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برنامج التحول بشركة سامرف

سامرف تودع نخبة من موظفيها

تجديدات في مركز سامرف الترفيهي

كورونا والتعافي االقتصادي في القطاع النفطي

مــجــــلــة



شــركــة مصـفــاة أرامكــو السعــوديــة
مـوبيـل المحــدودة » ســامرف «

هو مناسبة وطنية الستذكار تاريخ تأسيس الدولة السعودية األولى 
التي أسسها اإلمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثالثة قرون عريقة.

يعد يوم التأسيس استذكاراً المتداد الدولة السعودية ألكثر من ثالثة قرون، 
المتنوع،  الثقافي  باإلرث  واحتفاًء  لها،  والحضاري  التاريخي  للعمق  وإبراز 

ووفاًء لمن أسهم في خدمة الوطن من األئمة والملوك والمواطنين.

فـي  الحكـم  بتوليـه  سـعود  بـن  محمـد  اإلمـام  عهـد  بـدأ 
الدرعيـة فـي النصـف الثاني مـن عـام 1139هـ وتـم تحديد 
1139/6/30هــ الموافق 1727/2/22م ليكـون تاريخاً لبداية 

تأسـيس الدولـة السـعودية.

ـــتقرار ـــدة واالس ـــق الوح ـــي حق ـــان سياس ـــا كي ـــس به تأس

تأسيس
 الدرعية

850هـ - 1446م

تأسيس الدولة 
السعودية األولى

1139هـ - 1727م

تأسيس الدولة 
السعودية الثانية

1240هـ - 1824م

تأسيس المملكة 
العربية السعودية

1319هـ - 1902م

توحيد المملكة 
العربية السعودية

1351هـ - 1932م

ـــوم ـــة والعل ـــرت الثقاف ـــروا وانتش ـــاس وازده ـــا الن ـــد فيه توح

ـــة ـــة الدول ـــة عاصم ـــت الدرعي أصبح

ماهو يوم التأسيس؟

ماهي مراحل الدولة السعودية؟

لماذا 22 أبريل؟لماذا تم إقرار يوم التأسيس؟

أن تكـــون ســـامرف المصفـــاة المتكاملـــة الرائـــدة 
الزيـــوت والبتروكيماويـــات  فـــي مجـــال تكريـــر 
فـــي الشـــرق األوســـط ودول آســـيا والمحيـــط 

الهـــادئ خـــال 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 
وحمايـــة  واإلعتماديـــة  الســـامة  حقـــل  فـــي 

ــة.  البيئـ

الرسالــة

م. عبــدالله الصبـحـــي

اإلشراف العام

باســم الظاهــري
مدير التحرير

بنــــدر إسكـــندرانــي
رئيس التحرير

عـــبـــيــر غــــام
منسق التحرير

تدقيق لغوي
عـقــيــل النـــــور

المراسات ترسل لرئيس التحرير 

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

المراسـالت

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



افتتاحية العدد
إبراهــيم بن محــمـد النتيـــفي

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

اإلخوة واألخوات األعزاء،،
ــى  ــان علـ ــكر والعرفـ ــل الشـ ــن جزيـ ــر عـ ــركة أن أعبـ ــن إدارة الشـ ــًة عـ ــي نيابـ ــب لـ ــدء يطيـ ــي البـ فـ
اإلنجـــازات التـــي تحققـــت خـــال العـــام الماضـــي فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت الهامـــة، كمـــا أننـــا 
ــتطاعت  ــي إسـ ــاالت ، والتـ ــة المجـ ــي كافـ ــين األداء فـ ــود لتحسـ ــن الجهـ ــد مـ ــذل المزيـ ــع لبـ نتطلـ
ــام 2021م  ــية جديـــدة خـــال عـ ــام قياسـ ــاز وســـجلت أرقـ ــا تحقيـــق أداء ممتـ ــركة مـــن خالهـ الشـ
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت مثـــل الســـامة والصحـــة وحمايـــة البيئـــة وإعتماديـــة التشـــغيل وزيـــادة 

األربـــاح والترشـــيد األمثـــل لمصاريـــف التشـــغيل أهمهـــا:
• المحافظة على سجل خاٍل من اإلصابات منذ آخر إصابة حدثت في يناير 2021م.

• تواصل العمل بنجاح في )نظام منع الخسائر( منذ بدء تطبيقه في عام 2020م.
• تحقيق أفضل معدل سنوي في أداء نظام حرق الغازات . 

• إســـتمرار األداء المتميـــز فـــي حقـــل إعتماديـــة التشـــغيل وتحقيـــق أفضـــل النتائـــج علـــى اإلطـــاق 
بواقـــع 99.7%،.

• تمكنـــت الشـــركة مـــن تشـــغيل المصفـــاة بالطاقـــة اإلنتاجيـــة القصـــوى بنســـبة %99.8 وهـــو 
ـــط. ـــرق األوس ـــي الش ـــدة ف ـــرول الرائ ـــي البت ـــه مصاف ـــا حققت ـــاق م ـــد ف ـــاز فري إنج

ــع 82.4%  ــات بواقـ ــت التوقعـ ــة فاقـ ــات اإلنتاجيـ ــن العمليـ ــتفادة مـ ــي اإلسـ ــبة فـ ــق نسـ • تحقيـ
مقارنـــًة بـــــ%81 المســـتهدفة حســـب الخطـــة . 

ـــن دوالر  ـــغ 107 مايي ـــش  لتبل ـــين الهام ـــي تحس ـــي ف ـــم قياس ـــق رق ـــركة تحقي ـــتطاعت الش • إس
ـــة .  ـــامة واإلعتمادي ـــر الس ـــل معايي ـــركة أفض ـــاع الش ـــًة التب ـــي نتيج أمريك

• تحقيـــق ربـــح صافـــي فـــاق المتوقـــع حســـب الخطـــة بدرجـــة كبيـــرة ليبلـــغ 116.3 ماييـــن دوالر 
أمريكـــي.

