــذي نظمتـ ــدرات الـ ــرار المخـ أضـ
المخـــدرات بينبـــع، كمـــا تـــم دعـــم برامـــج الجمعيـــات الخيريـــة 
لتحفيـــظ القـــرآن الكريـــم بينبـــع ومحافظتـــي بـــدر ومســـتورة، 
األســـرية  التنميـــة  جمعيـــة  بدعـــم  الشـــركة  ســـاهمت  كمـــا 
بينبع-ســـكن ومـــودة- )برنامـــج المقبليـــن علـــى الـــزواج(. تلـــى 
ذلـــك دعـــم المكتـــب التعاونـــي للدعـــوة واإلرشـــاد وتوعيـــة 
الجاليـــات بينبـــع )الملتقـــى الثالـــث للمســـلمين الجـــدد(، إضافـــة 
المنـــورة  المدينـــة  تـــم دعـــم جمعيـــة مســـتودع  ذلـــك  إلـــى 
الخيـــري بمحافظتـــي بـــدر والعيـــص  وجمعيـــة البـــر والخدمـــات 
لقضـــاء  كربـــة  تفريـــج  )مشـــروع  بينبـــع  الخيريـــة  االجتماعيـــة 
مديونيـــة الســـجناء ومشـــروع الحقيبـــة المدرســـية( وجمعيـــة 

البـــر والخدمـــات االجتماعيـــة بأملـــج فـــرع الصـــري الغربيـــة. 
وأفـــاد مديـــر عـــام إدارة االمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة 
علـــى  دأبـــت  قـــد  الشـــركة  بـــأن  العمـــري  المهنـــدس حســـن 
حـــرص  موضحـــا  والفعاليـــات  األنشـــطة  مـــن  العديـــد  تبنـــي 
شـــركة ســـامرف علـــى متابعـــة وتنفيـــذ تلـــك األنشـــطة بمـــا 
يعـــود بالنفـــع ويحقـــق الهـــدف المنشـــود ألفـــراد المجتمـــع 

ومؤسســـاته.

ســـنابل ســـامرف
محمد باقيس - كبير أخصائيي العاقات العامة 

والمسؤولية االجتماعية 
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التنفيذييـــن  الرئيـــس وكبيـــر اإلدارييـــن  إســـتقبل ســـعادة 
المهنـــدس /عثمـــان بـــن علـــى الغامـــدي بمكتبـــه ســـعادة 
العقيـــد ركـــن/ راضـــي بـــن طحيمـــر الجهنـــي - قائـــد قـــوة 
ـــارة  أمـــن المنشـــآت بمحافظـــة ينبـــع، حيـــث جـــرى خـــال الزي

تبـــادل اآلراء ومناقشـــة أوجـــه التعـــاون المشـــترك.

قائـــد أمـــن المنشـــآت فـــي زيـــارة لســـامرف  
محمـــد باقيـــس - كبيـــر أخصائيـــي العاقـــات العامـــة والمســـؤولية االجتماعيـــة 

شـــاركت شـــركة ســـامرف كراعـــي فضـــي فـــي المؤتمـــر 
النفطيـــة  الحرائـــق  مـــن  للســـامة  الدولـــي  الســـعودي 
ــز كارلتـــون خـــال  والـــذي أقيـــم فـــي الريـــاض بفنـــدق الريتـ
الفتـــرة مـــن 17 - 19 /1 /1441هــــ الموافـــق 16 - 18 /9 
/2019م، حيـــث تـــم تســـليط الضـــوء علـــى مجـــال الســـامة 

والحمايـــة النفطيـــة مـــن الحريـــق.
وقـــد شـــارك قســـم الحمايـــة مـــن الحريـــق بفريـــق عمـــل مـــن 
كافـــة المســـتويات يترأســـه رئيـــس اإلطفـــاء فـــي الشـــركة 
األســـتاذ/ ريـــان حمـــد الســـريحي، كمـــا قـــدم فريـــق العمـــل 
ثـــاث دورات تدريبيـــة وورش عمـــل تتعلـــق بالســـامة مـــن 
ــتاذ/  ــا األسـ ــا ورقـــة عمـــل ألقاهـ الحرائـــق النفطيـــة، أهمهـ
ريـــان حمـــد الســـريحي بعنـــوان )اإلنفجـــارات الناتجـــة عـــن 
اإلحترازيـــة  والتدابيـــر  الغـــازات(  الســـوائل وتمـــدد  غليـــان 

لمنـــع هـــذا النـــوع مـــن اإلنفجـــارات.

ـــى  ـــاء عل ـــت بن ـــة كان ـــر اإلحترازي ـــٌر بالذكـــر أن هـــذه التدابي جدي
توصيـــات الدراســـة الميدانيـــة التـــي إســـتهدفت المناطـــق 
المعرضـــة لمثـــل هـــذه المخاطـــر داخـــل الشـــركة، وهـــي 
والصحـــة  الخســـائر  منـــع  قســـم  أجراهـــا  التـــي  الدراســـة 
المهنيـــة بمشـــاركة قســـم الحمايـــة مـــن الحريـــق وخبـــراء 

مـــن شـــركة إكســـون موبيـــل.

سامرف تشارك في المؤتمر الدولي
للسالمة من الحرايق النفطية

زيـــاد الكشـــي - منســـق تدريـــب اإلطفـــاء
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وإتفقـــوا  إســـتثماري  فـــي مشـــروع  إخـــوة  ثاثـــة  إشـــترك 
علـــى أن يســـجل األخ األكبـــر أصـــول المشـــروع بإســـمه، وقـــد 
قـــام كل منهـــم بتســـديد ثمـــن المشـــروع كل حســـب نصيبـــه 
ـــر أي مســـتند قانونـــي يثبـــت  ـــم يتـــم تحري فـــي رأس المـــال ول
شـــراكتهم نظـــرًا للثقـــة التـــي كانـــت بينهـــم، إال أن األخ توفـــي 
وقـــام الورثـــة بإنـــكار حقـــوق باقـــي الشـــركاء نظـــرًا لعـــدم 

توفـــر مســـتند قانونـــي يثبـــت الشـــراكة.
تكـــون  األفـــراد  بيـــن  تنشـــأ  التـــي  النزاعـــات  معظـــم  إن 
ــم فـــي  ــة حقوقهـ ــة لحمايـ ــال الجوانـــب القانونيـ ــة إهمـ نتيجـ
التعامـــات بيـــن بعضهـــم البعـــض، فالغالـــب علـــى النـــاس 
مدركيـــن  غيـــر  المتبادلـــة  الثقـــة  أســـاس  علـــى  التعامـــل 
أهميـــة توثيـــق العاقـــة التـــي مـــن شـــأنها حفـــظ حقوقهـــم 
وتوضيـــح اإللتزامـــات والواجبـــات علـــى كل طـــرف. ويعـــد 
توثيـــق التعامـــات بيـــن األفـــراد فـــي شـــتى مجـــاالت الحيـــاة 
ـــاب النزاعـــات  ـــة بالغـــة فـــي حفـــظ الحقـــوق وســـد ب ذو أهمي

والخافـــات.
إن صياغـــة العقـــد بطريقـــة صحيحـــة ال تقـــل أهميـــة عـــن 
كتابتـــه؛ حيـــث المفتـــرض فـــي الصياغـــة الصحيحـــة التعبيـــر 
علـــى  ويجـــب  واضـــح،  بشـــكل  العقـــد  أطـــراف  إرادة  عـــن 
مـــن يصيـــغ العقـــد مراعـــاة عـــدة أمـــور مهمـــة مثـــل وضـــوح 
مقدمـــة العقـــد، حيـــث يجـــب أن تحتـــوي علـــى تاريـــخ ومـــكان 
ــم،  ــم، وعناوينهـ ــراف وبياناتهـ ــماء األطـ ــد، وأسـ ــاء العقـ إنشـ
ـــة، والهـــدف مـــن العقـــد. كمـــا  وجميـــع معلوماتهـــم الضروري
يجـــب أن يشـــتمل علـــى تحديـــد إلتزامـــات وواجبـــات أطـــراف 

العقـــد والغـــرض منـــه ونوعـــه ومدتـــه وقيمتـــه وطريقـــة 
الدفـــع والشـــروط الجزائيـــة وآليـــة الفســـخ وطريقـــة حـــل 
المنازعـــات وتحديـــد الجهـــة المختصـــة عنـــد نشـــوب النـــزاع، 
واإلشـــارة إلـــى مرفقـــات العقـــد ومســـتنداته )إن وجـــدت( 
واخيـــرًا توقيـــع جميـــع األطـــراف حتـــى يكـــون العقـــد نافـــذًا.
ايضـــًا 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 
وقـــوع  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  طـــرف  كل  علـــى  اإللتزامـــات 

والنزاعـــات. الخافـــات 
أخيـــرًا، مـــن األخطـــاء الشـــائعة التـــي يقـــع فيهـــا األفـــراد هـــو 
إهمـــال التوثيـــق القانونـــي لتعاملتهـــم نظـــرًا للثقـــة المتبادلـــة 
توثيـــق  أن  غافليـــن  شـــخصية  أو  إجتماعيـــة  إلعتبـــارات  أو 
الحقـــوق ال يتعـــارض مـــع األعـــراف والعـــادات االجتماعيـــة، 
بـــل أنـــه الســـبيل لتجنـــب النزاعـــات التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى 
ــك  ــى ذلـ ــاهد علـ ــر شـ ــة، وخيـ ــات االجتماعيـ ــرار بالعاقـ اإلضـ
أروقـــة المحاكـــم التـــي تحكـــي قصـــص طويلـــة عـــن أشـــخاص 

ــة. ــارات االجتماعيـ ــة واإلعتبـ ــة الثقـ ــوا فـــي دوامـ وقعـ

أهمية العقود وأخطار عدم توثيقها
محمد زاكر - المستشار القانوني
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» الفطريـــات   « البيولوجيـــة  المخاطـــر 

الصحـــة المهنيـــة

جـــاك واســـرمان - أخصائـــي صحـــة مهنيـــة معتمـــد

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

المســتعارة والســجاد.

تحتاج الفطريات إلى الرطوبة لتتكاثر، وتتواجد الرطوبة نتيجًة لـ :
- وجود تسربات في األسقف أو األرضيات أو في أنظمة السباكة.

- اإلغاق المحكم للمباني بصورة ال تسمح بالتهوية والتخلص من الرطوبة الزائدة.
- التسرب من المطابخ والحمامات، الخ. 

- الرطوبة الجوية الزائدة.

كيفيــة تســبب الفطريــات فــي المشــاكل 
: الصحيــة 

الدقيقــة  الجزيئــات  أو  الفطريــات  إستنشــاق 
المتناثــرة منهــا أو جراثيمهــا يــؤدي إلــى مشــاكل 
صحيــة أو تفاقــم حــاالت مرضيــة معينــة. األعــراض 

المرصــودة األكثــر شــيوعًا تتضمــن : الصحيــة 
- تهيج العين واألنف والحنجرة.

- سعال أو أحتقان في الشعب الهوائية.
َعبي. - تفاقم نوبات الربو الشُّ

- الصداع. 



العـدد ) 7 ( ديسـمبر 2019 25مجلة سامرف 24

التدابير الموصى بها للوقاية من خطر الفطريات :
يجب أواًل تحديد مصدر الرطوبة ومعالجته، وذلك بإتخاذ التدابير التالية :

- وجــود فتحــات لتهويــة الحمامــات ومصــادر الرطوبــة األخــرى لضمــان إخــراج الرطوبــة الزائــدة مــن 
المنــزل.

- التحكم في مستوى الرطوبة بواسطة أنظمة التكييف وأجهزة إزالة الرطوبة.
- إستخدام مراوح شفط الهواء أثناء الطبخ وغسل الصحون والمابس.

- عــزل األســطح البــاردة لمنــع تراكــم الرطوبــة علــى األنابيــب والنوافــذ والجــدران الخارجيــة واألســقف 
واألرضيــات.

- المحافظة على الحالة التشغيلية الجيدة ألنظمة التدفئة والتهوية والتكييف. 
- الحــرص علــى إزالــة البقــع واألوســاخ مــن األرضيــات والســجاد، مــع تقليــل كميــة الميــاه المســتخدمة 

فــي تنظيــف الســجاد.
- اإلمتنــاع عــن وضــع الســجاد حــول النوافيــر وأحــواض الغســيل وأحــواض الحمامــات والــدش أو وضعهــا 

مباشــرًة علــى األرضيــات الخرســانية ألنهــا عرضــة للتســربات والتراكــم المتكــرر للرطوبــة.

كيفية التخلص من الفطريات :
إحــرص دومــًا علــى تحديــد مصــدر الرطوبــة وعالــج األســباب الجذريــة لذلــك، إذ يجــب التخلــص قــدر 
اإلمــكان مــن المــواد المســامية مثــل ألــواح الســقف المســتعار واألقمشــة والكتــب واألوراق والمــواد 
الكرتونيــة، الــخ، فــور إكتشــاف وجــود الفطريــات، وذلــك بــداًل عــن تنظيفهــا وغســلها. كمــا يجــب إتبــاع 

النصائــح التاليــة عنــد إزالــة الفطريــات:
- الحــرص علــى حمايــة الجهــاز التنفســي )إرتــداء قنــاع التنفــس ) ان- 95( المخصــص لإلســتعمال لمــرة 

واحــدة( مــع إرتــداء القفــازات وحمايــة العيــن.
- غســل األســطح أو مســحها بصابــون مخفــف أو ســائل تنظيــف، كمــا يمكــن إســتخدام قطعــة قمــاش 

معطــون بصــودا الخبــز، مــع الحــرص علــى عــدم تعــرض الجــدران للبلــل الشــديد.
- تجنب تراكم وتناثر الغبار.
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خطـــــوة أخــــرى إلـــى األمـــــام
المملكة تطبق نظام التسعير التحويلي

أقـــرت المملكـــة نظـــام التســـعير التحويلـــي فـــي شـــهر فبرايـــر 2019م الـــذي يتطلـــب التوثيـــق واإلفصـــاح عـــن كافـــة المعامـــات 
التـــي تجريهـــا الشـــركة مـــع اآلخريـــن بصـــورة شـــفافة تضمـــن عـــدم المحابـــاة التجاريـــة والتهـــرب الضريبـــي، حيـــث يتضمـــن هـــذا النظـــام 

تطبيـــق إشـــتراطات جديـــدة لإللتـــزام الضريبـــي إعتبـــارًا مـــن الســـنوات الماليـــة التـــي تنتهـــي فـــي أو بعـــد 31 ديســـمبر 2018م.

أهمية هذا النظام
ــاء  ــآكل الوعـ ــع تـ ــروعًا لمنـ ــة مشـ ــادي والتنميـ ــاون اإلقتصـ ــة التعـ ــت منظمـ ــرين، تبنـ ــة دول العشـ ــن مجموعـ ــة مـ ــى توصيـ ــاًء علـ بنـ
ــن  ــي القوانيـ ــات فـ ــوات والتباينـ ــتغال الفجـ ــن إسـ ــد مـ ــي والحـ ــرب الضريبـ ــة التهـ ــى مكافحـ ــدف إلـ ــاح، يهـ ــل األربـ ــي وتحويـ الضريبـ
واألنظمـــة الضريبيـــة وتعزيـــز الشـــفافية وتبـــادل المعلومـــات بيـــن الـــدول. ويأتـــي تطبيـــق المملكـــة لهـــذا النظـــام إمتثـــااًل لتوصيـــات 

مجموعـــة العشـــرين التـــي تمثـــل المملكـــة أحـــد أعضائهـــا البارزيـــن.

متطلبات النظام
أدناه اإلشتراطات المتعلقة بالملفات الواجب على الشركة التقيد بها:

خاتمة
يتبيـــن لنـــا ممـــا جـــاء بعاليـــه مـــدى ضـــرورة التقيـــد بالتوثيـــق الســـليم للبيانـــات والملفـــات إلثبـــات  نزاهـــة وســـامة جميـــع المعامـــات 
التـــي تجريهـــا الشـــركة مـــع األطـــراف األخـــرى، مـــا يســـتلزم منـــا جميعـــًا توخـــي الدقـــة واإلنتبـــاه ومراعـــاة متطلبـــات هـــذا النظـــام عنـــد 

إدراج البيانـــات المتعلقـــة بالعقـــود المبرمـــة مـــع اآلخريـــن،  لتفـــادي التعـــرض إلـــى تـــآكل الوعـــاء الضريبـــي وتحويـــل األربـــاح.

ـــر المستشـــاريين المالييـــن - إدارة الماليـــة والمحاســـبة فـــروخ شـــير - كبي

الموعد النهائيإلتزام الشركاءإلتزام الشركةالملفات

أبريـــل(.  30 )أي  الماليـــة  الســـنة  نهايـــة  مـــن  يـــوم   120 بعـــد  إلزامـــينمـــوذج اإلفصـــاح

إلزامـــي

إلزامـــي

إلزامـــي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الملـــف المحلـــي

الملـــف الرئيســـي 
)المـــــــرجـعـــــــــــي(

التفصيلـــي  التقريـــر 
الماليـــة.لـــكل بلـــد علـــى حـــدة الســـنة  نهايـــة  مـــن  شـــهرًا   12 خـــال  تقديمـــه  يجـــب 

خـــال 30 يـــوم مـــن تاريـــخ تلقـــي الطلـــب مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة 
للـــزكاة والدخـــل. وال يشـــترط تقديمـــه مـــا لـــم تطلـــب الهيئـــة ذلـــك.

خـــال 30 يـــوم مـــن تاريـــخ تلقـــي الطلـــب مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة 
للـــزكاة والدخـــل. وال يشـــترط تقديمـــه مـــا لـــم تطلـــب الهيئـــة ذلـــك.



العـدد ) 7 ( ديسـمبر 2019 27مجلة سامرف 26

نظـــم قســـم الخدمـــات اإلداريـــة واإلســـكان ممثـــًا باللجنـــة 
خـــال  الطاولـــة(  أللعـــاب  ســـامرف  )أولمبيـــاد  الرياضيـــة 
الفتـــرة مـــن 06 إلـــى 16 أكتوبـــر 2019م بمركـــز ســـامرف 

الترفيهـــي. 
ــاد المهنـــدس/ ســـعود بـــن حامـــد خـــاف  إفتتـــح األولمبيـ
واألمـــن  والماليـــة  اإلداريـــة  للشـــئون  الرئيـــس  نائـــب 
الصناعـــي، وإشـــتمل علـــى: لعبـــة البالـــوت – لعبـــة الكيـــرم 
– لعبـــة الشـــطرنج – لعبـــة البايستيشـــن، بمشـــاركة مـــا 
عـــن  النهائيـــة  النتائـــج  وأســـفرت  موظـــف.   140 يقـــارب 

تتويـــج الفائزيـــن وهـــم : مهنـــد االحمـــدي وعلـــي القحطانـــي 
ــاب  ــد الوهـ ــي  وعبـ ــور القثامـ ــوت ومنصـ ــة البلـ ــي بطولـ فـ
مســـاعد  وعبدالرحمـــن  الكيـــرم  بطولـــة  فـــي  الغامـــدي 
فـــي بطولـــة الشـــطرنج وأســـامة الـــردادي فـــي بطولـــة 

البايستيشـــن.
الفعاليـــة يكمـــن فـــي تقويـــة  أن هـــدف  بالذكـــر  الجديـــر 
الروابـــط بيـــن الموظفيـــن وتعزيـــز العاقـــات االجتماعيـــة 

وســـط أجـــواء مـــن المـــرح والتشـــويق.  

أولمبيـــاد ســـامرف أللعـــاب الطاولـــة

عبـــد اللـــه خاشـــقجي - رئيـــس اللجنـــة الرياضيـــة
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» الصحـــة ثـــروة « كمـــا تقـــول الحكمـــة المأثـــورة

تلخـــص هـــذه الحكمـــة إعتقـــادي الراســـخ بـــأن الصحـــة تمثـــل الثـــروة الحقيقيـــة لإلنســـان، وهـــذا مـــا ســـأتناوله 
بالتفصيـــل فـــي ســـياق هـــذا المقـــال.

هل نستطيع أن نشتري العافية والصحة بالمال؟
ال شـــك أن جميعنـــا معرضـــون لإلصابـــة بمختلـــف األمـــراض خـــال مراحـــل الحيـــاة، وهـــي قاعـــدة حياتيـــة ال تســـتثني 
المواليـــد الجـــدد والصغـــار والمراهقيـــن والمســـنين مـــن كا الجنســـين، إذ تختلـــف نوعيـــة األمـــراض بإختـــاف المراحـــل 

العمريـــة.

لكـــن هـــل تســـاءلنا يومـــًا عـــن ســـبب تعرضنـــا لوعكـــة صحيـــة ألّمـــت بنـــا وهـــل حاولنـــا إيجـــاد الطـــرق 
التـــي تقينـــا مـــن التعـــرض إليهـــا مجـــددًا؟

ــم  ــا فـــي معظـ ــن تافيهـ ــة، ويمكـ ــة صحيـ ــة وراء كل وعكـ ــباب جذريـ ــنجد أن هنالـــك أسـ ــدًا سـ ــر جيـ ــي األمـ ــا فـ إذا تمعّنـ
الحـــاالت. علـــى ســـبيل المثـــال مـــرض اإلنفلونـــزا الـــذي تحـــدث اإلصابـــة بـــه نتيجـــة التعـــرض لإلزدحـــام وعـــدم الحـــرص علـــى 
نظافـــة اليديـــن وعـــدم إتبـــاع التدابيـــر الوقائيـــة البســـيطة عنـــد الســـعال والعطـــس. معظمنـــا يبحـــث عـــن العـــاج ويهمـــل 

ـــة بالمـــرض. ـــة تافـــي اإلصاب ـــي وكيفي ـــب الوقائ الجان

هنالـــك مثـــال آخـــر وهـــو داء الســـكري واســـع اإلنتشـــار. هـــل تســـاءلنا عـــن ســـبب اإلصابـــة بـــه، وهـــل راعينـــا الحميـــة الغذائيـــة 
الســـليمة وتتبعنـــا نشـــاطنا الحركـــي ومـــدى تعرضنـــا للتوتـــر، وهـــل تســـاءلنا عـــن قابليـــة إنتقـــال المـــرض مـــن جيـــٍل إلـــى آخـــر؟ 
هـــذه العوامـــل األوليـــة مجتمعـــًة مـــع العوامـــل الوراثيـــة تـــؤدي إلـــى اإلصابـــة بـــداء الســـكري، غيـــر أن إهتمامنـــا بهـــذه 

العوامـــل األوليـــة يقلـــل كثيـــرًا مـــن إحتمـــال اإلصابـــة بـــه.

اإلهتمـــام باألســـباب والعوامـــل ال يعنـــي بالضـــرورة تجاهـــل أهميـــة العـــاج الطبـــي، بـــل هـــو المـــاذ األخيـــر الـــذي نلجـــأ 
ـــة. ـــر الوقائي ـــد فشـــل التدابي ـــه عن إلي

ـــة بســـامرف ـــر اإلدارة الطبي د. محمـــد آصـــف - مدي
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أدناه بعض الممارسات الصحية الوقائية الفعالة البسيطة الموصى بها من قبل األطباء :
- المحافظة على النظافة الشخصية، خصوصًا 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 8-6 ساعات، وهي كافية إلحتفاظ الجسم بالطاقة الازمة لليوم التالي.

- اإلبتعاد عن التوتر نظرًا 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 نظرًا ألهمية ذلك في فعالية العاج وسرعة الشفاء.

أخيـــرًا، فلنتذكـــر أن المحافظـــة علـــى الصحـــة عبـــارة عـــن أســـلوب شـــامل يتطلـــب الجهـــد المســـتمر. حيـــاة اإلنســـان غاليـــة 
وثمينـــة وعلينـــا ان نحـــرص عليهـــا مـــن أجلنـــا، واألهـــم مـــن ذلـــك مـــن أجـــل األجيـــال القادمـــة.

والتخطيـــط  اإلقتصـــاد  قســـم  ب  جـــرَّ
تقنيـــة آســـبن لتحســـين خلـــط المنتجـــات 
منتجـــات  نمـــوذج  إلنجـــاز  المتعـــددة 
ولفتـــرات  الحاجـــة  حســـب  محســـنة 
خلـــط  عمليـــات  ووفـــق  متعـــددة 
األساســـية.  للمنتجـــات  متعـــددة 
وســـيمكن هـــذا الحـــل التقنـــي الشـــركة 
إعـــداد  علـــى  قدرتهـــا  تحســـين  مـــن 
جـــداول زمنيـــة لعمليـــات خلـــط مثاليـــة 
المـــدى  قصيـــرة  اإلنتـــاج  لخطـــط 
وبعيـــدة المـــدى. مكنـــت هـــذه التقنيـــة 
فريـــق التخطيـــط اإلقتصـــادي بالشـــركة 
مشـــاكل  ســـيناريوهات  وضـــع  مـــن 
غيـــر خطيـــة تتعلـــق بخلـــط المنتجـــات 
علـــى فتـــرات زمنيـــة متعـــددة، وإيجـــاد 
ــا، حيـــث يعكـــف  ــبة لهـ ــول المناسـ الحلـ
اإلرتباطـــات  دراســـة  علـــى  الفريـــق 

والقيـــود  المنتجـــات  بيـــن  المتبادلـــة 
ـــات ووصفـــات الخلـــط  المتعلقـــة بالخزان
األمـــور  وكافـــة  المنتجـــات  ومقاديـــر 
المخلوطـــات  مثـــل  بذلـــك  المتعلقـــة 
ــل  ــط وتسلسـ ــت الخلـ ــة وتوقيـ اإلنتاجيـ
المنتجـــات  وشـــحن  الخلـــط  عمليـــات 
الوســـيطة  والمناولـــة  المخلوطـــة 
ــزان. ــزان للخـ ــن الخـ ــر مـ ــل المباشـ والنقـ
كبيـــرًا  تحديـــًا  العمـــل  فريـــق  واجـــه 
فـــي  تمثـــل  التقنيـــة  هـــذه  لتنفيـــذ 
كيفيـــة إكمـــال عمليـــات الخلـــط التـــي 
شـــحن  عمليـــات  تعليـــق  شـــأنها  مـــن 
منتجـــات جاهـــزة تصـــل إلـــى 4 ماييـــن 
ــاز  برميـــل، إال أن الفريـــق نجـــح فـــي إنجـ
ــة إقتضـــت  ــوء إلـــى خطـ ــة باللجـ المهمـ
وضـــع وتحليـــل ســـيناريوهات متعـــددة 
التحســـين،  نمـــوذج  بإســـتخدام 

الســـيناريو  إنتقـــاء  مـــن  مكنهـــم  مـــا 
ـــر البديهـــي(، وبالتالـــي  اإلســـتداللي )غي
شـــحن  إنســـيابية  علـــى  المحافظـــة 
خســـائر  وتفـــادي  الشـــركة  منتجـــات 
ماليـــة كبيـــرة كانت ســـتتكبدها ســـامرف 
الشـــحن.    تعليـــق عمليـــات  حـــال  فـــي 

تقنيـــة تحســـين خلـــط المنتجـــات المتعـــددة
عبـــد اللـــه عشـــري - مهنـــدس إنتـــاج وإمـــدادات
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التـــي  الهجمـــات  هـــي  اإللكترونـــي:  التصيـــد  هجمـــات 
ـــي،  ـــد اإللكترون ـــر نظـــام البري ـــر عب تســـتهدف أجهـــزة الكمبيوت
خـــداع  بغيـــة  الســـيبراني  الفضـــاء  قراصنـــة  ومصدرهـــا 
ــم. يقـــوم المهاجمـــون  ــه للتفاعـــل معهـ ــتخدم ودفعـ المسـ
فـــي  مقنعـــة  تبـــدو  مخادعـــة  بريديـــة  رســـائل  بإرســـال 
ــا واردة مـــن شـــخص معـــروف  ــا، حيـــث توحـــي بأنهـ مظهرهـ
ـــي يتعامـــل  ـــوك الت ـــل األصدقـــاء أو البن أو جهـــة موثوقـــة مث
معهـــا المســـتخدم المســـتهدف أو مـــن متاجـــره اإللكترونيـــة 
المفضلـــة، وهـــي فـــي مجملهـــا تغـــري المســـتخدم للتجـــاوب 
مـــن خـــال النقـــر علـــى رابـــط أو فتـــح ملـــف مرفـــق أو الـــرد 

علـــى الرســـالة.

ســـرقة المعلومـــات والبيانـــات: غايـــة المهاجميـــن هـــي 
اإليقـــاع بالضحيـــة بدفعـــه إلـــى النقـــر علـــى رابـــط مرســـل 
يقـــوده إلـــى موقـــع إلكترونـــي يطلـــب منـــه تســـجيل الدخـــول 
بإســـم المســـتخدم وكلمـــة المـــرور، بـــل ربمـــا يتطلـــب األمـــر 
إدخـــال رقـــم بطاقـــة اإلئتمـــان أو رقـــم بطاقـــة الصـــراف اآللـــي. 
تبـــدو هـــذه المواقـــع موثوقـــة وســـليمة فـــي مظهرهـــا 

المباشـــرة  للخدمـــات  المميـــزة  الســـمات  نفـــس  وتحمـــل 
ــتياء  ــرض اإلسـ ــر اإللكترونـــي بغـ ــادة للبنـــك أو المتجـ المعتـ

علـــى المعلومـــات والبيانـــات الخاصـــة بالمســـتخدم.
الهجمـــات  هـــذه  تهـــدف  الخبيثـــة:  البرمجيـــات  تنصيـــب 
إلـــى تنصيـــب برمجيـــات خبيثـــة فـــي جهـــاز الكمبيوتـــر، حيـــث 
وهمـــي  إلكترونـــي  موقـــع  إلـــى  الضحيـــة  إســـتدراج  يتـــم 
يقـــوم بشـــن هجـــوم علـــى الجهـــاز بمجـــرد النقـــر علـــى الرابـــط 

المرســـل.

تنصيـــب ملفـــات ومرفقـــات خبيثـــة: الملفـــات المرفقـــة 
ــات  ــات )PDF( وملفـ ــل ملفـ ــواردة مثـ ــة الـ ــائل البريديـ بالرسـ
ـــن  )Word( تقـــوم بمهاجمـــة الجهـــاز بمجـــرد فتحهـــا، مـــا ُيمكِّ

القراصنـــة مـــن إحـــكام الســـيطرة كليـــًا علـــى الجهـــاز.

رســـائل اإلحتيـــال: تهـــدف إلـــى الغـــش والخـــداع، مثـــل 
التبـــرع  وطلبـــات  اليانصيـــب  بجوائـــز  بالفـــوز  اإلشـــعار 
الـــخ. والترويـــج،  التســـوق  وإعانـــات  الخيريـــة  للجمعيـــات 

معظم الهجمات ال تعمل إال بعد „قراءة الرسالة والتفاعل معها بأي صورة كانت“ كما ذكر آنفًا.
بادر بالتبليغ عن مثل هذه الرسائل عبر نظام التبليغ عن هجمات التصيد اإللكتروني المتبع في سامرف.

حـــدد الرســـالة المريبـــة وأنقـــر علـــى الجانـــب األيمـــن مـــن )المـــاوس( ثـــم إختـــر „التبليـــغ عـــن هجمـــة تصيـــد إلكترونـــي“ مـــن 
قائمـــة الخيـــارات.