ـــي  ـــة وه ـــى والثاني ـــن األول ـــال المرحلتي ـــي إكم ـــامل ف ـــول الش ـــج التح ـــل برنام ـــق عم ـــح فري ـــا نج كم
ــع  ــج مـ ــذا البرنامـ ــار هـ ــادرون علـــى جنـــي ثمـ ــا قـ ــن بأننـ ــا علـــى يقيـ ــذ، وأنـ ــور التنفيـ اآلن فـــي طـ

إســـتمرار الجهـــود الدؤوبـــة فـــي هـــذا الصـــدد.
كذلـــك شـــهد العـــام المنصـــرم مواصلـــة مســـيرة التحـــول الرقمـــي فـــي الشـــركة بتنفيـــذ حلـــول 
ــة  ــة والبنـــى التحتيـ ــدات المتنقلـ ــبكي والمعـ ــذ الربـــط الشـ ــملت تنفيـ ــق التـــي شـ ــة الطريـ خارطـ
وحلـــول المعامـــات غيـــر الورقيـــة، ونحـــن فـــي غايـــة الفخـــر بـــأن تكـــون ســـامرف أول شـــركة فـــي 
ـــال  ـــي مج ـــل ف ـــغيل المتنق ـــاءة التش ـــين كف ـــام تحس ـــتخدام نظ ـــى إس ـــدم عل ـــط تق ـــرق األوس الش

العمليـــات اإلنتاجيـــة.
ـــيبراني  ـــا الس ـــز أمنه ـــى تعزي ـــركاء عل ـــن الش ـــم م ـــي بدع ـــام الماض ـــال الع ـــركة خ ـــت الش ـــا حرص كم
ـــعى  ـــذا المس ـــتمرار ه ـــى إس ـــون عل ـــن حريص ـــي، ونح ـــتوى عالم ـــط ذات مس ـــر وضواب ـــي معايي بتبن
ونحـــث الجميـــع علـــى التحلـــي بالحـــذر واليقظـــة بغيـــة ضمـــان إســـتدامة األمـــن الســـيبراني فـــي 

ـــدد. ـــذا الص ـــي ه ـــاون ف ـــل الته ـــي ال تقب ـــة الت ـــيبرانية الراهن ـــات الس ـــل التحدي ـــي ظ ـــركة ف الش

ــي  ــا التـ ــق أهدافنـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــا مـ ــير قدمـ ــى السـ ــع علـ ــث الجميـ ــة لحـ ــذه الفرصـ ــز هـ وإذ ننتهـ
تكمـــن فـــي التركيـــز علـــى تطبيـــق نظـــام منـــع الخســـائر بفاعليـــة، وإســـتدامة مفهـــوم الحـــرص 
علـــى إعتماديـــة المعـــدات، باإلضافـــة إلـــى اإلســـتفادة مـــن البنـــى التحتيـــة لتقنيـــة المعلومـــات 
ـــة  ـــادرات التحـــول الشـــامل، وتحســـين عملي ـــذ مب ـــز علـــى تنفي ـــز األداء التشـــغيلي، والتركي فـــي تعزي
تطويـــر كفـــاءة برامـــج التدريـــب، ودعـــم البرامـــج التـــي تعـــود بالفائـــدة للمجتمـــع المحلـــي وأخيـــرًا 

تعزيـــز فعاليـــة األمـــن الســـيبراني للشـــركة.
ــق  ــى تحقيـ ــة إلـ ــاعي الراميـ ــل المسـ ــى تواصـ ــة علـ ــى المحافظـ ــركة علـ ــرص الشـ ــد حـ ــا نؤكـ كمـ
ـــر  ـــة تطوي ـــح بغي ـــاه الصحي ـــي اإلتج ـــير ف ـــا نس ـــن أنن ـــًا ع ـــل، فض ـــة العم ـــي بيئ ـــمول ف ـــوع والش التن
ـــا البشـــرية بتبنـــي أفضـــل برامـــج التدريـــب مثـــل نظـــام التدريـــب علـــى نظـــم التصنيـــع  قـــدرات كوادرن

العالميـــة.
ختامـــًا ال يفوتنـــي أن أشـــكركم جميعـــًا علـــى اإلنجـــازات المتميـــزة التـــي حققتهـــا الشـــركة خـــال 
عـــام 2021م بفضـــٍل مـــن اللـــه ثـــم بتفانيكـــم وإخاصكـــم، وتحدونـــي الثقـــة فـــي أن نحقـــق المزيـــد 

ـــي األداء .  ـــدة ف ـــاة رائ ـــامرف مصف ـــل س ـــاري لجع ـــام الج ـــال الع ـــازات خ ـــن اإلنج م

وتقبلوا خالص تحياتي ،،،



كلمـــة العـــدد
ـــن عمـــر الصبحـــي ـــه ب عبدالل

ـــة والســـالمة والبيئـــة ـــر عـــام األمـــن الصناعـــي والشـــئون الحكومي مدي

فـــي هـــذا العـــدد

مؤتمر البترول العالمي 
الثالث والعشرون

جائزة الرئيس ألفضل أداء سامة

8

10

19

المهند بسيوني
مهندس نظم مراقبة عمليات معالجة

هاني قويدر - مشرف السالمة
محمد الشريف - مهندس سالمة

30آلية الرقابة الداخلية للتقارير المالية فروخ شير  - كبير مستشاري إدارة المالية والمحاسبة

38ملخص تنفيذي حول تجريب أنظمة التبريد في وحدة التقطير الفراغي عبد العزيز العلوني - قائد فريق مراقبة أنظمة التحكم باإلدارة الفنية

36نموذج خطوط الدفاع الثاثة في شركة سامرف أحمد الشمراني - مدقق داخلي

يســـرني  أن أقـــدم بيـــن أيديكـــم هـــذا العـــدد الـــذي هـــو ثمـــرة 
ــًا  ــدة ، آمـ ــرة الواحـ ــس روح األسـ ــي تعكـ ــة والتـ ــاهماتكم القيمـ مسـ
ــا  ــن أعاننـ ــكر كل مـ ــانكم وأشـ ــال استحسـ ــم وينـ ــي إحتياجاتكـ أن يلبـ
فـــي إصـــدار هـــذا العـــدد ، فنحـــن فـــي مجلـــة ســـامرف نمـــارس دورنـــا 
بتجســـير العاقـــة الثقافيـــة والعمليـــة والعلميـــة لموظفـــي الشـــركة 
، وإتاحـــة الفرصـــة للجميـــع بالمشـــاركة مـــن خـــال تزويدنـــا بأخبـــار 
المقـــاالت والمواضيـــع ذات  اإلدارات واألقســـام وكتابـــة  وأنشـــطة 

الصلـــة باألعمـــال و المعرفـــة . 