يتلقـــى „ مركـــز الحمايـــة الفنيـــة“ نســـخة مـــن الرســـالة بغـــرض التحليـــل وإتخـــاذ اإلجـــراء المناســـب، كمـــا يتـــم حـــذف الرســـالة 
المريبـــة تلقائيـــًا.

ر أن رقم اإلتصال بالمركز عند الطوارئ هو : 4713 - 396 - 14 - 00966 َتذكَّ

هجمات التصيد اإللكتروني
في نظام البريد وتدابير الحماية منها

تدابير سامرف للحماية والتبليغ عن هجمات التصيد اإللكتروني:

روبيش بورز – مدير  مركز الحماية الفنية
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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.

ترحيـــب برجـــال األمـــن الجـــدد

فراس بن محمد المحمدي

سلطان دوخي المالكي

عبد الله بن محمد الغامدي

راكان بن خضر العمري

عبد العزيز بن محمد الحازمي

أحمد بن عبد الرحمن خاف

سنيد بن محمد أبو رحيله

محمـــود عســـول - إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة
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ضمـــن مبـــادرات المســـئولية االجتماعيـــة بشـــركة ســـامرف، أقـــام رواد المســـتقبل العديـــد مـــن اللقـــاءات والبرامـــج 
المخطـــط إقامتهـــا خـــال عـــام 2019م.

ــارات( بمناســـبة  حيـــث إســـتكمل رواد المســـتقبل مبادرتهـــم بالبرنامـــج الثالـــث والـــذي حمـــل عنـــوان )%99 فـــي اإلختبـ
إقتـــراب اإلختبـــارات النهائيـــة للعـــام الدراســـي 1439هـ/1440هــــ والـــذي قدمـــه المـــدرب/ طـــارق بـــن حمـــزة شـــفي، حيـــث 
ـــارات وتعلمـــه الطريقـــة  ـــد مـــن الفقـــرات التـــي تســـاعد الطالـــب علـــى التخلـــص مـــن ضغـــوط اإلختب شـــمل البرنامـــج العدي

ـــدروس. الصحيحـــة فـــي المذاكـــرة ومراجعـــة ال
تـــاه البرنامـــج الرابـــع مـــع بدايـــة العـــام الدراســـي 1440هـ/1441هــــ بعنـــوان )ســـفينة الـــرواد( ، وهدفـــه الرئيـــس إجتمـــاع 
الفئـــة المتميـــزة مـــن المشـــاركين خـــال الفتـــرة الماضيـــة بمبـــادرة رواد المســـتقبل بهـــدف التركيـــز عليهـــم وتعزيـــز القيـــم 
المهاريـــة والتربويـــة التـــي حصلـــوا عليهـــا ببرامـــج نوعيـــة مركـــزة هادفـــة خـــال الفتـــرة المقبلـــة مـــن البرنامـــج، وإشـــراكهم 

فـــي تنفيـــذ وترتيـــب البرامـــج القادمـــة مـــن خـــال ورشـــة عمـــل حواريـــة مـــع مشـــرفي البرنامـــج .
ـــز( قدمـــه المـــدرب/  ـــداع والتحفي ـــن اإلب ـــا بي ـــوان )نجاحن ـــم البرنامـــج الخامـــس بعن ـــد أقي ـــة العـــام الهجـــري الجدي ومـــع بداي
ممـــدوح العنـــزي، ويهـــدف البرنامـــج إلـــى شـــحذ الهمـــم نحـــو النجـــاح والتفـــوق مـــن خـــال أطروحـــات علميـــة تنمـــي العقـــل 

وتعيـــن الشـــباب علـــى رســـم طريـــق النجـــاح والســـير علـــى هـــذا الطريـــق إلـــى حيـــن تحقيـــق الهـــدف بـــإذن اللـــه . 
وتســـتكمل مبـــادرة رواد المســـتقبل برامجهـــا خـــال عـــام 2019م ببرنامجهـــا الســـادس ) أســـرار فـــي فـــن اإللقـــاء ( 
للمـــدرب/ طـــارق الرفاعـــي، والـــذي يهـــدف إلـــى  تحفيـــز الـــرواد نحـــو التمكـــن مـــن فنـــون اإللقـــاء والتأثيـــر فـــي اآلخريـــن، 
حتـــى يتســـنى لهـــم إيصـــال صوتهـــم وإبداعهـــم فـــي كل األوســـاط المحيطـــة بهـــم، وليتمكنـــوا مـــن التعبيـــر بـــكل طاقـــة 

عـــن ذواتهـــم وأهدافهـــم وطموحاتهـــم.

برنامج » رواد المستقبل «

باســـم الظاهـــري - أخصائـــي العاقـــات العامـــة والمســـؤولية االجتماعيـــة
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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 يحصان على هذه الشـهادة 

فـي العالم. 
يضيـف هـذا اإلنجـاز قيمـة حقيقية لسـامرف نظرًا إلرتباطه 
الوثيـق برسـالتها المرتكـزة علـى بنـاء القـوى العاملـة عالية 
الكفاءة والتأهيل وكذلك قيمها األساسـية المتمثلة في 

التميـز والمواطنـة، فضـًا عـن تعزيـز هـذا اإلنجـاز  لجهـود 
قسـم التخطيـط اإلقتصـادي الراميـة إلـى المحافظـة علـى 

التميـز التشـغيلي لسـامرف مـن خـال التخطيـط األمثـل.
جديـٌر بالذكـر أن قسـم التخطيـط اإلقتصـادي يعمـل حاليـًا 
وهـو  المنتجـات،  خلـط  تحسـين  مشـروع  إسـتكمال  علـى 
وفوائـده  الواعـدة  نتائجـه  علـى  عطفـًا  طمـوح  مشـروع 

المرجـوة

إنجــــازات موظفـــي ســـامــــرف
المهنـــدس/ زهيـــر ماكـــه - مدير قســـم تخطيط اإلنتاج واإلمداد

حســـين دبـــاغ عبداللـــه عشـــري

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.

قيـادات إكسـون موبيـل فـي سـامرف

محمد باقيس - كبير أخصائيي العاقات العامة والمسؤولية االجتماعية 
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إســـتمرت مبـــادرة رائـــدات المســـتقبل فـــي إقامـــة برامجهـــا، 
ذاتـــي(  )أعـــرف  بعنـــوان  الخامـــس  اللقـــاء  أقيـــم  حيـــث 
الـــذي تمحـــور حـــول فقـــرات عديـــدة عـــن إكتشـــاف الـــذات 
الحيـــاة  فـــي  تمكينهـــا  وكيفيـــة  الشـــخصية  والمهـــارات 

والعمليـــة. العلميـــة 
كمـــا أقيـــم اللقـــاء الســـادس بفعاليـــة تحـــت عنـــوان ) الحيـــاة 
ـــع والتـــي تضمنـــت  ـــا بينب ـــدن مارين ـــوان ( فـــي منتجـــع قول أل
فقـــرات عديـــدة عـــن التأمـــل وتأثيـــر األلـــوان فـــي حياتنـــا 
وكيفيـــة تســـخير طاقـــات األلـــوان لإليجابيـــة فـــي قالـــٍب 

مـــن المتعـــة والترفيـــه.
والـــذي  وأســـرتي(  )أنـــا  بعنـــوان  اللقـــاءات  ســـابع  وكان 
ــادة اإليجابيـــة وحـــاالت  ــرات متعـــددة عـــن الريـ تضمـــن فقـ

أســـرية. تشـــخيص 
عـــدة  عـــرض  تـــم  مهنتـــي(  فـــي  )رائـــدة  عنـــوان  وتحـــت 
مشـــاريع ناشـــئة مـــن قبـــل الرائـــدات وإقامـــة ورش عمـــل و 

معـــرض للمهـــن.

برنامج » رائدات المستقبل «
باسم الظاهري - أخصائي العاقات العامة والمسؤولية االجتماعية

الصناعـــي  األمـــن  إدارة  فـــي  ممثلـــًة  الشـــركة  شـــاركت 
والشـــؤون الحكوميـــة فـــي ملتقـــى التمّيـــز األمنـــي الـــذي 
أقيـــم فـــي مقـــر أكاديميـــة أعمـــال األمـــن الصناعـــي بشـــركة 
أرامكـــو الســـعودية بالظهـــران بتاريـــخ 29 أكتوبـــر 2019م، 
لتبـــادل المعرفـــة والخبـــرات وتحديـــد فـــرص التعـــاون بيـــن 

اإلدارات والشـــركات فـــي قطـــاع األمـــن الصناعـــي.
وجـــاءت المشـــاركة فـــي هـــذه الفعاليـــة الهامـــة ألهـــداف 
عديـــدة أهمهـــا تقويـــة العاقـــات بيـــن اإلدارات والشـــركات 

مســـتوى  ورفـــع  األمنيـــة  المعرفـــة  وتحديـــث  األمنيـــة 
فـــرص  لتحديـــد  الصناعـــي  األمـــن  مجـــال  فـــي  التعـــاون 

المســـتمر. التحســـين 
وجديـــٌر بالذكـــر أنـــه تـــم خـــال الملتقـــى تكريـــم كٌل مـــن 
المهنـــدس/ مهنـــد جمـــال األحمـــدي واألســـتاذ/ محمـــود 
النقـــاط  بعـــض  وطـــرح  لمشـــاركتهم  عســـول  يوســـف 

لمناقشـــتها. األمنيـــة 

سامـرف تشــارك فـي ملتقـى التمـيز األمنـي

محمـــود عســـول -  إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة 
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يتعامـــل مختبـــر ســـامرف بشـــكل يومـــي مـــع الكثيـــر مـــن 
العينـــات بمختلـــف أنواعهـــا بمـــا فيهـــا عينـــات المنتجـــات 
النهائيـــة إلصـــدار شـــهادات الجـــودة، ممـــا جعلـــه يحـــوي 
الممهـــد  والحساســـة  الهامـــة  البيانـــات  مـــن  هائـــًا  كمـــًا 
إســـتخدامها إلنشـــاء التقاريـــر واإلحصائيـــات الدوريـــة الازمـــة.

ويعتبـــر دفتـــر الورديـــات مـــن المراجـــع الهامـــة لـــكل تلـــك 
البيانـــات، حيـــث يقيـــد فيـــه رؤســـاء الورديـــات جميـــع األحـــداث 
جميـــع  فيـــه  ويوثقـــون  الورديـــة  ســـاعات  خـــال  الهامـــة 
التحليـــل  وأجهـــزة  اآلالت  وأعطـــال  الســـامة  ماحظـــات 
ـــات شـــهادات  ـــات األخـــرى كبيان ـــى بعـــض المتطلب عـــاوة عل
الجـــودة المصـــدرة، فضـــًا عـــن قيامهـــم بإعـــادة تدويـــن بعضـــًا 
مـــن هـــذه البيانـــات فـــي ســـجات أخـــرى بشـــكل منفصـــل.

تســـهيًا وتطويـــرًا لـــكل ماســـبق، تدخـــل الجانـــب التقنـــي 
لـــكل  الـــازم  الدعـــم  يقـــدم  إلكترونـــي  بتوظيـــف ســـكرتير 
مايخـــص ســـكرتارية البيانـــات والتقاريـــر، بحيـــث تـــم إعتمـــاد 
تطبيـــق دفتـــر الورديـــات اإللكترونـــي علـــى أجهـــزة الحاســـب 

اآللـــي ليحـــل محـــل دفتـــر الورديـــات التقليـــدي.
 يمتـــاز هـــذا التطبيـــق القائـــم بـــدور الســـكرتير اإللكترونـــي 
باســـتقباله جميـــع األحـــداث والبيانـــات مـــن رؤســـاء الورديـــات 
ــم ثـــم  ــيط ومنظـ ــر بشـــكل بسـ ــال المباشـ عـــن طريـــق اإلدخـ
ـــر الورديـــة تمهيـــدًا لمشـــاركته  يقـــوم هـــو بـــدوره بإنشـــاء تقري
مـــع طاقـــم المختبـــر عبـــر البريـــد اإللكترونـــي بشـــكل تلقائـــي، 
ــى  ــا علـ ــات وتوزيعهـ ــل البيانـ ــرز وتحليـ ــه بفـ ــن قيامـ ــًا عـ فضـ
ـــات  ـــر واإلحصائي ـــع التقاري ســـجاتها المخصصـــة وإنشـــاء جمي
الخاصـــة بالعينـــات وشـــهادات الجـــودة ومعـــدات المختبـــر 

بالكامـــل  وماحظـــات الســـامة وغيرهـــا بشـــكل تلقائـــي 
ـــات  وبتحديـــث لحظـــي ويقـــوم بتخزينهـــا ضمـــن قاعـــدة البيان
ويســـهل عمليـــة الوصـــول إليهـــا مـــن خـــال محـــرك بحـــث 
ســـهل االســـتخدام مـــع نظـــام تصفيـــة لنتائـــج البحـــث حســـب 

ــوب. المطلـ
فالتطبيـــق عبـــارة عـــن نظـــام قاعـــدة بيانـــات متكامـــل للمختبـــر 
وكان بمثابـــة نقلـــة نوعيـــة، فلقـــد تـــم االســـتغناء عـــن الـــورق 
بشـــكل كامـــل فـــي جميـــع تقاريـــر وســـجات المختبـــر وقـــد 
ســـاهم فـــي حفـــظ الوقـــت والجهـــد وتقليـــص معامـــل الخطـــأ 
البشـــري بشـــكل ملحـــوظ فضـــًا عـــن تطـــور بيئـــة العمـــل 
وظهورهـــا بمظهـــر يتناســـب مـــع ســـمعة الشـــركة وتطورهـــا 

ـــة. ـــوازي التطـــور الملحـــوظ فـــي الخدمـــات اإللكتروني وي
وأبـــرز مـــا يميـــز التطبيـــق هـــو تســـجيله لجميـــع األحـــداث 
والتاريـــخ  بالوقـــت  الســـجات  جميـــع  علـــى  والتعديـــات 
واســـم القائـــم بهـــا، حيـــث أن لـــكل موظـــف اســـم مســـتخدم 
وكلمـــة مـــرور خاصـــة بـــه، وتختلـــف صاحيـــات المســـتخدمين 
بحســـب المهـــام الموكلـــة إليهـــم. كمـــا أن عمليتـــي الوصـــول 
بشـــكل  ومحميـــة  منظمـــة  عليهـــا  التعديـــل  أو  للبيانـــات 

ــل. كامـ
الجديـــر بالذكـــر أن هـــذا التطبيـــق قـــد تـــم تصميمـــه وبرمجتـــه 
بشـــكل كامـــل داخـــل المختبـــر، وكان التطبيـــق قـــد خضـــع 
لجميـــع  مائمـــًا  بـــات  حتـــى  وتطويـــرات  تحديثـــات  لعـــدة 
المســـتخدمين وملبيـــًا لـــكل العمليـــات المصمـــم ألجلهـــا.

السكرتير اإللكتروني
عبد الله خّاف - فني مختبر



العـدد ) 7 ( ديسـمبر 2019 37مجلة سامرف 36

يعتبـــر اإلنفجـــار الناتـــج عـــن غليـــان الســـوائل وتمـــدد الغـــازات أحـــد أخطـــر الحـــوادث الكارثيـــة التـــي تقـــع فـــي 
ـــوي  ـــج عـــن إنفجـــار خـــزان يحت ـــا، وهـــو حـــادث ينت ـــات مـــن الضحاي ـــة، وعـــادًة مـــا يخلـــف المئ المنشـــآت الصناعي
ــم  ــي معظـ ــار فـ ــي اإلنفجـ ــث يلـ ــه، حيـ ــة غليانـ ــوق درجـ ــرارة تفـ ــة حـ ــه درجـ ــد بلوغـ ــوط عنـ ــائل مضغـ ــى سـ علـ
الحـــاالت تشـــكل كـــرات اللهـــب الهائلـــة. الســـبب األكثـــر شـــيوعًا لهـــذا اإلنفجـــار هـــو نشـــوب حريـــق خارجـــي 
بالقـــرب مـــن الخـــزان يـــؤدي إلـــى تســـخين الســـائل الموجـــود داخلـــه وزيـــادة الضغـــط ثـــم اإلنفجـــار. علـــى الرغـــم 
ـــى  ـــؤدي إل ـــي، إال أن تعرضهـــا للتســـخين المســـتمر ي ـــات مصممـــة بحيـــث تتحمـــل الضغـــط العال مـــن أن الخزان

تصـــدع بنيتهـــا المعدنيـــة وإنفجارهـــا فـــي نهايـــة المطـــاف.

تـــم إســـتخدام مصطلـــح „إنفجـــار ناتـــج عـــن غليـــان الســـوائل وتمـــدد الغـــازات“ ألول مـــرة فـــي نهايـــة خمســـينات 
القـــرن الماضـــي عنـــد التحقيـــق فـــي حـــادث وقـــع فـــي محطـــة أبحـــاث، حيـــث درج الباحثـــون واألكاديميـــون 
والمختصـــون فـــي الشـــركات والمؤسســـات الحكوميـــة والـــوكاالت المســـتقلة منـــذ ذلـــك الحيـــن علـــى دراســـة 
ــا  ــة حدوثهـ ــى طريقـ ــة إلـ ــة باإلضافـ ــا المحتملـ ــا ومخاطرهـ ــماتها وخصائصهـ ــم سـ ــة فهـ ــرة بغيـ ــذه الظاهـ هـ

ـــة المدمـــرة. ـــدور المحتمـــل لمصـــادر الطاقـــة فـــي الحـــوادث الكارثي وال

أدت هـــذه الظاهـــرة إلـــى وقـــوع العديـــد مـــن الحـــوادث التـــي تســـببت فـــي حصـــد الكثيـــر مـــن األرواح فـــي 
مقدمتهـــم رجـــال اإلطفـــاء الذيـــن يهرعـــون دومـــًا لمكافحـــة الحرائـــق التـــي ينتـــج عنهـــا هـــذا النـــوع مـــن 
اإلنفجـــارات. أشـــهر هـــذه اإلنفجـــارات هـــي الحـــادث الـــذي وقـــع فـــي مدينـــة فيزيـــن فـــي فرنســـا عـــام 1966م 
)وقـــع بمصفـــاة بتـــرول وأدى لوفـــاة 18 شـــخصًا( والحـــادث الـــذي وقـــع فـــي مدينـــة خوانيكـــو بالقـــرب مـــن 
ـــرول المســـال  ـــى 54 خـــزان لغـــاز البت ـــوي عل مكســـيكو ســـيتي فـــي المكســـيك )وقـــع فـــي فرضـــة شـــحن تحت

ــاة 500 شـــخص(. وأدى لوفـ

وإيمانـــًا منهـــا بســـامة األفـــراد وحمايـــة الممتلـــكات، أجـــرت ســـامرف دراســـة مســـتفيضة فـــي عـــام 2018م 
ـــم إتخـــاذ  ـــوع مـــن اإلنفجـــارات فـــي عمـــوم المصفـــاة، حيـــث ت ـــات المعرضـــة لخطـــر هـــذا الن ركـــزت علـــى الخزان

ـــر اإلحترازيـــة الازمـــة للحـــد مـــن إحتماليـــة وقوعهـــا.    التدابي

تقييــم مخـاطـــر اإلنفجـــارات الناتجــة
عــــن غلـــيـــــان الســــوائـــل وتـمـــــدد الــغـــــازات

أحمـــد خيـــاط – مهنـــدس منـــع الخســـائر وســـامة العمليـــات
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برعايـــة وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة المهنـــدس/ 
أحمـــد بـــن ســـليمان الراجحـــي، شـــارك أعضـــاء اللجنـــة 
الحـــوار  منتـــدى  فـــي  ســـامرف  بشـــركة  العماليـــة 
اإلجتماعـــي العاشـــر تحـــت شـــعار „مســـتقبل العمـــل 
اإلربعـــاء  يـــوم  فـــي  المنعقـــد   „ المملكـــة  فـــي 
بفنـــدق  9/10/2019م  الموافـــق  10/02/1441هــــ 

بالريـــاض. الموفنبيـــك 

تنـــاول المنتـــدى التحـــوالت فـــي أنمـــاط العمـــل الجديـــدة 
ــا  ــات التـــي تواجههـ ــال والتحديـ ــاذج األعمـ ــر نمـ وتطويـ
ودور الجهـــات ذات العاقـــة، كمـــا ناقـــش المنتـــدى 
إدارة المواهـــب وتطويرهـــا والتحديـــات التـــي تواجههـــا 
والحقـــوق واإللتزامـــات الواجبـــة علـــى أطـــراف العمـــل. 
تطـــرق المنتـــدى أيضـــًا إلـــى تهيئـــة المـــوارد البشـــرية 
ألعمـــال المســـتقبل والمهـــن القياديـــة وتطويـــر نمـــاذج 
أعمـــال  جـــدول  تضمـــن  حيـــث  واإلنتاجيـــة،  األعمـــال 
وأوراق العمـــل المطروحـــة إرتبـــاط مســـتقبل العمـــل 
ــاس  ــر األسـ ــل حجـ ــي تمثـ ــة “2030” التـ ــة المملكـ برؤيـ
فـــي تنويـــع إقتصـــاد البلـــد وبنـــاء القـــدرات الازمـــة 
للتكيـــف مـــع ثـــورة التقنيـــة ومـــا يصاحـــب هـــذه المرحلـــة 

العمـــال  مـــن  للعديـــد  جوهريـــة  تأهيـــل  عمليـــة  مـــن 
الحالييـــن ومـــا تطلبـــه مـــن إســـتثمارات إســـتباقية فـــي 
ـــر المواهـــب المســـتقبلية. كمـــا يهـــدف المنتـــدى  تطوي
إلـــى مناقشـــة قضايـــا العمـــل وتطويـــر آلياتـــه وديمومـــة 
برامجـــه التحفيزيـــة بجديـــة مـــن خـــال طـــرح للتحديـــات 
والحلـــول وإتاحـــة مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة بتـــداول 
الحـــوار البنـــاء بيـــن أطـــراف العمـــل الثاثـــة الحكومـــة 
وأصحـــاب العمـــل وممثلـــي العمـــل بمـــا يقـــود إلـــى 
واضحـــة  ورؤيـــة  ومحـــدد  مـــدروس  عمـــل  برنامـــج 

ــة. ــل بالمملكـ ــتقبل العمـ لمسـ

المنتـــدى  هامـــش  علـــى  اللجنـــة  أعضـــاء  وإلتقـــى 
بالمستشـــار/ خالـــد الدوســـري وتـــم التباحـــث حـــول دور 
اللجنـــة العماليـــة فـــي تطويـــر مهـــام اللجنـــة الوطنيـــة 
للجـــان العماليـــة بالمملكـــة . ضـــم وفـــد اللجنـــة العماليـــة 
المشـــارك فـــي المنتـــدى كل مـــن علـــي الرايقـــي، رئيـــس 
اللجنـــة والوليـــد كمـــال، مقـــرر اللجنـــة باإلضافـــة إلـــى 
األعضـــاء تركـــي البيطـــار وخالـــد الثقفـــي وعبـــد العزيـــز 

الزهرانـــي.

مشاركة اللجنة العمالية بالشركة
بمـنـتـــدى الحــــــوار اإلجتـــــمـاعــــي الـعــــاشــــر

تركـــي البيطـــار – فنـــي كهربـــاء
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- إصقـــل نفســـك فـــي تخصصـــك بعـــد المرحلـــة الجامعيـــة: أي إبـــدأ بتعلـــم المزيـــد فـــي مجالـــك أو فـــي 
تخصصـــات متفرعـــة لنفـــس المجـــال، مـــن خـــالل )الـــدورات التدريبيـــة المباشـــرة أو عـــن بعـــد(. 

- ال تفـــوت أي فعاليـــات فـــي مجـــال تخصصـــك وإســـتفد منهـــا قـــدر اإلمـــكان: حضـــور ومشـــاركة فاعلـــة 
فـــي الفعاليـــات مثـــل المؤتمـــرات والمحاضـــرات العلميـــة والمعـــارض(.  

ـــن والكتـــاب فـــي مجالـــك فـــي وســـائل التواصـــل  ـــرواد والمتحدثي ـــع أهـــم ال - كـــون شـــبكة عالقـــات وتاب
ــر عـــن أهـــم المســـتجدات فـــي  ــاركهم أفـــكارك وإستفسـ اإلجتماعـــي والفعاليـــات وتواصـــل معهـــم وشـ

موضـــوع معيـــن ســـبق أن تحدثـــوا أو كتبـــوا عنـــه. 

- إجعـــل لـــك صفحـــة إحترافيـــة فـــي وســـائل التواصـــل اإلجتماعـــي : قـــم بإرفـــاق معلومـــات فـــي الســـيرة 
الذاتيـــة، وإتبـــع أفضـــل طـــرق صناعـــة الســـيرة الذاتيـــة لتتمكـــن مـــن إســـتعراض مهاراتـــك ولتكـــن باللغتيـــن.

- تطـــوع فـــي مجـــال تخصصـــك: إتصـــل بـــأي شـــركة وأطلـــب منهـــم التطـــوع عنـــد شـــخص محـــدد يكـــون 
 Job( ــا يســـمى ــو مـ ــه وهـ ــه وتتعلـــم منـ ــه فـــي نفـــس مجالـــك لتتطـــوع تحـــت إدارتـ هدفـــك التعلـــم منـ
Shadowing ( لمـــدة يـــوم كامـــل أو أطلـــب التطـــوع فـــي اإلدارة التـــي تخـــص مجالـــك بعـــد التخـــرج 
إلكتســـاب الخبـــرة، بمـــا ال يقـــل عـــن 140 ســـاعة عمـــل، وأخيـــرًا تطـــوع بعمـــل دورات مجانيـــة فـــي تخصصـــك.

ــح لـــك  ــا تفتـ ــارب المجانيـــة وربمـ ــر شـــيء مـــن التجـ ــل تأتيـــك: جـــرب فلـــن تخسـ ــة عمـ ــأي فرصـ ــل بـ - إقبـ
ــه.  ــذي تبحـــث عنـ ــك الـ ــون هـــي طموحـ ــد تكـ ــرى أو قـ ــة أخـ ــة لوظيفـ فرصـ

المجتمـــع  فـــي  بيـــت  يخلـــو  قـــد ال  أنـــه  الجميـــع  يعلـــم  كمـــا 
إال يوجـــد بـــه شـــاب أو شـــابة بـــال وظيفـــة، وقـــد تكـــون تلـــك 
المشـــكلة أم المشـــكالت التـــي يواجههـــا مجتمعنـــا .. لذلـــك 
فـــي لقـــاءات عديـــدة متخصصـــة فـــي التأهيـــل الوظيفـــي ننصـــح 
الشـــباب والشـــابات بأهـــم الطـــرق التـــي تســـاهم فـــي الحصـــول 

ــا : ــة منهـ ــى وظيفـ علـ

البناء المجتمعي „ 
أزمة الشباب بعد الجامعة والحل
رانيـــا ســـفر - أخصائيـــة العاقـــات العامـــة والمســـؤولية االجتماعيـــة 
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العمــل،  خــارج  الســامة  لجنــة  وبرامــج  ألنشــطة  إســتكمااًل 
نفــذت اللجنــة برنامــج توعــوي للســامة المنزليــة يهــدف لرفــع 
مســتوى الوعــي عــن المخاطــر و الممارســات غيــر اآلمنــة داخــل 
أكثــر  مــكان  المنــزل  وجعــل  معهــا  التعامــل  وكيفيــة  المنــزل 
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 
لمعــدات  هبــة  وشــركة  الطبيــة  النهــدي  وشــركة  „ســاكو“ 
المحترفيــن  صانــع  ومركــز  المحــدودة  والحرائــق  الســامة 

الفــرق للوجبــات الصحيــة. ومؤسســة إصنــع 
التوعــوي  المروريــة  الســامة  برنامــج  اللجنــة  أقامــت  كمــا 
الترفيهــي بمشــاركة فعالــة مــن شــعبة مــرور محافظــة ينبــع و 
ــي و إدارة األمــن الصناعــي والســامة فــي  إدارة الدفــاع المدن
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 
ــم يقتصــر علــى ذلــك  ــة ل ــر بالذكــر أن دور اللجن المتحركــة. الجدي
فقــط، بــل امتــد ليدعــم برنامــج األمــن والســامة خــارج ينبــع 
ــدر، مــع اســتمرار برامــج  ليغطــي المدرســة األولــى بمحافظــة ب

ــع. مكافحــة الحريــق فــي مــدارس ينب
وكجــزء مــن مســؤولية اللجنــة و إيمانــًا بأهميــة التوعيــة و حرصــًا 
ــة للمرافــق  ــارة تفقدي ــة بزي ــع، قامــت اللجن علــى ســامة الجمي
بمنســوبي  الخاصــة  للمســاكن  الصيانــة  تدعــم  التــي  الخارجيــة 

الشــركة.

لجنة السالمة خارج العمل بشركة سامرف
مهنـــد االحمـــدي - مشـــرف األنظمـــة األمنيـــة و رئيـــس لجنـــة الســـامة خـــارج العمـــل

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 
لســامة  الفنــي  والتدقيــق  اإلنفجــارات  مخاطــر  ودراســة 
للبتــرول(  األمريكــي  المعهــد  معاييــر  )وفــق  األلكلــة  وحــدة 
ودراســة المخاطــر التأمينيــة، الــخ. كمــا إبتــدرت ســامرف فــي 
عــام 2008م السلســلة األولــى مــن دراســات تقييــم المخاطــر 
الوحــدات اإلنتاجيــة، حيــث تقضــي  التشــغيلية فــي  والكفــاءة 
 5 بيــن   يتــراوح  زمنــي  لمــدى  بإســتمرارها  المعتمــدة  الخطــة 
إلــى 7 أعــوام وفــق مقتضيــات الخطــة بعيــدة المــدى ألعمــال 
الصيانــة اإلضطراريــة والصيانــة الدوريــة.  وشــهد العــام الجــاري 
إنطــاق الــدورة الرابعــة مــن هــذه الدراســات التــي تشــمل جميــع 
المشــابهة األخــرى  الدراســات  القائمــة، فضــًا عــن  الوحــدات 
التــي يتــم أجراؤهــا حســب الخطــة مثــل دراســة التحليــل الكمــي 

التأمينيــة وتقييــم  لمخاطــر وحــدة األلكلــة ودراســة المخاطــر 
المخاطــر المتعلقــة بفلوريــد الهيدروجيــن فــي وحــدة األكلــة 

وفــق ســيناريوهات محتملــة.
كمــا تحــرص ســامرف ســنويًا علــى رصــد وحصــر جميــع المخاطــر 
ــة  فــي المصفــاة وتعمــل علــى خفضهــا بنســبة %30 قبــل نهاي
بلــوغ  فــي  العــام  هــذا  فــي  الشــركة  نجحــت  وقــد  عــام،  كل 
الماضــي  ســبتمبر  شــهر  بحلــول   )30%( المســتهدفة  النســبة 
)أي قبــل 3 أشــهر 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.

ــة والســيطرة عليهــا  ــة رصــد مخاطــر الســامة والصحــة والبيئ ــق بغي ــات صــارم ودقي تطبــق شــركة ســامرف نظــام ســامة عملي
ــل عــدد حــوادث  ــة مــن ذلــك هــي تقلي ــة المعــدات والتشــغيل، حيــث أن الغاي والتخلــص منهــا لضمــان ســامة األفــراد وإعتمادي
العمليــات وحّدَتهــا والعواقــب المترتبــة عليهــا. وتعتمــد ســامرف فــي هــذا الصعيــد شــعار „عــدم فقدان وســائل الســيطرة األولية“.