ـــرازات  ـــد باإلحت ـــتمرار بالتقي ـــى اإلس ـــوه عل ـــة ألن أن ـــذة الفرص ـــز ه و أنته
الصحيـــة وتدابيـــر الســـامة داخـــل العمـــل وخارجـــه، كمـــا ال يفوتنـــي 
أن أحـــث الجميـــع علـــى اإلســـتمرار فـــي دعـــم المجلـــة بالمواضيـــع 

ــامرف .  ــرة سـ ــازات أسـ ــد إنجـ ــار التـــي تجسـ ــاالت واألخبـ والمقـ

سامرف تطوي الفصل األخير 
من تحــدي غــبار الكــبريـت

خــالد غــزال
مهندس عمليات الفنيين
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مؤتمر البترول العالمي
الثالث والعشرون

أنــــواع الهجــمات السيــبرانــية

المهند بسيوني – مهندس نظم مراقبة عمليات معالجة

سهام مسعد – مهندسة أمن سيبراني

ــتن  ــة هيوس ــي مدين ــد ف ــرين المنعق ــث والعش ــي الثال ــرول العالم ــر البت ــي مؤتم ــامرف ف ــاركت س ش
بواليــة تكســاس األمريكيــة خــالل الفتــرة مــن 05 إلــى 09 ديســمبر 2021م ضمــن جنــاح وزارة الطاقــة 
ــال نمــوذج  ــة حي ــت ســامرف والشــركات األخــرى المشــاركة المســاهمات الفني ــث تبادل الســعودية، حي
إقتصــاد القائــم علــى تدويــر للكربــون وفــق محــاوره األربعــة: الحــد مــن إنبعاثــات الكربــون وإعــادة 
إســتخدامه وتدويــره والتخلــص منــه بغيــة تحقيــق رؤيــة المملكــة 2060 الراميــة إلــى الوصــول إلــى 

ــة. ــات الكربوني ــاد الصفــري فــي اإلنبعاث الحي
تميــز جنــاح وزارة الطاقــة فــي المؤتمــر بالعديــد مــن اإلنجــازات الثريــة علــى صعيــد النمــوذج اإلقتصــادي 
ــث  ــن البح ــور م ــت الحض ــي مكن ــة الت ــات المتقدم ــى التقني ــة إل ــون باإلضاف ــر الكرب ــى تدوي ــم عل القائ

ــن  ــذب الحاضري ــة وج ــة زاهي ــي حل ــاح ف ــدا الجن ــا ب ــات. كم ــوى المعروض ــي لمحت ــاف الذات واإلستكش
والــزوار ونــال إعجابهــم وعكــس بصــورة جليــة تقــدم المملكــة كدولــة مبــادرة ورائــدة فــي مجــال 

ــون. ــر الكرب ــى تدوي ــم عل ــاد القائ اإلقتص
جمــع المؤتمــر كبــار القــادة فــي مجــال النفــط والغــاز مــن وزراء ورؤســاء شــركات وخبــراء مــن كافــة أنحــاء 
العالــم، وكان الســيد/ أميــن الناصــر، رئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن ألرامكــو الســعودية، مــن أبــرز 
المتحدثيــن، حيــث ألقــى كلمــًة ضافيــة عــدد فيهــا مســاهمات المملكــة والــدول الرائــدة األخــرى فــي 
مجــال صناعــة النفــط والغــاز عمومــًا ونمــوذج اإلقصــاد القائــم علــى تدويــر الكربــون بصفــة خاصــة. ضــم 
المؤتمــر أكثــر مــن 30 دولــة مشــاركة وخاطبــه 150 متحــدث وزاره أكثــر مــن 5 آالف زائــر مــن أكثــر مــن 

70 دولــة.
تشــرفت ســامرف بالمشــاركة فــي هــذا المؤتمــر المرمــوق الــذي شــكل فرصًة ســانحة إلبراز مســاهامات 
الشــركة فــي مجــال اإلقتصــاد القائــم علــى تدويــر الكربــون إلــى جانــب الشــركات والمؤسســات األخــرى 
المشــاركة ضمــن جنــاح وزارة الطاقــة التــي ظلــت تمثــل رأس الرمــح فــي كافــة المحافــل فــي عكــس 

الصــورة المشــرفة للمملكــة كدولــة رائــدة فــي مجــال تحســين وتعزيــز حمايــة البيئــة.
فــي حــال ســاورك الشــك فــي أن هنالــك شــخص مــا يحــاول خداعــك وجعلــك ضحيــة لهجــوم هندســة إجتماعيــة، 

إمتنــع عــن التواصــل معــه تمامــًا، ثــم ســارع بالتبليــغ عــن الحالــة.

الهجوم السيبراني هو أي محاولة لدخول غير مصرح به إلى جهاز بنية إحداث ضرر به. 
أدناه بعض أهم أنواع الهجمات التي يجب اإلنتباه لها والحذر منها: 

هــذه الرســائل عبــارة عــن محــاوالت عشــوائية مــن المهاجميــن لخداعــك ودفعــك للقيــام بأمــر مــا مثــل 
النقــر علــى رابــط مشــبوه وضــار أو فتــح مرفــق ضــار.

ــة  ــذه الحال ــي ه ــن ف ــر أن المهاجمي ــوائي، غي ــي العش ــد اإلحتيال ــلوب التصي ــبيهة بأس ــائل ش ــي رس ه
يســتهدفون أفــراد محدديــن يتــم البحــث عنهــم وإنتقائهــم ثــم صياغــة رســائل مخصصــة تتناســب مــع 

ــم. حاالته

تلقي رسالة فيها الكثير من اإللحاح واإلستعجال والدفع إلى إرتكاب خطأ.. 1
تبدأ الرسالة بتحية عامة بداًل عن ذكر إسم المتلقي أو وظيفته.. 2
3 .@gmail.com عنوان البريد اإللكتروني للمرسل يكون شخصي مثل
ــتخدمة . 	 ــة المس ــن اللغ ــي، لك ــه المتلق ــل يعرف ــل عم ــق أو زمي ــن صدي ــا واردة م ــالة كأنه ــدو الرس تب

ــاد.  ــلوبه المعت ــن أس ــف ع تختل

يعمد المهاجمون إلى اإلتصال بالضحية عبر الهاتف ويتظاهرون بأنهم أفراد أو جهة موثوقة.

ماذا عليك أن تفعل؟
إحــرص دومــًا علــى التحقــق مــن هويــة الشــخص قبــل الحديــث معــه حــول أي معلومــات أو بيانــات 

ــف. ــر الهات ــة عب حساس

يعمــد المهاجمــون أحيانــًا إلــى رمــي أو وضــع وســائط خارجيــة ضــارة مثــل الـــــUSB أمــاًل فــي أن يلتقطــه 
شــخص مــا ويســتخدمه فــي جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه.