ســـالمة العمليـــات وإدارة المخـــاطــــر
محمـــد الشـــريف - مهنـــدس منـــع الخســـائر وســـامة العمليـــات
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إســـتقبل ســـعادة محافـــظ ينبـــع األســـتاذ/ ســـعد بـــن مـــرزوق الســـحيمي بمكتبـــه المهنـــدس /عثمـــان بـــن علـــى الغامـــدي 
ـــادل اآلراء وأوجـــه التعـــاون المشـــترك  ـــارة تب ـــم خـــال الزي ـــث ت ـــن بشـــركة ســـامرف، حي ـــن التنفيذيي ـــر اإلداريي الرئيـــس وكبي

ـــز الخدمـــة المجتمعيـــة لمحافظـــة ينبـــع. بيـــن الشـــركة ومحافظـــة ينبـــع بغيـــة تعزي

محافظ ينبع في استقبال رئيس شركة سامرف

محمد باقيس - كبير أخصائيي العاقات العامة والمسؤولية االجتماعية 

الســفر  فــي  الجامحــة  الرغبــة  تتملكهــم  الجميــع  أن  شــك  ال 
وجهتنــا  نبلــغ  أن  إلــى  التشــويق  ويســتمر  اإلجــازات  وقضــاء 
المنشــودة، حيــث تبــدأ رحلــة الشــغف واإلســتمتاع بإلتقــاط صــور 
الســيلفي التذكاريــة ومتعــة التســوق وتنــاول الوجبــات الفاخــرة 
والشــهية وغيرهــا مــن األنشــطة الســياحية الحماســية التــي ربمــا 
تتــرك لــدى البعــض ذكريــات خالــدة ال تنســى طــوال حياتهــم.

غيــر أن هنالــك بعــض األمــور التــي قــد تفســد علــى المســافر 
عندمــا  خصوصــًا  صفــوه،  وتعكــر  الفريــدة  اللحظــات  روعــة 
يعانــي مــن نفــاد النقــود المفاجــئ الــذي يشــكل عصــب الرحلــة 
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 
نقــدًا أو مودعــة فــي البطاقــات المصرفيــة، بداعــي الســرقة أو 

بســبب اإلهمــال الشــخصي.
إذن كيــف نحافــظ علــى المــال واألغــراض الشــخصية مــا هــي 

الســبل الكفيلــة بذلــك؟
البطاقات المصرفية

ال غنــى للمســافر عــن بطاقــات اإلئتمــان وبطاقــات الصــراف 
وكافــة البطاقــات المصرفيــة، بينمــا تظــل إحتمــاالت حــدوث 
ســرقة إلكترونيــة واردة بدرجــة كبيــرة، خصوصــًا البطاقــات التــي 
تعمــل بتقنيــة المســح اإللكترونــي، فقــد نجــح اللصــوص فــي 

التصــور  الحالــي فــي تطويــر أســاليب إجراميــة تواكــب  عصرنــا 
التقنــي، إذ يكفــي أن يتلصصــوا علــى الضحيــة لســرقة بياناتــه 
أن  يكتشــف  حينمــا  إال  األمــر  الضحيــة  يــدرك  وال  المصرفيــة. 
حســابه خــاٍل مــن المــال لدرجــة عجــزه عــن ســداد قيمــة كــوب من 
الشــاي، وهــو موقــف عصيــب ومحــزن بــا شــك. لحســن الحــظ 
تمكنــا بفضــل التقنيــات الحديثــة مــن المحافظــة علــى البطاقــات 
بطاقــات صغيــر  حامــل  أو  فــي محفظــة  بوضعهــا  المصرفيــة 
الســرقة.  مــن  البيانــات  بحمايــة  كفيلــة  وهــي  الجيــب،  بحجــم 
وال ننســى ضــرورة عــدم إفشــاء البيانــات الخاصــة بالبطاقــات 

المصرفيــة لآلخريــن.
األغراض والمستندات الشخصية

نتفــق جميعــًا علــى أن جــواز الســفر هــو أهــم مــا يجــب علينــا 
وإســتحالة  لخصوصيتــه  نظــرًا  الســفر  خــال  عليــه  المحافظــة 
الحصــول عليــه ســوي مــن الجهــات المختصــة، ومــن المؤســف 
جــدًا إفســاد الرحلــة الجميلــة والشــيقة عندمــا نفقــده. كذلــك 
المحفظــة التــي تحــوي كافــة البطاقــات الشــخصية الهامــة، مــا 

يجعــل الشــخص عاجــزًا حــال فقدانهــا.    
ــر الازمــة للمحافظــة  ــًا فــي التدابي ــر ملي ــا التفكي ــذا يجــب علين ل
علــى هــذه المقتنيــات الثمينــة مــن الضيــاع. ال شــك أن أفضــل 
وســيلة لذلــك هــي اإلنتبــاه قبــل الشــروع فــي الســفر والحــرص 
علــى تفقــد هــذه األشــياء والتأكــد مــن وجودهــا قبــل المغــادرة.

المحافظة على المال واألغراض الشخصية إلنجاح خطة السفر
أرماندو سيبال – كبير المحاسبين و عبد الرحمن زاهد – محاسب عام معتمد
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ضمــن الجهــود والمبــادرات المســتمرة الراميــة إلى تحســين 
األداء فــي حقــل الســامة، تــم تطبيــق „برنامــج الجولــة 
اإلدارية التفقدية األســبوعية“ الذي يشــمل كافة مناطق 
المصفــاة )المناطــق أيــه1 وأيــه2 وبــي1 وبــي2 وســي1 
وســي2 وجــي( باإلضافــة إلــى جميــع المبانــي وســاحات 

ــة المــواد وتجميــع األنقــاض والمخــازن. تخزيــن ومناول

وســامة  الخســائر  منــع  قســم  يقــوم  للبرنامــج  وفقــًا   
للمواقــع  أســبوعية  ميدانيــة  زيــارة  بتنســيق  العمليــات 
يجريهــا  فريــق يضــم اإلدارة التنفيذيــة والمديــرون العامــون 
لــإلدارات وأعضــاء فــرق قيــادة العمــل بمختلــف مناطــق 
المصفــاة، للوقــوف علــى مــدى تقيــد الجميــع بمتطلبــات 

وإشــتراطات الصحــة والســامة وحمايــة البيئــة.

الرئيســية  األداء  مؤشــرات  بإســتعراض  الزيــارة  تبــدأ 
النتائــج  حيــال  تــم  مــا  علــى  والوقــوف  المســتهدفة 
المعنــي  للموقــع  ميدانيــة  زيــارة  ذلــك  ويلــي  الســابقة، 
وإجــراء نقــاش مباشــر مــع الموظفيــن والمقاوليــن فيــه 

فضــًا عــن اإلطــاع علــى مجمــل األوضــاع والثنــاء علــى 
غيــر  األوضــاع  بمعالجــة  والتوصيــة  الجيــدة  الممارســات 
اآلمنــة. تنتهــي الزيــارة بإيجــاز النتائــج والتوصيــة باإلجــراءات 

الــازم. والدعــم  المطلوبــة 

تأتــي هــذه المبــادرة ضمــن المســاعي الهادفــة إلــى تعزيــز 
ثقافــة الســامة فــي الشــركة والعمــل الــدؤوب للحــد مــن 

الحــوادث واإلصابــات بيــن العامليــن. 

إســتكمااًل لسلســلة النجاحــات التــي تحققــت فــي مبــادرة 
تطويــر والتــي تســتهدف المســاهمة فــي تمكيــن الشــباب 
فــي  للدخــول  الازمــة  بالمهــارات  وصقلهــم  والشــابات 
ســوق العمــل؛ نفــذت الشــركة للســنة الثالثــة بالشــراكة 
التــي   )6  -  5  - تطويــر)4  مبــادرة  التقنــي  المعهــد  مــع 
شــملت 17 دورة تدريبيــة إســتفاد منهــا مــا يزيــد عــن 250  
) شــاب وشــابة ( وقــد أدرجــت تحــت هــذه المبــادرة العديــد 
صناعــة   ( أبرزهــا  مــن  كان  واإلهتمامــات  المجــاالت  مــن 
اإلحترافــي  والتصويــر  الجــواالت  وصيانــة  الشــكوالتة 
والمبــاديء المحاســبية لمشــروع تجــاري وإداراة الفعاليات 
الرقمــي  والدمــج  العطريــة  واألحجــار  الصابــون  وصناعــة 
واإلنفــو جرافيــك واإلعــام والتســويق وكتابــة الســيناريو 
وتنســيق الزهــور والتســويق اإللكترونــي وورشــة مكــس 
وبرنامــج  والمونتــاج  والدبلجــة  العطــور  وصناعــة  ميديــا 

إليوســتريتر(. أدوب 

برنامج الجولة اإلدارية التفقدية األسبوعية

مبــــــادرة تطــــويــــر

هانـــي قويـــدر - مشـــرف منـــع الخســـائر وســـامة العمليـــات )باإلنابـــة(

رانيـــا عمـــر  ســـفر - أخصائيـــة العاقـــات العامـــة والمســـؤولية االجتماعيـــة 
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ـــن هـــم مصـــدر األفـــكار بحكـــم قربهـــم مـــن  ال شـــك أن الموظفي
كافـــة األعمـــال الفنيـــة واإلداريـــة التـــي تتـــم فـــي أي شـــركة، مـــا 
يمكنهـــم مـــن إيجـــاد األفـــكار المحتملـــة الالزمـــة لتحســـين األداء 
لـــذا مـــن الضـــروري أن يحافظـــوا علـــى تركيزهـــم  والتجديـــد. 
ـــاء العمـــل  ووعيهـــم وبصيرتهـــم المتفتحـــة علـــى الرغـــم مـــن أعب

اليوميـــة.

الموظفون هم منبع اإلبتكار 
والمصدر الحيوي لألفكار

صالـــح حســـوبة - مديـــر عـــام إدارة العقـــود والمشـــتريات والمخـــازن

ال تقتصـــر أهميـــة اإلبتـــكار علـــى دوره فـــي تطويـــر األعمـــال، بـــل هـــو ضـــروري أيضـــًا لرفـــع كفـــاءة الموظفيـــن. وال جـــدال فـــي أن 

ــا.  ــق غاياتهـ ــى تحقيـ ــركة علـ ــاعد الشـ ــكار يسـ ــوي لألفـ ــم وحيـ ــع دائـ ــم نبـ ــل منهـ ــكار يجعـ ــى اإلبتـ ــم علـ ــن وحثهـ ــجيع الموظفيـ تشـ

ــر مـــن خـــال اإلســـتفادة مـــن األفـــكار. التجديـــد هـــو التطبيـــق العملـــي لإلبـــداع ويقـــود إلـــى التغييـ

الموظفـــون الـــذي حباهـــم اللـــه بنعمـــة الَمَلـــكات اإلداريـــة والقـــدرة علـــى اإلبتـــكار يأخـــذون زمـــام المبـــادرة للســـعي إلـــى إستكشـــاف 

طـــرق جديـــدة ألداء العمـــل وإيجـــاد المزيـــد مـــن األســـاليب الفعالـــة بغيـــة اإلســـتفادة المثلـــى مـــن مـــوارد الشـــركة، حيـــث أنهـــم 

ـــة لمعالجـــة اإلختـــاالت  ـــول الوقائي ـــن الفاحصـــة التـــي ترصـــد المشـــاكل المســـتفحلة وتجلـــب الحل ـــدة واألعي ـــون الدمـــاء الجدي يمثل

الطفيفـــة قبـــل أن تتفاقـــم وتصبـــح أزمـــات حرجـــة ومكلفـــة وخطيـــرة ومهـــددة للســـامة. يبـــرع الموظفـــون حينمـــا يدركـــون أنـــه 

يتوجـــب عليهـــم اإلبتـــكار والتجديـــد، ويأتـــون باألفـــكار الثاقبـــة التـــي مـــن شـــأنها تحســـين مســـتوى الســـامة وحفـــظ أمـــوال الشـــركة 

ـــد مـــن النمـــو. ـــى تحقيـــق المزي أو إيجـــاد ســـبل أخـــرى تقـــود الشـــركة إل

أدركـــت إدارة شـــركة ســـامرف أهميـــة هـــذا األمـــر وحرصـــت علـــى تشـــجيع الموظفيـــن علـــى المســـاهمة بأفكارهـــم القيمـــة لضمـــان 

ــركة "برنامـــج  ــذا أطلقـــت الشـ ــه الخصـــوص. لـ ــتوى الســـامة علـــى وجـ ــة ومسـ ــة عامـ ــركة بصفـ ــال الشـ ــتمر ألعمـ ــين المسـ التحسـ

إقتراحـــات الموظفيـــن" فـــي عـــام 2004م وفـــق آليـــة مكافـــآت مغريـــة ســـاهمت فـــي نجاحـــه الباهـــر. ويهـــدف البرنامـــج إلـــى تشـــجيع 

الموظفيـــن وحثهـــم علـــى المشـــاركة الفعالـــة بأفكارهـــم بغيـــة تطويـــر األداء العـــام للشـــركة ورفـــع كفاءتهـــا وتحســـين مســـتوى 

ـــن يأتـــون بأفـــكار تتوافـــق مـــع  ـــر اإلقتراحـــات، حيـــث يتـــم تقديـــم مكافـــآت متدرجـــة مـــن حيـــث القيمـــة للموظفيـــن الذي الســـامة عب

ـــن  ـــم ومكافـــأة الموظفي ـــى أقامـــة إحتفـــال ســـنوي لتكري أهـــداف البرنامـــج وتشـــكل قيمـــة مضافـــة للشـــركة. وتحـــرص الشـــركة عل

ـــرة فـــي خفـــض المصاريـــف والنفقـــات وتحســـن مســـتوى الســـامة. ـــدة تســـاهم بدرجـــة كبي ـــزة ومفي ـــذي يقدمـــون أفـــكار متمي ال

مؤخـــرًا أصـــدر المهنـــدس/ عثمـــان الغامـــدي، الرئيـــس وكبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن، توجيهـــًا بضـــرورة تنظيـــم ورش عصـــف ذهنـــي 

ــاالت  ــتقبلية ومجـ ــتراتيجيات المسـ ــأن اإلسـ ــفافية بشـ ــدأ الشـ ــق مبـ ــة وفـ ــم القيمـ ــم ورؤاهـ ــن أفكارهـ ــتفادة مـ ــن لإلسـ للموظفيـ

العمـــل القابلـــة للتحســـين، حيـــث وردت العديـــد مـــن األفـــكارة البنـــاءة التـــي تتـــم حاليـــًا دراســـتها بغيـــة تنفيذهـــا حســـب جدواهـــا 

العمليـــة واإلقتصاديـــة. هـــذا خيـــر دليـــل علـــى حـــرص الشـــركة علـــى اإلســـتثمار فـــي تطويـــر قـــدرات الموظفيـــن الذيـــن يمثلـــون الثـــروة 

الحقيقيـــة لســـامرف.