ماذا عليك أن تفعل؟
إمتنــع تمامــًا عــن إســتخدام جهــاز USB مجهــول أو أي وســائط أخــرى غيــر مصــرح بهــا وإدخالهــا فــي جهــاز 

ــر الخاص بك.  الكمبيوت

رسائل التصيد اإلحتيالي العشوائية

رسائل التصيد اإلحتيالي الموجهة

كيفية كشف التصيد

التصيد اإلحتيالي عبر الهاتف

اإلسقاط المتعمد للوسائط
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ـــداف طـــوال  ـــذي ظـــل أحـــد أهـــم األه ـــز ال ـــى التمي ـــم إل ـــع الحـــرص المســـتمر والســـعي الدائ ـــاقًا م إتس
مســـيرة نجـــاح الشـــركة، تواصـــل تكريـــم إدارة الشـــركة لفـــرق قيـــادة العمـــل التـــي تتميـــز فـــي األداء 

ـــن. ـــن التنفيذيي ـــر اإلداريي ـــس وكبي ـــة الرئي ـــت رعاي ـــك تح ـــالمة، وذل ـــل الس ـــي حق ف
ـــات  ـــد درج ـــم رص ـــث يت ـــل، حي ـــادة عم ـــرق قي ـــتة ف ـــن س ـــة بي ـــزة الربعي ـــذه الجائ ـــى ه ـــس عل ـــم التناف ويت
كل فريـــق وتقييمهـــا وفـــق مؤشـــرات أداء محـــددة ســـلفًا، علـــى أن يتـــم إعـــالن الفريـــق الفائـــز الـــذي 
يحـــرز أعلـــى نقـــاط فـــي إحتفـــال خـــاص بحضـــور أعضـــاء اإلدارة التنفيذيـــة ومديـــري فـــرق قيـــادة العمـــل 

ـــة. ـــالمة والبيئ ـــة والس ـــم الصح ـــي قس ـــؤولين ف ـــرى والمس األخ

ال شك أن هذه الجوائز التحفيزية تعتبر األسلوب 
وإنجازاتها  الشركة  بقدرات  لإلحتفال  األمثل 
وتكريم الموظفين على اإللتزام والتفاني والعمل 
دورته  البرنامج  إكمال  ومع  الشركة.  في  الدؤوب 
المنصرم،  العام  من  الرابع  الربع  بنهاية  السابعة 
المركز  )سي2(  للمنطقة  العمل  قيادة  فريق  نال 
)أيه2(  للمنطقة  العمل  قيادة  فريق  يليه  األول 

لمرتين على التوالي، فيما حل فريق قيادة العمل 
للمنطقة )بي2( في المركز األول للربع األول من 
عام 2021م نظير األداء المتميز، تاله فريق قيادة 
لمرتين  الجائزة  نال  الذي  )أيه2(  للمنطقة  العمل 
عمل  فريق  بظهور  العام  أختتم  ثم  متتاليتين، 
المنطقة )بي1( كفائز جديد أضاف إسمه لقائمة 
الفائدة تعود  أن  أيضًا  بالجائزة. وال شك  الفائزين 
على كافة فرق قيادة العمل من هذا البرنامج نظرًا 
تحسين  إلى  الجميع  تدفع  التي  التنافس  لروح 

األداء في مجال السالمة.
حرصت اإلدارة التنفيذية على تكريم الفرق الفائزة 
في  للتميز  الرئيس  جائزة  بتسليمهم  وقامت 
نظير  وشكرتهم  عليهم  أثنت  كما  السالمة،  حقل 

تميزهم في التغلب على أصعب تحديات السالمة 
في مناطقهم.

كما تم إستحداث فئة جديدة ضمن الجائزة تعنى 
بتكريم فريق قيادة العمل األكثر تطورًا في األداء 
تقديرًا  نقاط(  أعلى  يحرز  لم  إذا  )حتى  الربع  خالل 
للعمل الجاد وتثمينًا لروح التطور األداء وتشجيعًا 
على المحافظة على األداء وتحسينه. جديٌر بالذكر 

هذه  نال  )بي1(  للمنطقة  العمل  قيادة  فريق  أن 
الجائزة في الربع الثالث من عام 2021م فيما فاز 
الربع  )أيه1( في  للمنطقة  العمل  بها فريق قيادة 

الرابع من ذات العام.
فريق  على  يتوجب  العام  هذا  أبريل  شهر  بحلول 
مركزه  عن  الدفاع  )بي1(  للمنطقة  العمل  قيادة 
المحتدمة  المنافسة  ظل  في  منافسيه  أمام 
)بي1(  المنطقة  فريق  يستطيع  فهل  الفرق.  بين 
الدفاع عن لقبه أم سيتمكن فريق المنطقة )أيه2( 
أم  اللقب  إستعادة  من  )بي2(  المنطقة  فريق  أو 

سنشهد فائز جديد بالجائزة؟   

هاني قويدر - مشرف السالمة   /   محمد الشريف - مهندس سالمة

20
22

ل 
ريـــ

 أب
)9

د )
ــد

لعـ
ا

11

برنامج تطوير قدرات المهندسين
المهند بسيوني – مهندس نظم مراقبة عمليات معالجة

تحـرص الشـركة علـى اإلسـتثمار فـي تطويـر قـدرات مهندسـيها نظـرًا للـدور الحيوي الـذي يلعبونـه في إسـتدامة نجاح 
الشـركة وتعزيـز موقعهـا التنافسـي فـي سـياق إهتمامهـا بالتطويـر المعرفـي للموظفيـن، حيـث تـم تحقيق إنجـاز جديد 
فـي هـذا الصـدد تمثـل فـي المبـادرة التـي نفذتهـا كل من سـامرف وياسـرف ولوبـرف بإختيـار مجموعة من المهندسـين 
الشـباب الموهوبيـن للمشـاركة ضمـن الدفعـة الثالثـة فـي برنامـج تطويـر قـدرات المهندسـين الـذي يقدمـه المعهـد 
السـعودي التقنـي لخدمـات البتـرول بالتعـاون مع المعهد الفرنسـي للبترول. يتألف البرنامج مـن 12 وحدة تدريبية يعمل 
علـى تقديمهـا مجموعـة مـن الخبـراء المختصين، وتسـتغرق كل وحدة تدريبية شـهرًا واحـدًا وتبدأ بالتدريـب المكثف في 
األسـبوع األول الذي تليه 3 أسـابيع يتلقى فيها المشـاركون مقرر المشـاريع الصغيرة والتدريب على رأس العمل، على 
أن يخضـع المشـاركين إلختبـار قبـل اإلنتقـال للوحدة التدريبيـة التالية بغرض التأكد من إسـتيابعهم للمـادة التي تلقوها.

بـدأ البرنامـج فـي مايـو 2019 وإكتمـل فـي مايـو 2020م، وشـمل 10 وحـدات تدريبيـة عامـة تليها وحدتيـن تخصصيتين 
علـى النحـو التالي:

عبر المشـاركون في البرنامج عن شـكرهم وإمتنانهم إلدارة شـركة سـامرف على إتاحة الفرصة لهم للمشـاركة في هذا 
البرنامـج العملـي المكثـف الـذي تجلـت روعتـه فـي تكاملـه مـن حيـث التعلـم العملـي وإكتسـاب المعرفـة التقنيـة فـي 
مجـاالت هندسـية متعـددة وتسـريع تطويـر القـدرات وتوسـيع المعرفـة وتعزيـز الثقـة فـي النفـس وتحسـين المهـارات 

الشـخصية وترسـيخ القيـم العامة للشـركة.
 تـم تكريـم المشـاركين فـي حفـل التخرج الذي أقيـم في مدينة الخبر في ديسـمبر 2021م، الذي شـرفه بالحضور راعي 

البرنامـج المهنـدس/ سـليمان بن عامر البرقـان، نائب رئيس أرامكو السـعودية للتصنيع العالمي.

الوحدات التدريبية العامة
الديناميكا الحرارية – عمليات فصل المواد – التقطير )التصميم 

عمليات التكرير والمشتقات البتروليةوالتشغيل(

تكسير المواد الهيدروكربونية بالبخار – إنتاج األولفينات – البلمرة – 
البوليمر البتروكيميائي

 األنابيب – الصمامات – المعدات الدقيقة نظم مراقبة عمليات المعالجة
– الكهرباء

إنتقال الحرارة – المبادالت الحرارية – أنظمة التبريد بالهواء – األفران 
المهارات الشخصيةالحرارية والغاليات

تدفق السوائل – مضخات اإلزاحة بالطرد المركزي واإلزاحة بالضغط 
اإليجابي

 أنظمة ضغط الهواء – التوربينات البخارية – توربينات تكثيف الضغط –
التوربينات الغازية

 إدارة الصحة والسالمة في تشغيل وحدات المعالجة إدارة الصحة
والسالمة أثناء أعمال الصيانة واإلنشاءات

 التصنيف الحجمي للمعدات – إدارة المشاريع – تحليل األرباح في
مشاريع التكرير

وحدات تخصصية )هندسة الصيانة(وحدات تخصصية )المعالجة والتشغيل(

اإلشراف على أعمال اإلنشاءات – التشغيل التجريبي واألولي تشغيل وكشف ومعالجة أعطال وحدات التكرير
لمصافي التكرير – التخطيط للصيانة الروتينية والصيانة الدورية

إدارة أعمال الصيانةتصنيع البوليمرات السلعية
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جـائزة الرئيس ألفضل أداء سالمة

محمود ج.سراج ، A1 BTM ، يتسلم جائزة الرئيس ألفضل فريق عمل تحّسن، نيابة عن A1 BT للربع الرابع من عام 2021محمد ج.همزاني ، B1 BTM ، يتسلم جائزة الرئيس ألفضل أداء للسالمة نيابة عن B1 BT للربع الرابع من عام 2021



ودعـــت الشـــركة عـــددًا مـــن قادتهـــا الذيـــن عملـــوا فيهـــا لســـنوات طويلـــة، حيـــث أقيمـــت حفـــالت تكريـــم 
متعـــددة لـــكل مـــن المهنـــدس/ ســـعود حامـــد خـــالف كبيـــر المالييـــن التنفيذييـــن والمهنـــدس/ عـــودة 
ــتاذ/  ــة واألسـ ــام اإلدارة الفنيـ ــر عـ ــد الحناكـــي مديـ ــغيل والمهنـــدس/ خالـ ــام إدارة التشـ ــر عـ الجهنـــي مديـ
محمـــد ســـعد الديـــن المغربـــي مديـــر عـــام إدارة المـــوارد البشـــرية والمهنـــدس/ محمـــد الفـــوزان مديـــر عـــام 
مشـــروع شـــارب والمهنـــدس/ حســـن حامـــد العمـــري مديـــر عـــام إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة 
والســـالمة والبيئـــة والمهنـــدس/ جـــالل المغـــذوي مديـــر الدعـــم المســـاند بـــإدارة الصيانـــة، وذلـــك بحضـــور 
ـــإلدارات  ـــون ل ـــرون العام ـــي والمدي ـــد النتيف ـــم محم ـــدس/ إبراهي ـــن المهن ـــن التنفيذيي ـــر اإلداريي ـــس وكبي الرئي
ومديـــرو األقســـام بســـامرف، مثمنيـــن جهودهـــم الكبيـــرة التـــي بذلوهـــا خـــالل فتـــرات خدمتهـــم بالشـــركة. 

وقـــد تـــم تســـليمهم خـــالل الحفـــل دروعـــًا تذكاريـــة مـــن ســـامرف وهدايـــا مـــن الحضـــور. 
وفي الختام ال يسعنا إال الدعاء لهم بالتوفيق في مقبل حياتهم.
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ســـامرف تـــودع نخبـــة مـــن موظفيهـــا
محمد باقيس – مشرف العالقات العامة والمسؤولية اإلجتماعية



تحــت رعايــة رئيــس مجلــس إدارة شــركة ســامرف المهنــدس/ أحمــد الســعدي أقامــت الشــركة يــوم األحــد الموافــق 

الخامــس مــن ديســمبر 2021م إحتفــااًل كبيــرًا بمركــز ســامرف الترفيهــي لتكريــم كوكبــة مــن موظفيهــا الــرواد الذيــن 

أكملــوا 25 و30 و35 و0	 ســنة مــن الخدمــة المتواصلــة، وذلــك بحضــور الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة . كمــا حضــر 

اإلحتفــال جمعــًا غفيــرًا مــن موظفــي الشــركة. 

ــن المهنــدس/ إبراهيــم محمــد  ــن التنفيذيي ــر اإلداريي ــة ألقاهــا ســعادة الرئيــس وكبي ــدأ اإلحتفــال بكلمــة ترحيبي ب

النتيفــي، عبــر فيهــا عــن شــكره وتقديــره للموظفيــن المكرميــن ودورهــم الريــادي فــي نجــاح أعمــال الشــركة ، وحــث 

بقيــة الموظفيــن علــى اإلســتفادة مــن خبــرات هــؤالء الــرواد فــي ظــل ثقافــة نقــل المعرفــة التــي تنعــم بهــا أســرة 

ســامرف . وقــد تــم تكريــم المحتفــى بهــم وتســليمهم دروع الخدمــة المتصلــة .

وتال ذلك فقرة فلكلورية من التراث السعودي األصيل.