الشـــيء األهـــم الـــذي أود اإلشـــارة إليـــه هـــو أن حـــث الموظفيـــن علـــى المبـــادرة بتقديـــم إقتراحاتهـــم يعـــزز اإلحســـاس بإهتمـــام 

ــا.       ــا علـــى أرض الواقـــع ومكافـــأة أصحابهـ ــا األكيـــدة فـــي ترجمتهـ الشـــركة بتلقـــي األفـــكار الجيـــدة ورغبتهـ



العـدد ) 7 ( ديسـمبر 2019 45مجلة سامرف 44

النســائي  القســم  يقدمهــا  التــي  لألنشــطة  إســتكمااًل 
بنــادي ســامرف الترفيهــي، تواصلــت نجاحاتــه خــال الفتــرة 
والرياضيــة  الثقافيــة  األنشــطة  مــن  بالعديــد  الماضيــة 

والترفيهيــة.  والتعليميــة  والصحيــة 
الجديــر بالذكــر أن النــادي إبتــدأ نشــاطاته بالبرنامــج الصيفــي 
دور  لــه  كان  الــذي  المائيــة  األلعــاب  ومهرجــان  للصغــار 
فعــال فــي تجديــد الطاقــات وإعــادة الحيويــة للجميــع كبــارًا 
وصغــارًا ، كمــا نفــذ النــادي البرنامــج اإلجتماعــي والثقافــي 
تحــت مســمى )اإلســتثمار الرابــح( فــي تربيــة األبنــاء. وفــي 
ــر والتنميــة الذاتيــة للســيدات، عقــدت  إطــار جهــود التطوي
دورة عــن القيــادة لتمكينهــن وتدريبهــن علــى أساســيات 
القيــادة اآلمنــة، تلــى ذلــك مســابقة إنــزال الــوزن فــي 6 

أســابيع مــن غيــر رياضــة،  ثــم برنامــج دردشــة عــن الصحــة 
يخــص  الثانــي. وفيمــا  للموســم  تواصــل  الــذي  النفســية 
ــه  ــم دورة عــن الغــذاء الصحــي وأهميت ــم تقدي الســامة، ت
وكذلــك دورة عــن التدخيــن وأضــراره إنتقــااًل إلــى  دورات 
تــاوة القــرآن الكريــم للفتيــات والســيدات للحفظ وتحســين 
التــاوة وتصحيــح مخــارج الحــروف،  وأيضــًا دورة عــن التميــز 

الوظيفــي. 
كــرة  برنامــج  النــادي  نفــذ  الرياضــي،  المجــال  فــي  أمــا 
الســلة و دورة رســم للفتيــات ودورات اللغــة اإلنجليزيــة. 
وأختتــم النــادي فعالياتــه لهــذا العــام بحفــل لجميــع برامــج 
الســنة تــم فيــه تكريــم الفائــزات واللجــان المنظمــة، وختــم 

الوطنــي.  باليــوم  باإلحتفــال 

نادي سامرف الترفيهي » القسم النسائي « 

شـــاذية قريشـــي - رئيســـة نـــادي ســـامرف
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ســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا المقـــال نبـــذة 
عامـــة عـــن نشـــاط التدقيـــق الداخلـــي 

فـــي الشـــركة.
عـــرف معهـــد المراجعييـــن الداخلييـــن 
„نشـــاط  بأنـــه  الداخلـــي  التدقيـــق 
مســـتقل وموضوعـــي، يقـــدم تأكيـــدات 
وخدمـــات إستشـــارية بهـــدف إضافـــة 
قيمـــة للمؤسســـة وتحســـين عملياتهـــا 
. ويســـاعد هـــذا النشـــاط فـــي تحقيـــق 
أهـــداف المؤسســـة مـــن خـــال اتبـــاع 
لتقييـــم  منظـــم  منهجـــي  أســـلوب 
وتحســـين فاعليـــة عمليـــات الحوكمـــة 

الرقابـــة“. و  المخاطـــر  وإدارة 
الداخليـــة  المراجعـــة  إدارة  تقـــوم 
بفهـــم عـــام وشـــامل ألنظمـــة الرقابـــة 
إدارة  وتتبـــع  وتقييمهـــا.  الداخليـــة 
المراجعـــة  نهـــج  الداخلـــي  التدقيـــق 
المبنيـــة علـــى أســـاس المخاطـــر، وذلـــك 
الداخليـــة  المراجعـــة  أنشـــطة  لتوجيـــه 
خطـــوره  األكثـــر  األعمـــال  علـــى 

أن هـــذه  للمنشـــأة، حيـــث  وأهميتهـــا 
تحقيـــق  دون  تحـــول  ربمـــا  المخاطـــر 
األهـــداف المنشـــودة للمنشـــأة. كمـــا 
تتـــم مراجعـــة خطـــة المراجعـــة الداخليـــة 
المبنيـــة علـــى أســـاس المخاطـــر بشـــكل 
نتائـــج خطـــط  لضمـــان فعاليـــة  دوري 
وموائمتهـــا  الســـنوية  المراجعـــة 
ألهـــداف مجلـــس اإلدارة ورؤى إدارة  
الشـــركة، حيـــث أن الهـــدف الرئيســـي 
لنشـــاط التدقيـــق الداخلـــي هـــو إضافـــة 
قيمـــة لعمليـــات المنشـــأة المتنوعـــة.
تشكـل المعاييــــر واإلرشادات الصــادرة 
الداخلييـــــن  المراجعيـــــن  معهــــد  مــــن 
  Institute of Internal Auditors
واإلطـــار  األساســـي  المرجـــع   ))IIA
المنظـــم لتقديـــم خدمـــات المراجعـــة 
الداخليـــة. وكذلـــك إطـــار الممارســـات 
ــد  ــن معهـ ــادر عـ ــة الصـ ــة الدوليـ المهنيـ

الداخلييـــن. المراجعييـــن 

يشـــمل نطـــاق عمـــل إدارة المراجعـــة 
األنشـــطة  مراجعـــة  الداخليـــة 
والعمليـــات وإجـــراءات إدارة المخاطـــر 
وأنظمـــة  الداخليـــة  الرقابـــة  وأنظمـــة 
الحوكمـــة،  وعمليـــات  المعلومـــات 
لعينـــة  الـــدوري  الفحـــص  خـــال  مـــن 
ألفضـــل  ومراجعـــة  العمليـــات  مـــن 
الخاصـــة  والتحقيقـــات  الممارســـات 
واإلجـــراءات  المتطلبـــات  وتقييـــم 
ــاعدة علـــى الحمايـــة  التنظيميـــة للمسـ
مـــن اإلحتيـــال وإكتشـــافه. وتقـــع كل 
األنشـــطة والوظائـــف وإدارات الشـــركة 
المراجعـــة  إدارة  عمـــل  نطـــاق  فـــي 

الداخليـــة.

نشاط التدقيق الداخلي بالشركة
بندر العمودي - مراجع داخلي أول

شـــاركت ســـامرف ممثلـــًة فـــي إدارة الصيانـــة فـــي إجتمـــاع لجنـــة 
شـــبكة الصيانـــة الحـــادي والثاثـــون الـــذي إســـتضافته شـــركة 
تصنيـــع فـــي يـــوم 12 ديســـمبر 2019 بمدينـــة الجبيـــل الصناعيـــة، 
وذلـــك بحضـــور ممثلـــي إدارات الصيانـــة فـــي 18 شـــركة ســـعودية 

ـــر النفـــط والغـــاز والبتروكيماويـــات. تعمـــل فـــي مجـــاالت تكري
إفتتـــح اإلجتمـــاع المهنـــدس/ ســـعد العايـــض، نائـــب الرئيـــس 
عـــن  فيهـــا  عبـــر  ترحيبيـــة  بكلمـــة  تصنيـــع،  لشـــركة  التنفيـــذي 
ــر  ــز نشـ ــرورة تعزيـ ــدًا علـــى ضـ ــاركين، مؤكـ ــع المشـ ــه لجميـ إمتنانـ

وتبـــادل المعرفـــة بيـــن الشـــركات المعنيـــة.
التطبيـــق  ضـــرورة  علـــى  التأكيـــد  اإلجتمـــاع  خـــال  تـــم  كمـــا 
الفعـــال ألهـــداف الشـــبكة فـــي مجـــال الصيانـــة فـــي الشـــركات 
المعنيـــة بغيـــة تحقيـــق رؤيتهـــا التـــي تتمحـــور حـــول تبـــادل أفضـــل 

التطبيقـــات والـــدروس والعبـــر المســـتفادة مـــن التجـــارب.

ــًا إلـــى التعـــاون المشـــترك  ــٌر بالذكـــر أن الشـــبكة ترمـــي أيضـ جديـ
ــاالت  ــي الحـ ــار فـ ــع الغيـ ــادل قطـ ــال تبـ ــي مجـ ــركات فـ ــن الشـ بيـ

الطارئـــة.  

إجتمـــاع لجنـــة شـــبكة الصيانـــة الحـــادي والثالثـــون
ـــة الصيانـــة منصـــور المالكـــي - مشـــرف تخطيـــط وجدول
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ــه  ــة إليـ ــاة بحاجـ ــأي مصفـ ــن , فـ ــاز الهيدروجيـ ــور لغـ ــن دون حضـ ــط مـ ــر نفـ ــاة تكريـ ــل مصفـ ــل أن تعمـ ــن الصعـــب التخيـ مـ
خصوصـــًا إن كانـــت تكـــرر نفـــط حمضـــي، ولكـــن الســـؤال هـــو لمـــاذا وجـــود غـــاز الهيدروجيـــن ضـــروري؟ هـــذا مـــا أريـــد أن 

أجيـــب عليـــه فـــي هـــذه المقالـــة.

يســـتخدم غـــاز الهيدروجيـــن ايضـــًا فـــي بعـــض المصافـــي فـــي تقنيـــة تســـمى الهدرجـــة وهـــي عمليـــة تحويـــل المركبـــات 
األروماتيـــة الـــى مركبـــات حلقيـــة مشـــبعة ويتـــم هـــذا تحديـــدًا مـــع وقـــود الطائـــرات التـــي تحـــوي أحيانـــا نســـبة عاليـــة مـــن 

ـــار نقطـــة الدخـــان. ـــادة فـــي دخـــان العـــادم وُتفشـــل إختب ـــات التـــي تســـبب زي هـــذه المركب

غـــاز  إنتـــاج  يتـــم  التحفيـــزي  االصـــاح  وحـــدة  فـــي 
الهيدروجيـــن بشـــكل تلقائـــي، ووظيفـــة هـــذه الوحـــدة 
مركبـــات  إلـــى  المشـــبعة  الحلقيـــة  المركبـــات  تحـــول 
ـــزع الهيدروجيـــن بغيـــة رفـــع رقـــم  أروماتيـــة عـــن طريـــق ن

للجازوليـــن. األوكتـــان 

ـــل المشـــاكل فـــي أي مصفـــاة  ـــم أن ُج هـــذا عـــن إنتاجـــه أمـــا عـــن إســـتخدامه فـــكل مـــن يعمـــل فـــي مصافـــي النفـــط يعل
هـــي مركبـــات الكبريـــت العضـــوي الموجـــودة فـــي منتجـــات النفـــط، وهـــي مركبـــات يجـــب التخلـــص منهـــا لثـــاث اســـباب :

1. تسبب التآكل للمعادن والمعدات.
2. مسؤولة عن تلوث البيئة.

3. تعطـــل عمـــل المحفـــزات فـــي المصفـــاة، وهـــذا الســـبب بالـــذات هـــو الـــذي يدفعنـــا لتنقيـــة النفثـــا مـــن مركبـــات 
الكبريـــت قبـــل أن تدخـــل الـــى وحـــدة التهذيـــب الباتينـــي المســـتمر التـــي تحـــوي محفـــز حســـاس تجـــاه مركبـــات الكبريـــت.

ألجـــل هـــذه األســـباب يجـــب التخلـــص مـــن مركبـــات الكبريـــت وهـــذا لـــن يتـــم إال عبـــر عمليـــة المعالجـــة بغـــاز الهيدروجيـــن, 
حيـــث يتـــم خلـــط الهيدروجيـــن مـــع المنتـــج الـــذي يحتـــوي مركبـــات الكبريـــت فـــي مفاعـــل ، عنـــد ضغـــط ودرجـــة حـــرارة 
معينـــة يقـــوم الهيدروجيـــن بنـــزع عنصـــر الكبريـــت مـــن المركبـــات العضويـــة الكبريتيـــة ليكـــون غـــاز كبريتيـــد الهيدروجيـــن 

ويخـــرج المركـــب العضـــوي خـــاٍل مـــن الكبريـــت.

غــاز » الهيدروجين « .. صديق المصفاة

حقائـــق علميـــة
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ليـــس هـــذا كل شـــي فغـــاز الهيدروجيـــن يســـتخدم فـــي تقنيـــة أخـــرى ال تقـــل أهميـــة عـــن تقنيـــة وهـــي تقنيـــة التكســـير 
بالهيدروجيـــن  التـــي تقـــوم بتكســـير المركبـــات الكبيـــرة الموجـــودة فـــي منتجـــات النفـــط الثقيلـــة منخفضـــة القيمـــة 
وتحويلهـــا الـــى منتجـــات خفيفـــة عاليـــة القيمـــة كالجازوليـــن والديـــزل، وهـــذا بالتحديـــد هـــو مشـــروع ســـامرف القـــادم 
ــاة المتكاملـــة  ــاءة االنتـــاج ويحقـــق رؤيـــة الشـــركة بـــأن تكـــون المصفـ المســـمى )SHARP( وهـــو مشـــروع ســـيرفع كفـ
ـــر الزيـــوت والبتروكيماويـــات فـــي الشـــرق األوســـط ودول آســـيا والمحيـــط الهـــادئ بحلـــول عـــام  الرائـــدة فـــي مجـــال تكري

2030م.

أقـــول أخيـــرًا أن غـــاز الهيدروجيـــن الـــذي ينقـــي منتجـــات النفـــط مـــن الكبريـــت ويحـــول المنتجـــات الثقيلـــة الـــى منتجـــات 
خفيفـــة عاليـــة الجـــودة و القيمـــة ويحســـن جـــودة وقـــود الطائـــرات بالهدرجـــة يســـتحق أن يكـــون - بحـــق - صديـــق 

المصفـــاة.

ســـمير الســـيد - كبيـــر فنيـــي المختبـــر
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نـــدرك مـــن خـــال مطالعتنـــا اليوميـــة لوســـائل اإلعـــام حجـــم الكارثـــة المتمثلـــة فـــي وقـــوع الكثيـــر مـــن الحـــوادث التـــي تـــؤدي إلـــى 
وفـــاة أو إصابـــة آالف األفـــراد، غيـــر أن معظـــم حـــاالت الوفـــاة واإلصابـــات تحـــدث جـــراء حـــوادث الســـير فـــي الطـــرق.

الســـبب الرئيســـي وراء هـــذه الحـــوادث هـــو كثـــرة وتنـــوع وســـائل النقـــل التـــي يســـتخدمها الجميـــع فـــي الحيـــاة اليوميـــة، أهمهـــا 
ــدم  ــائقين وعـ ــال السـ ــًة ألهمـ ــب نتيجـ ــوادث فـــي الغالـ ــع الحـ ــة. وتقـ ـــة والهوائيـ ــات الناري ــات والســـيارات الخاصـــة والدراجـ الحافـ

ــير. تقيدهـــم بقواعـــد السـ
لـــذا يجـــب علـــى الجميـــع توخـــي الحيطـــة والحـــذر خصوصـــًا مـــع بـــدء تشـــغيل نظـــام „ســـاهر“ فـــي مدينـــة ينبـــع الصناعيـــة بغيـــة فـــرض 
اإلنضبـــاط فـــي الطـــرق، مـــا أدى إلـــى إنخفـــاض ملحـــوظ فـــي حـــدة حـــوادث الســـير خـــال العـــام الجـــاري. مـــع ذلـــك يكمـــن الحـــل فـــي 

اإلنضبـــاط الشـــخصي والحـــرص علـــى إتبـــاع قواعـــد وقوانيـــن الســـير.  
نذكر جميع موظفي ومقاولي سامرف بضرورة التقيد بقوانين السير وإحترام السائقين اآلخرين أثناء القيادة.