ســـامرف تحتفـــي بموظفيهـــا الـــرواد الذيـــن أكملـــوا 
25 و30 و35 و40 ســـنة مـــن الخدمـــة المتصلـــة 

محمد باقيس - مشرف العالقات العامة والمسؤولية اإلجتماعية
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كـورونا والتعافي االقتصادي 
في القطاع النفطي

شهد عام 2021م تعافيًا اقتصاديًا مرتبطًا بإرتفاع حمالت اللقاح ضد فيروس كورونا وازدياد نسبة الوعي 
الطبيعية.  الحياة  لمظاهر  والعودة  كورونا  فيروس  إنتشار  من  الحد  في  اللقاحات  بأهمية  المجتمعي 
التي  المحلية  التوعوية  والحمالت  العالمية  الصحة  منظمة  بها  قامت  التي  المكثفة  الجهود  أن  حيث 
دشنتها الحكومات كان لها األثر البالغ في رفع اإلقبال تجاه اللقاحات مما ساهم في رفع نسبة الحصانة 
القطاع  شاملة  القطاعات  من  العديد  في  اقتصاديًا  تعافيًا  تحقيق  في  ذلك  ساهم  وقد  المجتمعية. 
النفطي حيث أن انخفاض عدد اإلصابات اليومية ورفع القيود المحلية والدولية كان لهم األثر البالغ في 

ارتفاع الطلب على المنتجات النفطي مما أدى إلى ارتفاع اإليرادات النفطية. 

يـــرى الخبـــراء أن ارتفـــاع اإلنتـــاج 
الطلـــب  لمواجهـــة  النفطـــي 
المنتجـــات  علـــى  المتزايـــد 
ركيـــزة  شـــكل  قـــد  النفطيـــة 
ـــرادات  ـــاع اإلي ـــي ارتف ـــية ف أساس
النفطيـــة المحليـــة والعالميـــة، 
االرتفـــاع  هـــذا  تقـــرر  وقـــد 
فـــي اإلنتـــاج النفطـــي ضمـــن 
اتفاقيـــة  اجتمـــاع  مخرجـــات 
لزيـــادة  بلـــس  أوبـــك  تحالـــف 
ــض  ــد الخفـ ــًا بعـ ــاج تدريجيـ اإلنتـ
ـــو  ـــي ماي ـــدأ ف ـــذي ب ـــي ال التاريخ

 . 2م 0 2 0

كمـــا أشـــارت التقاريـــر إلـــى أن 
الخـــام  النفـــط  أســـعار  ارتفـــاع 
ــًا  ــس ايجابيـ ــد انعكـ ــة قـ العالميـ
النفطيـــة  اإليـــرادات  علـــى 
ذلـــك   .2020 بعـــام  مقارنـــة 
فـــي  أيضـــًا  ســـاهم  االرتفـــاع 
النفطيـــة  اإليـــرادات  زيـــادة 
ــوًا  ــت نمـ ــث حققـ ــعودية حيـ السـ
أســـاس  علـــى   35% بنســـبة 
شـــكلت  قـــد  كمـــا  ســـنوي 
ـــبة 60%  ـــة نس ـــرادات النفطي اإلي
مـــن إجمالـــي اإليـــرادات خـــالل 

 .2021 عـــام 

المخـــاوف  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
التـــي  االقتصاديـــة  اآلثـــار  إزاء 
قـــد يســـببها المتحـــور الجديـــد 
الدراســـات  أن  إال  „اوميكـــرون“ 
التعافـــي  باســـتمرار  تشـــير 
العـــام  خـــالل  االقتصـــادي 
تشـــير  كمـــا   ،2022 الجـــاري 
التوقعـــات بإرتفـــاع الطلـــب علـــى 
النفـــط بنســـبة %	 نتيجـــة إلرتفاع 
حمـــالت التطعيـــم واســـتمرارية 
ـــاهم  ـــي تس ـــة الت ـــوث الطبي البح
بشـــكل مباشـــر فـــي اســـتمرارية 
التعافـــي االقتصـــادي عالميـــًا.

عال الجهني - محاسبة
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ـــه  ـــة للموظـــف، وتظـــل عالقـــة فـــي ذهن ـــى فـــي المســـيرة المهني ـــدة عـــن الســـنة األول ـــزن الذاكـــرة خواطـــر عدي تخت

ـــك  ـــدة وكذل ـــة بالتجـــارب الجدي ـــرة محفوفـــة بالمغامـــرة ومليئ ـــال شـــك فت ـــة خاصـــة فـــي الفـــؤاد، ألنهـــا ب ـــل مكان وتحت

األخطـــاء.

إســـتنطقنا بعـــض موظفـــي الشـــركة عـــن خواطرهـــم وذكرياتهـــم العالقـــة فـــي األذهـــان عـــن الســـنة فـــي العمـــل، 

وســـألناهم عـــن النصائـــح التـــي يمكـــن أن يقدموهـــا للموظفيـــن الشـــباب ممـــن يمـــرون بـــذات التجربـــة، وكانـــت 

إفاداتهـــم كالتالـــي: 

إستثمر المال في تطوير ذاتك وظيفيًا.	 
تحلى بالصبر، وثق أن األشياء الجميلة آتية.	 
أبحث عن موظف خبير إلرشادك على رأس العمل.	 
أعمل في المكان الذي يلبي شغفك.	 
رتب أولوياتك: العمل ثم الِصالت اإلجتماعية ثم كرة القدم.	 
 	

تفانى في عملك بغض النظر عن طبيعة األفراد الذين تعمل معهم.
تعلم كيف تتعامل مع اآلخرين في المقام األول.	 
ال تقلق، سوف تتفوق في عملك.	 
إعمل بجد لترتقي في مسيرتك المهنية.	 
 	

إحرص على حضور المزيد من الدورات في تخصصك وكذلك في اللغة اإلنجليزية.
إهتم بمظهرك وهندامك.	 
 	

إحرص على تطوير قدراتك منذ البداية ألن الوقت يمضي أسرع مما نتخيل.
 	

أعمل بأمانة وتعلم مهام عملك وإحرص على إنجازها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وتقيد بالميزانية.
كن زاهدًا في تطلعاتك حيال األفراد والكيانات.	 
تحلى باإلخالص واإللتزام عند توليك ألي مهمة.	 
إحرص على إنجاز الهدف المشترك عندما تعمل ضمن فريق. 	 
 	

إدرس الهندسة وكرس نفسك لها، فهي مجالك ووجهتك الوظيفية.
إسع دائمًا إليجاد المكان األفضل لك.	 
 	

كن إستباقي وتحلى بالمبادرة، تلك هي الطريقة الوحيدة التي تضمن تطورك.
ال تتوقف عن تقديم المقترحات الهادفة إلى تحسين بيئة عملك.	 
تحلى بالذكاء والفطنة عندما تتحدث وعندما تصمت.	 
ال تبقى في هذه الشركة ألكثر من 3 سنوات.	 
 	