إيـــاد عبـــد المعيـــن حســـوبة - مديـــر عـــام إدارة الصيانـــة

أهمية السالمة 
المرورية خارج العمل

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 
الصناعـي“  األمـن  لمشـرفي  األمنيـة 
أكتوبـر   10 الـى   06 الفتـرة مـن  خـال 
بقيـادة  الدمـام  بمدينـة  2019م 
األسـتاذ/  األمنـي  والخبيـر  المـدرب 

عاطـف. عبدالرحمـن 

دورة أساسيات إشراف
وإدارة العملـيات األمنـية

محمـــود عســـول -  إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة 
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تعهـــدت إدارة الصيانـــة وهـــي تستشـــرف العـــام الجديـــد بتقديـــم 
المعنيـــة  التخصصـــات  كافـــة  فـــي  القـــوي  القيـــادي  الدعـــم 
لضمـــان التنفيـــذ اآلمـــن والســـليم لجميـــع أعمـــال الصيانـــة عبـــر 
ـــة. ـــز فـــي الصيان ـــة لخلـــق ثقافـــة التمي إســـتغالل المـــوارد الفعال

معــًا لتأسيــس ثقـافـة التمـــيز
فــي الصيــانـة

إيـــاد عبـــد المعيـــن حســـوبة – مديـــر عـــام إدارة الصيانـــة

ُيعنـــى مبـــدأ التميـــز فـــي الصيانـــة بدعـــم غايـــات فـــرق قيـــادة العمـــل مـــن خـــالل أهـــداف محـــددة، إتســـاقًا مـــع الـــدور 
الجوهـــري إلدارة الصيانـــة المتمثـــل فـــي تنفيـــذ المهـــام المجدولـــة والطارئـــة بصـــورة آمنـــة وبجـــودة عاليـــة. كمـــا 
ســـتوفر إدارة الصيانـــة كافـــة المعلومـــات الالزمـــة لمراقبـــة األداء العـــام وفـــق مصفوفـــة مؤشـــرات منتقـــاة مـــع 
ـــة ألقصـــى درجـــة  ـــة الصيان ـــد الضـــرورة. ويجـــب ترشـــيد ميزاني ـــة إتخـــاذ القـــرار عن إرســـال رســـائل هادفـــة لدعـــم عملي
ـــذ المشـــاريع. وال شـــك  ـــة وتنفي ـــة تخطيـــط وجدول ـــر اإلســـتعانة بأفضـــل المـــوارد وأعالهـــا كفـــاءًة لضمـــان فعالي عب
أن تعزيـــز مبـــدأ "العقليـــة المثمـــرة" وتبليـــغ الجهـــات المختصـــة فـــي الشـــركة عـــن العقبـــات والعوائـــق فـــي حينـــه 

ـــالزم هـــو العامـــل الحاســـم لضمـــان النجـــاح فـــي كافـــة األصعـــدة. ـــة إتخـــاذ اإلجـــراء ال بغي
هـــذه الثقافـــة ستســـاعد إدارة الصيانـــة علـــى التركيـــز فـــي تلبيـــة حاجـــة الشـــركة علـــى صعيـــد أنظمـــة وإجـــراءات 
ـــز  ـــك هـــو تعزي ـــن، حيـــث أن الهـــدف الحقيقـــي مـــن ذل ـــى العاملي ـــة عل ـــاء إضافي ـــدون أعب ـــة ب وبرامـــج التشـــغيل الحالي
أســـس العمـــل مـــن خـــالل تمكيـــن األفـــراد مـــن إحـــداث التأثيـــر اإليجابـــي وتطويـــر وتنميـــة القـــدرات لبـــث الحمـــاس 
ورفـــع روح العطـــاء. العوامـــل أدنـــاه مـــن شـــأنها أن تـــؤدي إلـــى إنجـــاح هـــذه الفكـــرة وتحقيـــق أهدافهـــا المرجـــوة:

1. نتذكر أن الهدف المتمثل في "عدم تعرض األفراد لأذى" هو قيمة في حد ذاته وليس أولوية.
2. إدراك التوازن بين القدرات البشرية وأعباء العمل في الشركة.

3. تعزيـــز العمـــل الجماعـــي بيـــن فـــرق العمـــل فـــي مختلـــف التخصصـــات وضـــرورة وجـــود أجـــراءات ولوائـــح عمـــل 
واضحـــة مـــع إعمـــال مبـــدأ المحاســـبة.

4. اإلستفادة من عائدات كفاءة الصيانة وتكريم ذوي المبادرات الناجحة.
5. تنفيـــذ خطـــة الصيانـــة الســـنوية وأعمـــال الصيانـــة الوقائيـــة لتفـــادي العوامـــل الســـيئة والحـــد مـــن أعطـــال 

المعـــدات.
6. تسريع عملية تطوير وتأهيل المتدربين للتغلب على نقص الكفاءات.

7. ضمان توفر األدوات والمعدات الالزمة إلنجاز أعمال الصيانة الطارئة. 

التميـــز فـــي األداء يتجـــاوز فـــي مضمونـــه المفهـــوم التقليـــدي المقتصـــر علـــى إصـــالح اإلعطـــال، وال يمكـــن تحقيقـــه 
ـــن فـــي مختلـــف إدارات  ـــة مـــن كافـــة العاملي ـــذل الجهـــود المســـتمرة والمتأني ـــى ب ـــاج إل ـــل يحت ـــٍة وضحاهـــا، ب ـــن ليل بي
وأقســـام الشـــركة مـــع اإلجتهـــاد والعمـــل الـــدؤوب وفـــق التطلعـــات الواضحـــة لتتبـــوأ الشـــركة مكانتهـــا المرموقـــة 

عالميـــًا.

ـــال مــقـــــــــــ
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قـــد يكـــون المـــردود االقتصـــادي لوحـــدة إســـتعادة الكبريـــت 
ضئيـــًا فـــي ســـامرف مقارنـــة بوحـــدات أخـــرى ولكـــن الـــدور 
البيئـــي الـــذي تقـــوم بـــه هـــذه الوحـــدة يســـتحق اإلعجـــاب، 
تحـــت  تدخـــل  نظـــري(  وجهـــة  مـــن  االقـــل  )علـــى  ألنهـــا 
ـــاء الخضـــراء، وهـــو فـــرع حديـــث مـــن فـــروع  تطبيقـــات الكيمي
الكيميـــاء يهـــدف أساســـًا إلـــى تقليـــل اإلنبعاثـــات الضـــارة 
ــة،  ــة للبيئـ ــواد صديقـ ــتبدالها بمـ ــة عـــن المصانـــع وإسـ الناتجـ
ــا ال  ــدة لوجدناهـ ــذه الوحـ ــه هـ ــوم بـ ــا تقـ ــى مـ ــا الـ ــو نظرنـ ولـ
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 
الكبريـــت وهـــي عمليـــة البـــد منهـــا لتوفيـــر منتجـــات موافقـــة 
ومطابقـــة للمواصفـــات والمعاييـــر التـــي يطلبهـــا الســـوق 
وهـــو غـــاز ســـام وقاتـــل كونـــه أثقـــل مـــن الهـــواء، ممـــا يعنـــي 
أنـــه حيـــن يتســـرب إلـــى الجـــو ال يذهـــب إلـــى طبقـــات الجـــو 
ــن  ــة مـ ــة قريبـ ــتويات منخفضـ ــا يبقـــى فـــي مسـ ــا وإنمـ العليـ

األرض ممـــا يفاقـــم المشـــكلة ويعقدهـــا.
قبـــل إختـــراع وحـــدة إســـتعادة الكبريـــت كانـــت المصافـــي 
فـــي كل العالـــم تســـتخدم غـــاز كبريتيـــد الهيدروجيـــن كوقـــود 
أكســـيد  ثانـــي  غـــاز  إحتراقـــه  نتيجـــة  فينبعـــث  للمصفـــاة 
الكبريـــت SO2 فـــي الجـــو مســـببًا كـــوارث بيئيـــة جســـيمة 
ــو  ــي الجـ ــود فـ ــاء الموجـ ــار المـ ــع بخـ ــل مـ ــاز يتفاعـ ــذا الغـ فهـ

حمـــض  ليكـــّون  األوزون  كغـــاز  مؤكســـد  عامـــل  بوجـــود 
ــار  ــرة األمطـ ــى ظاهـ ــة إلـ ــي النهايـ ــؤدي فـ ــذي يـ ــت الـ الكبريـ
الحمضيـــة التـــي تقتـــل النباتـــات و تســـبب إنخفـــاض الرقـــم 
الهيدروجينـــي PH لألنهـــار والبحـــار ممـــا يزيـــد فـــي حمضيتهـــا 

وُيخـــل بالتـــوازن البيئـــي.
ثانـــي أكســـيد الكبريـــت  الـــى ذلـــك يدخـــل غـــاز  باإلضافـــة 
SO2 ضمـــن الملوثـــات الرئيســـية فـــي الهـــواء التـــي تســـبب 
ــض  ــي بعـ ــا فـ ــًا أحيانـ ــراه واضحـ ــذي نـ ــي والـ ــاب الصناعـ الضبـ
ــبب  ــل الصيـــف، ويتسـ ــًا فـــي فصـ ــة خصوصـ المـــدن المكتظـ

ــرة . ــة خطيـ ــرار بيئيـ ــي أضـ ــاب فـ ــذا الضبـ هـ
إن وحـــدة إســـتعادة الكبريـــت فـــي ســـامرف تســـاهم فـــي 
ـــر مـــن هـــذا فبـــداًل مـــن إســـتخدام غـــاز كبريتيـــد  منـــع جـــزء كبي
الهيدروجيـــن كوقـــود بغيـــة إنتـــاج الطاقـــة ليتكـــون نتيجة ذلك 
غـــاز ثانـــي الكبريـــت SO2  )الـــذي يســـبب األمطـــار الحمضيـــة 
والضبـــاب الصناعـــي(، تأخـــذ وحـــدة إســـتعادة الكبريـــت هـــذا 
الغـــاز الضـــار لتنتـــج بـــداًل منـــه مـــادة نافعـــة ومفيـــدة وهـــي 
ــة  ــل فـــي صناعـ ــي S الـــذي يدخـ ــر الكبريـــت النقـ ــادة عنصـ مـ
الكثيـــر مـــن المنتجـــات المفيـــدة لإلنســـان كصناعـــة األدويـــة 

وحمـــض الكبريـــت وحتـــى بعـــض مســـتحضرات التجميـــل.
ــامرف  ــي سـ ــا فـ ــو أننـ ــال هـ ــذا المقـ ــي هـ ــه فـ ــا أردت قولـ مـ
ــى أن  ــن علـ ــًا حريصيـ ــل وأيضـ ــح بـ ــط بالربـ ــن فقـ ــنا مهتميـ لسـ
إســـتعادة  ووحـــدة  أســـتطعنا  مـــا  للبيئـــة  أصدقـــاء  نكـــون 

الكبريـــت خيـــر دليـــل علـــى ذلـــك.

الكيمياء الخضراء ووحدة إستعادة الكبريت
سمير السيد - كبير فنيي المختبر
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تأهيـــل  إلـــى  الراميـــة  المســـتمرة  األمـــن  إدارة  جهـــود  ضمـــن 
مهامهـــم  ألداء  جاهزيتهـــم  وضمـــان  منســـوبيها  وتطويـــر 
الوظيفيـــة بصفـــة عامـــة واإلرتقـــاء بهـــم لمواكبـــة اإلجـــراءات 
األمنيـــة الدوليـــة الحديثـــة وفهـــم ســـياق األمـــن البحـــري وتقييـــم 
فاعليـــة أمـــن وخطـــط المرافـــق المينائيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، 
تـــم تنظيـــم دورة „إجـــراءات الســـامة واألمـــن فـــي الموانـــئ 
البحريـــة ألفـــراد األمـــن الصناعـــي“ خـــال الفتـــرة مـــن 17 الـــى 21 

أكتوبـــر 2019م بفنـــدق الهوليـــدي أن بينبـــع بقيـــادة المـــدرب 
والخبيـــر األمنـــي األســـتاذ محمـــود تامـــر.

الجديـــر بالذكـــر أن إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة 
ــة حيـــث  ــات الحكوميـــة ذات الصلـ ــاركة الجهـ حرصـــت علـــى مشـ
ــا  ــة العليـ ــدود والهيئـ ــرس الحـ ــن لحـ ــراد تابعيـ ــدورة أفـ ــت الـ ضمـ

لألمـــن الصناعـــي.

دورة إجراءات السالمة واألمن في الموانئ البحرية

محمـــود عســـول -  إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة 

قـــدرات  بنـــاء  أهميـــة  فـــي  جـــدال  ال 
شـــأنها  مـــن  التـــي  المعرفـــة  إدارة 
إشـــراك الموظفيـــن ورصـــد المعلومـــات 
أن  إال  الجميـــع،  لفائـــدة  وتعميمهـــا 
مـــدى القـــدرة علـــى تحديـــد اإلحتياجـــات 
األنشـــطة  بهـــا  تعنـــى  التـــي  المعرفيـــة 
والمناهـــج المـــراد تقديمهـــا يقـــود إلـــى 
وضـــوح الـــرؤى والمغـــزى. وال تكتســـب 
عمليـــة نقـــل المعرفـــة قيمتهـــا الحقيقيـــة 
ـــن مـــن تأســـيس وإنســـياب  مـــا لـــم ُتَمكِّ

والضروريـــة. الهامـــة  المعرفـــة 
يجـــب علينـــا فـــي المقـــام األول تحديـــد 
أهميتهـــا  حســـب  المعرفيـــة  أولوياتنـــا 
لنـــا  ليتســـنى  إليهـــا  الحاجـــة  ومـــدى 
لموظفـــي  ونقلهـــا  عليهـــا  المحافظـــة 

الصحيحـــة. بالصـــورة  الشـــركة 
ـــة واإللمـــام باإلشـــتراطات  المعرفـــة الفني

والمعرفـــة  النظاميـــة  والمتطلبـــات 
المتعلقـــة بســـير العمـــل تشـــكل أصـــول 
المعرفـــة التـــي يجـــب أن تكـــون مســـتمرة 
ومســـتدامة بغيـــة تلبيـــة تطلعـــات عمـــاء 
الواجبـــة  بإلتزاماتهـــا  واإليفـــاء  الشـــركة 
تعنـــي  الفنيـــة  المعرفـــة  الغيـــر.  تجـــاه 
العمليـــات اإلنتاجيـــة المعقـــدة التـــي تجري 
فـــي المصفـــاة، فيمـــا ُيْقَصـــد بالمعرفـــة 
المتعلقـــة بســـير العمـــل جميـــع أعمـــال 
المعقـــدة  المشـــاريع  وتنفيـــذ  تخطيـــط 
النقـــي  الوقـــود  إنتـــاج  مشـــروع  )مثـــل 
ســـامرف  ومشـــروع  الدوريـــة  والصيانـــة 
لإلســـتفادة مـــن مخلفـــات التكريـــر الثقيلـــة 
وأعمـــال  البتروكيماويـــات  تصنيـــع  فـــي 

الـــخ(. اإلنتاجيـــة،  الوحـــدات  تعديـــل 
لألشـــياء  الســـليم  والتقديـــر  اإلدراك 
إلـــى  للوصـــول  األولـــى  الخطـــوة  يمثـــل 

إســـتراتيجية إدارة المعرفـــة الفعالـــة، حيـــث 
أنـــه يركـــز علـــى فهـــم المســـار الفعلـــي 
للعمـــل والوقـــوف علـــى النواحـــي التـــي 
ـــج والمخرجـــات  تســـهم فـــي تحقيـــق النتائ

الهامـــة المنشـــودة فـــي الشـــركة.
الشـــديد  للتركيـــز  ملحـــة  حاجـــة  هنالـــك 
عنـــد إعـــداد إســـتراتيجية إدارة المعرفـــة، 
وذلـــك بالتفكيـــر المســـتفيض فـــي الـــدور 
الحاســـم الـــذي تلعبـــه المعرفـــة الهامـــة 
والغايـــات  األهـــداف  تحقيـــق  حيـــال 

للشـــركة.  اإلســـتراتيجية 

تحــديد المعـــرفة الهـامـــة
عـــرب أبـــو عـــرب - مديـــر قســـم التدريـــب والتطويـــر الوظيفـــي )المكلف(

)منقول بتصرف من مقال بعنوان »مدى تأثير إدارة المعرفة على طريقة أدائنا للعمل« للكاتبة كارال أوديل(
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كمـــا تعلمـــون أننـــي توليـــت منصـــب نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــؤون 
التصنيـــع فـــي شـــركة ســـامرف، وأنـــا فـــي غايـــة الســـرور لذلـــك.

لقـــد أطلعنـــي ســـلفي الســـيد/ ألـــن دوفـــال خـــالل األشـــهر الماضيـــة 
علـــى الخصـــال الرفيعـــة التـــي يتميـــز بهـــا العاملـــون فـــي ســـامرف، كمـــا 
تيقنـــت مـــن أن الجميـــع هنـــا لديهـــم العزيمـــة الجـــادة لبـــذل قصـــارى 
وســـالمة  العـــام  األداء  صعيـــد  علـــى  الشـــركة  لترقيـــة  جهودهـــم 
األفـــراد وإعتماديـــة التشـــغيل وتحســـين األربـــاح، وأعتقـــد أننـــا جميعـــًا 
حريصـــون علـــى الشـــركة ومهتمـــون بهـــا للغايـــة، واألهـــم مـــن ذلـــك 

هـــو إهتمامنـــا ببعضنـــا لبعـــض.

جيســوس كـارلـوس هـيرموسيـلـو 
نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــؤون التصنيـــع

أود مـــن خـــال رســـالتي هـــذه أن أنقـــل إليكـــم جميعـــًا رؤاي حـــول أهـــم أهـــداف الشـــركة أال وهـــو: التميـــز فـــي األداء التشـــغيلي، حيـــث 
أن ســـامة وإعتماديـــة التشـــغيل هـــي الســـبيل للنجـــاح، مـــا يتطلـــب منـــا التركيـــز علـــى أســـس األداء بإســـتخدام األنظمـــة واألدوات 
ـــا، بـــل هـــو األســـاس المتيـــن الـــذي  ـــة آنيـــة بالنســـبة لن ـــة المتاحـــة لتســـيير األداء التشـــغيلي. وهـــذا الشـــيء ليـــس مجـــرد أولوي الفعال
ــتراتيجية فـــي أن تكـــون ســـامرف مصفـــاة ذات مســـتوى عالمـــي فـــي األداء التشـــغيلي. وال  ــا اإلسـ ســـيمكننا مـــن تحقيـــق رؤيتنـ
يخفـــى عليكـــم دعـــم الشـــركاء حيـــال تنفيـــذ مشـــروع ســـامرف لإلســـتفادة مـــن مخلفـــات التكريـــر فـــي تصنيـــع البتروكيماويـــات، الـــذي 
يمثـــل أحـــد مشـــاريع التوســـعة الطموحـــة الراميـــة إلـــى التوســـع فـــي إنتـــاج زيـــت الوقـــود، مـــا يتســـتلزم منـــا جميعـــًا اإلطـــاع بـــاألدوار 

المنوطـــة بنـــا حيـــال ســـامة وإعتماديـــة التشـــغيل مـــع الحـــرص علـــى ضبـــط وحســـن إدارة التكلفـــة الماليـــة للمشـــروع.
هـــذه األســـس راســـخة وال تتغيـــر بمـــرور الوقـــت وتمثـــل هدفـــًا مســـتمرًا نســـعى لتحقيقـــه وتعزيـــزه كل يـــوم، ولحســـن الحـــظ أننـــا 
نمتلـــك البرامـــج واألنظمـــة الفعالـــة التـــي تمكننـــا مـــن أداء أعمالنـــا بصـــورة تراعـــي متطلبـــات ســـامة األفـــراد وإعتماديـــة التشـــغيل، 
فضـــًا عـــن العامليـــن المخلصيـــن الحريصيـــن علـــى الشـــركة تمامـــًا مثـــل حرصهـــم علـــى بعضهـــم البعـــض. هـــذه المميـــزات مجتمعـــًة 

تمثـــل حجـــر الزاويـــة لبلـــوغ النجـــاح المنشـــود.  
واجهـــت الشـــركة العديـــد مـــن التحديـــات والصعـــاب خـــال العاميـــن الماضييـــن، وهـــو أمـــر يتطلـــب منـــا التـــدراك والتأمـــل للعـــودة 
إلـــى المســـار الصحيـــح، فبينمـــا كان أداء الشـــركة متميـــزًا جـــدًا فـــي عـــام 2017م علـــى صعيـــد إعتماديـــة التشـــغيل، تدنـــى األداء 
ــن  ــه مـ ــا خلفتـ ــام 2018م ومـ ــاملة لعـ ــة الشـ ــة الدوريـ ــت الصيانـ ــي رافقـ ــب التـ ــًا المصاعـ ــي 2018م و2019م، خصوصـ ــال عامـ خـ
مشـــاكل فـــي اإلعتماديـــة ال زلنـــا نعانـــي منهـــا حتـــى اآلن، واألهـــم مـــن ذلـــك تقلبـــات الســـوق العالمـــي التـــي لـــم تســـعف الشـــركة 

فـــي هـــذا الصـــدد.
ــا  ــت نجاحهـ ــي ثبـ ــة التـ ــات الفعالـ ــج واآلليـ ــى البرامـ ــتنادًا علـ ــركة إسـ ــام للشـ ــين األداء العـ ــى تحسـ ــدف إلـ ــًا تهـ ــا خططـ ــد وضعنـ لقـ
ــز علـــى  ــا نســـتطيع التركيـ ــات الســـوق، إال أننـ ــا التحكـــم فـــي تقلبـ ــذر علينـ ــا يتعـ ــة. ربمـ ــامرف وفـــي مصافـــي أخـــرى مماثلـ فـــي سـ
األساســـيات وحســـن إدارة القـــدرات التـــي نمتلكهـــا بغيـــة العـــودة إلـــى المســـار الصحيـــح. كمـــا يتطلـــب األمـــر إحـــكام الســـيطرة علـــى 
خططنـــا المســـتقبلية والعمـــل ســـويًا مـــن أجـــل ذلـــك وفقـــًا للمهـــام الموكلـــة إلينـــا، وأن يتحمـــل كل فـــرد منـــا المســـؤولية المباشـــرة 

التـــي تليـــه، وكذلـــك القيـــام بالـــدور الجماعـــي المنـــاط بـــه ضمـــن فـــرق العمـــل المختلفـــة حيـــال تحســـين األداء العـــام.
لقـــد إســـتعرضت هـــذه الخطـــط مـــع المســـؤولين اإلدارييـــن المعنييـــن فـــي الشـــركة وتوافقنـــا علـــى الحاجـــة إلـــى إتخـــاذ التدابيـــر 
الملحـــة  الازمـــة، علـــى أن يقـــوم رؤســـاؤكم بالعمـــل الوثيـــق معكـــم بغيـــة إعـــادة صياغـــة آليـــة ضمـــان إســـتقرار وســـامة وإعتماديـــة 

التشـــغيل. 
لـــدي ثقـــة تامـــة فـــي أن العمـــل الجماعـــي هـــو الســـبيل األوحـــد الـــذي ســـيمكننا مـــن بلـــوغ أهدافنـــا ليتســـنى لنـــا تحقيـــق النتائـــج 

المنشـــودة التـــي نتطلـــع إليهـــا جميعـــًا.
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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.

Jesus Carlos Hermosillo
SAMREF EVP – Manufacturing

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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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. 

IS&GA TRAINING PROGRAM
)PORT FACILITIES SAFETY & SECURITY MEASURES( COURSE

Mahmaud Assaul – IS&GA

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.

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.
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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.         

GREEN CHEMISTRY AND SRU
Sameer S. Sayed – Lab Technician II
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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. 

TO CREATE A CULTURE 
OF MAINTENANCE 
EXCELLENCE
 Eyad A Hassoubah - Maintenance General Manager

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.

Article
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Eyad A Hassoubah - Maintenance General Manager

SAFETY SHOULD NOT 
STOP AT SAMREF GATE

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.

IS&GA TRAINING PROGRAM
» Fundamentals of Security Operations Supervision

& Management « Course
Mahmaud Assaul – IS&GA

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. 

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.
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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“.  

Sameer S. Sayed – Lab Technician II
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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.

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. 

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.

HYDROGEN, A REAL FRIEND
OF REFINING INDUSTRY

SCIENTIFIC FACTS
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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.

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

SAMREF Maintenance team attended the 31st 
Maintenance Network Committee )MNC( meeting 
which was hosted by TASNEE on 12 Dec 2019 at Al-
Jubail 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.

MAINTENANCE NETWORK COMMITTEE MEETING #31
 Mansoor Al-Malki - Maintenance Planning & Scheduling Supervisor
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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. 

SRC - LADIES SECTION ACTIVITIES

Shaziah Qureshi - SCR Ladies Section Head
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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.

EMPLOYEES ARE THE MOST 
IMPORTANT SOURCE OF IDEAS
Saleh A. Hassoubah – CP&W General Manager

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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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.

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, e-
marketing, mix-media, perfume making, film 
editing and adobe illustrator.        

WEEKLY MANAGEMENT WALKTHROUGH

» TATWEER « INITIATIVE

Hany A. Quaider - LP&PS Supervisor “A“

Raniya O. Safar – PR&CSR Specialist
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The Governor of Yanbu Province Saa’d M. Al-Suhaimi 
received SAMREF President & CEO, Othman A. Al-
Ghamdi on a short visit.

It is everyone’s desire to travel and the excitements 
never end until we set our feet on that much-
awaited 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-

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

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.

SAMREF PRESIDENT & CEO VISITS YANBU GOVERNORATE

Mohammed S. Bagais – Sr. PR&CSR Specialist

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

SAMREF OTJ SAFETY COMMITTEE
Mohanad J. Al-Ahmadi – IS Systems Supv. & OTJ Safety Committee Head

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 Long-
Range 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 

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.

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

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

- 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 – Electric Technician 

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 

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(

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.

Ahmed A. Khayat - LP&PS Engineer
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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.             

SAMREF LAB E-LOGBOOK
Abdullah Khallaf – Lab Technician
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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. 

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

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.     

Issue ) 7 ( Dec 201934



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

Hussain Dabbagh Abdullah Ashry

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. 

EXXONMOBIL EXECUTIVE TEAM VISIT SAMREF

Mohammed S. Bagais – Sr. PR&CSR Specialist

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 

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 

the opportunity to take part in implementation 
of the upcoming programs through open-
discussion 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.  
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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.

WELCOME NEW SECURITY MEN

Feras M. Mohammadi

Sultan D. Al-Malki

Abdullah M. Al-Ghamdi

Rakan K. Al-Amri

Abdul-Aziz M. Al-Hazmi 

Ahmed A. Khallaf

Sunaid M. Aburuhaylah

Mahmaud Assaul - IS&GA
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- 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.

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.

EMAIL PHISHING ATTACK & PROTECTION MEASURES

Safeguards and Report PHISHING in SAMREF:

Rupesh Borse, Manager SOC
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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.

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-to-
tank 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.

MULTI-BLEND OPTIMIZER IN SAMREF
Abdullah A. Ashry - Technical Production & Supply Engineer
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OLD SAYING IS »HEALTH IS WEALTH!«

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. 

Dr. Muhammad Asif - Medical Director 
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SAMREF TABLE GAME OLYMPIADS

Abdullah R. Khashogji – SAMREF Sports Committee

From 06 to 16 October 2019, SAMREF ACS-
Sports 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

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:

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. 

Farrukh Sheer )Sr. Consultant - F&A(

Filing
Requirements

Obligation for 
SAMREF

Obligation for
Parent Company Deadline

120 Days after the fiscal year end, i.e. 30 April1. DFCT
Disclosure Form

2. Local File

3. Master File

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

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

Within 30 days from the date of request by the GAZT.
Not required to be submitted unless requested by the GAZT. 
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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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BIOLOGICAL HAZARDS » FUNGI «

OCCUPATIONAL
HEALTH

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 President & CEO, Othman A. Al-
Ghamdi received the Commander of Yanbu 
Facilities Security Force, Colonel/ Radi T. Al-
Juhani who paid a visit to SAMREF.
During the visit, they exchanged insights and 
discussed areas of mutual interest.  

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

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. 

SAMREF PARTICIPATION
IN THE » SAUDI OFSAC - 2019 «

Ziyad A. Kushi – Fire Training Coordinator
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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.               

DOCUMENTATION OF CONTRACTS 
AND POTENTIAL RISKS
Mohammed A. Zakir – Legal Advisor



THE QUIZ

A General Knowledge Test Offered 
Every Issue of this Publication. 
The Winner Will Be Declared the 
Following Issue. In Case of Many 
Correct answers, a Draw will Be 
Made to Pick the Lucky Winner. 

: 4670@samref.com.sa
          : 7924

Answers are to Abeer Ghulam be   ..
Email
Extension # 

Last Issue Quiz Result ..

What Does SAMREF’s New Logo 
Feature?

The Quiz

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

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

During the 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 )Pre-
Marriage( 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 Al-
Gharbiyah(.  

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.

SAMREF CONTINUES
TO SUPPORT CHARITIES
Mohammed Bagais – Senior Specialist, PR&CSR
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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 CELEBRATES THE 89TH NATIONAL DAY
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SAMREF President & CEO, Othman A. Al-
Ghamdi, 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 

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.
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RADIO COMMUNICATION DEVICES 

VEHICLE/EQUIPMENT

CODE OF BUSINESS CONDUCT

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.  

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.

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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SCALE OF PERFORMANCE
SAMREF BUSINESS CODE

LAWS AND 
REGULATIONS

SECURITY POLICY

Mansour A. Al-Guthami - Labor Relations Consultant

BELOW IS THE UNDERLYING TERMINOLOGY THAT CONSTITUTES SAMREF BUSINESS CODE:

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.

WORKING HOURS

WORK ORGANIZATION

EMPLOYEE CONDUCT

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.

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.

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.
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PATH TO SUCCESS

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.

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.

Saud H. Khallaf
VP - Administration, Finance & Industrial Security 
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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.

OUR CORE VALUES INTO ACTION
Abeer S. Ghulam – PR&CSR Specialist
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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.
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ATS & DISTRIBUTION SUBSTATIONS

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.

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.

REFINERY EMERGENCY POWER
SYSTEM CONTINUOUS IMPROVEMENT 

Ahmad Hadi - Electrical Specialist

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



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 BOARD EXECUTIVE 
COMMITTEE MEETS

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 TOP MANAGEMENT TEAM VISITS YANPET 

Mohammed S. Bagais – Sr. PR&CSR Specialist

Mohammed S. Bagais – PR&CSR Sr. Specialist 
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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.

SAMREF FIRE ACHIEVES THE 3RD

PLACE - SA ANNUAL FIRE COMPETITION

Ziyad A. Kushy – Fire Training Coordinator
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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.

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.  

THE SAUDI GREEN ECONOMY CONFERENCE

PRINCE SULTAN SOCIAL CENTER 
DELEGATION VISITS SAMREF

Mohammed S. Bagais – Sr. PR&CSR Specialist

Mohammed S. Bagais – Senior PR&CSR Specialist
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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 

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.
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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 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 

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.

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 CELEBRATES
ITS 35TH ANNIVERSARY

Hassan H. Al-Amri – GM, IS&GA
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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

FOREWORD



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,,,



OTHMAN A. AL-GHAMDI
President & Chief Executive Officer
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