ثقف نفسك في كافة أقسام ومجاالت العمل في إدارتك وإحرص على إدراك مجمل طبيعة العمل فيها.
إحرص على المشاركة في الكثير من المشاريع.	 
ال تكن أسيرًا للروتين والرتابة.	 
إفتح ذهنك للتجارب وتعلم من أخطائك ومن أخطاء اآلخرين.	 
 	

إحرص على اإلطالع على لوائح وأنظمة الشركة وتواصل مع الموظفين ذوي الخبرة.
 	

إبتعد عن األشياء السلبية والموظفين الذين يجهضون األفكار والحلول.
 	

إحرص على اإلستفسار عن كل ما يجول بخاطرك وال تجعل الحياء عقبة في طريقك.
إبحث عن األمان الوظيفي.	 

خواطــــر 
السنة األولى 
فــي العــــمل لــــين فــــيره

منسقة تدريب الموارد البشرية والتطوير الوظيفي

حــــــــــــيل
الهندسة االجتماعية

أدرك المهاجمون السـيبرانيون أن الطريقة األسـهل لسـرقة معلومات المسـتخدمين وتهكير حسـاباتهم 
هـي بـكل بسـاطة أن يقومـوا بخداعهـم ودفعهـم إلـى القيـام بخطـأ مـا، وذلـك بإسـتخدام مـا يعـرف 
بـ“الهندسـة اإلجتماعية“ وهي أسـلوب للتالعب والخداع وإسـتغالل األخطاء البشـرية بغرض اإلسـتيالء 

علـى معلومـات أو بيانـات الدخـول أو المقتنيـات الثمينـة الخاصة.
يعمـد المهاجمـون السـيبرانيون إلـى شـن هجوم هندسـة إجتماعية بإسـتخدام العديد من الوسـائل بما 
فيهـا البريـد اإللكترونـي والرسـائل الفوريـة عبـر الهاتـف أو مباشـرًة بصفـة شـخصية، كمـا يلجـأون إلـى 
الكثيـر مـن الحيـل لجـذب اإلنتبـاه مثـل تقديـم عـروض مجانيـة لتنزيـل الملفـات أو إشـعار الضحيـة بالفـوز 
فـي مسـابفة وربـح جائـزة. باإلضافـة إلـى ذلـك، عـادًة مـا تبـدو هـذه الهجمـات كأنهـا منطقيـة وسـليمة 
وقانونيـة مثـل إدراج شـعار تجـاري رسـمي أو توقيـع رسـمي فـي الرسـالة، وكل ذلـك الغرض منـه إقناع 
الضحيـة بإرسـال معلومـات خاصـة )مثـل كلمـات المـرور( أو دفعهـا إلـى القيـام بشـيء محـدد )مثل فتح 

ملـف ضـار مرفـق برسـالة البريـد اإللكتروني(.

سهام مسعد – مهندسة أمن سيبراني 

إرشادات الحماية من حيل الهندسة اإلجتماعية:
ـــل  ـــن حي ـــركة م ـــا والش ـــنا وعائالتن ـــة أنفس ـــى حماي ـــاعدنا عل ـــدة تس ـــائل عدي ـــك وس هنال
ـــرات  ـــى المؤش ـــرف عل ـــائل والتع ـــوري للوس ـــز الف ـــالل التعزي ـــن خ ـــة م ـــة اإلجتماعي الهندس

ـــرات:  ـــذه المؤش ـــض ه ـــاه بع ـــل. أدن ـــذه الحي ـــى ه ـــة عل الدال

- تلقي رسالة فيها الكثير من اإللحاح واإلستعجال
)مثل رسائل البريد اإللكتروني التي تلح على الضحية بالنقر على ملف مرفق أو فتحه فورًا(

ماذا عليك أن تفعل في هذه الحالة؟
ـــه وقـــم  ـــى إتخـــاذ قـــرار متعجـــل، إنتب ـــأن المرســـل يمـــارس عليـــك ضغـــط لدفعـــك إل فـــي حـــال شـــعرت ب

ـــط.  ـــى الراب ـــل النقـــر عل ـــى المصـــدر قب ـــط بحـــذر للتعـــرف عل ـــر ســـهم )المـــاوس( فـــوق الراب بتمري

- تلقي رسالة أو مكالمة من شخص يطلب معلومات خاصة يتوجب عدم اإلفصاح عنها له
)مثل شخص ما يطلب منك رقم البطاقة المصرفية أو كلمة المرور(

ماذا عليك أن تفعل في هذه الحالة؟
إمتنـع عـن تزويد أي جهة أو شـخص بمعلومات شـديدة الحساسـية أو بيانات سـرية تخصـك دون التأكد 

مـن مصداقيـة ومأمونية هذه الجهة أو الشـخص.  

- تلقي رسالة أو مكالمة من شخص يلح عليك بتجاهل قواعد وأنظمة األمان الخاصة بالشركة
التواصـل  ووسـائل  العامـة  البريديـة  الحسـابات  عبـر  سـرية  معلومـات  أو  مسـتندات  تسـريب  )مثـل 

اإلجتماعـي(
ماذا عليك أن تفعل في هذه الحالة؟

إمتنع عن مخالفة قواعد وأنظمة األمان المتبعة في الشركة وقم بالتبليغ عن ذلك.

- تلقي رسالة ليس من المنطقي تصديقها
)مثل تلقي رسالة تقول: مبروك لقد ربحت معنا مليون دوالر أو سيارة فاخرة(

ماذا عليك أن تفعل في هذه الحالة؟
إحذر وال تستجب لمثل هذه اإلغراءات حال كنت ال تدري مصدرها.

ختامـًا إذا سـاورك الشـك فـي أن هنالـك شـخص مـا يحـاول خداعـك وجعلـك ضحيـة لهجـوم هندسـة 
فـورًا  السـيبراني  األمـن  أو  المسـاعدة  بفريـق  إتصـل  ثـم  تمامـًا،  معـه  التواصـل  عـن  إمتنـع  إجتماعيـة، 

باألمـر. إلبالغهـم 
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إستخـدام معـدات التـبريـد 
فـــي نظــام ميــــاه التـــبريــد

ظلـت المحافظـة علـى حـرارة ميـاه التبريـد تمثـل تحديـًا كبيـرًا للشـركة خصوصـًا خـالل أشـهر الصيـف في 
ظـل اإلرتفـاع المتزايـد فـي حـرارة ميـاه البحـر الناتـج عـن ظاهـرة اإلحتبـاس الحـراري، ممـا حـدى بنـا إلـى 
إتخـاذ العديـد مـن التدابيـر فـي سـياق عمليـة تحسـينات مسـتمرة أدت إلى إسـتحداث طريقـة مثلى في 
أداء وفعاليـة ميـاه التبريـد فـي الماضـي القريـب، غيـر أن ذلـك لـم يكـن كافيـًا لمعالجـة المشـكلة جذريـًا 
حيـث الحـظ فريـق هندسـة عمليـات المعالجـة عـدم كفايـة ميـاه التبريـد لالزمـة لتشـغيل وحـدة األلكلـة 
خـالل فصـل الصيـف، الشـيء الـذي دفـع الفريـق إلـى إجـراء دراسـة لتقييـم مـدى جـدوى اإلسـتعانة 

بمعـدات تبريـد لتحقيـق المزيـد مـن الخفـض فـي درجـة حـرارة الميـاه المسـتخدمة فـي وحـدة األلكلـة.

وحـدة  يغـذي  الـذي  الوحيـد  التبريـد  ميـاه  نظـام 
األلكلـة عبـارة عـن دائـرة مغلقـة، وتتـم إعـادة تبريد 
المـاء السـاخن فيـه بإسـتخدام ميـاه البحـر الـواردة 
مـن شـركة مرافق في المبـادالت الحراريـة، بطريقة 
التبريـد  ميـاه  نظـام  فـي  المتبعـة  بتلـك  شـبيهة 
الرئيسـي التابـع للشـركة، وهـي أنظمـة مصممـة 
فـي األصـل ليتـم تبريدهـا بإسـتخدام ميـاه البحـر 
بدرجـة حرارتهـا 30.6 درجـة مئويـة، غير أن السـنوات 
إرتفـاع  إلـى  أدى  مناخـي  تغيـر  شـهدت  األخيـرة 
حـرارة ميـاه البحـر بمتوسـط 32 درجـة مئويـة فـي 
ذروة فصـل الصيـف، بـل ربمـا تصـل أحيانـًا إلـى 	3 
درجـة مئويـة، ممـا يتسـبب فـي عـدم كفايـة ميـاه 
علـى  المصفـاة.  وحـدات  لتشـغيل  لالزمـة  التبريـد 
سـبيل المثـال يتـم اللجـوء كثيـرًا خالل تلـك الفترات 
عـن  بـداًل  األكلـة  وحـدة  فـي  اللقيـم  خفـض  إلـى 
تشـغيلها وفق السـعة المسـتهدفة البالغة 	 آالف 
أداء  يكـون  عندمـا  حتـى  اليـوم  فـي  مكعـب  متـر 

المبـادالت الحراريـة فـي أفضـل حاالتـه. 

التبريـد  معـدات  إسـتخدام  فكـرة  نبعـت  لـذا 
المسـتأجرة خـالل ذروة فصـل الصيـف عطفـًا علـى 
هـذه  مثـل  تشـغيل  فـي  ناجحـة  سـابقة  تجربـة 
فريـق هندسـة  أنجـز  عـام 2016م.  فـي  المعـدات 
عمليـات المعالجـة الترتيبـات الفنيـة لخفـض حـرارة 
بواقـع  األلكلـة  وحـدة  تغـذي  التـي  التبريـد  ميـاه 

0.8 درجـة مئويـة بإسـتخدام أنظمـة التبريـد، ممـا 
سـمح بتشـغيل الوحدة بكامل سـعتها المستهدفة 
البالغـة 	 آالف متـر مكعـب فـي اليـوم خـالل ذروة 
هـذا  إنجـاز  تـم  أدنـاه(.   1 الشـكل  )أنظـر  الصيـف 
العمـل خـالل الفتـرة مـن 09 سـبتمبر 2021م إلـى 
01 ديسـمبر 2021م، وأثمـرت عـن تحقيـق هامـش 

أمريكـي. مليـون دوالر   1.2 بلـغ  ربـح 

التبريـد سـاعد  بالذكـر أن إسـتخدام معـدات  جديـٌر 
علـى إجـراء تشـغيل تجريبـي ناجـح لوحـدة األكلـة 
وذلـك  2021م،  نوفمبـر  خـالل شـهر  أسـبوع  لمـدة 
بغـرض زيـادة حجـم اللقيـم إلـى 200	 متـر مكعـب 
)أنظـر الشـكل 2 أدنـاه(. كما يخطط فريق هندسـة 
عمليـات المعالجـة لجلـب معـدات التبريد منـذ بداية 
فصـل الصيـف كل عـام بهـدف تعظيـم اإلسـتفادة 
مـن السـعة التشـغيلية فـي وحـدة األلكلـة بغيـة 

تحقيـق هامـش ربـح أعلـى.   

حمزة طيبه - مهندس عمليات معالجة – المنطقة سي
عبد الرحمن بخاري - مهندس عمليات معالجة – المنطقة بي1

عبد النشاد - قائد فريق مراقبة أنظمة التحكم في العمليات – المنطقة سي
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التشغيل التجريبي لوحدة األلكلة الذي جرى خالل الفترة من 23 - 30 نوفمبر 2021م

واجهـت الشـركة مشـاكل عديـدة ومتكـررة مـن تشـكل غبـار الكبريـت عقـب الصيانـة الدورية الشـاملة عـام 2006م، ممـا دفعها 
إلـى بـذل جهـود دؤوبـة طـوال األعـوام السـابقة مثـل تحسـين األداء التشـغيلي لوحـدة إسـتعادة الكبريـت واإلسـتفادة مـن 
الطاقـة اإلنتاجيـة المتاحـة فـي وحـدة إسـتعادة الكبريـت رقـم )3( إلزالة الغازات مـن منتجات وحدتي إسـتعادة الكبريـت رقم )2 
و3( وتحسـين جـودة وحـدة تحويـل الكبريـت إلـى حبيبـات، باإلضافة إلـى الجهود الالحقة المتمثلة في تحسـين إنسـياب حبيبات 
الكبريـت عبـر السـير الناقـل إلـى الصوامع وتحسـين جـودة الكبريـت لتفادي إرسـال منتجات غيـر مطابقة للمواصفـات إلى ميناء 
الكبريـت فضـاًل عـن اإلنفـاق الكبيـر فـي مشـروع تعديـل أنظمة نقل وتسـليم وشـحن الكبريت في مينـاء الكبريت )تم إسـتبدال 
سـيور نقـل الكبريـت وتحديـث البكـرات „تركيـب بكـرات جديـدة مـن البولـي إيثليـن عالـي الكثافـة بـداًل عـن الحديـد والمطـاط“ 
وتركيـب أغطيـة سـيور جديـدة مـكان األغطيـة المفقـودة وألـواح جانبيـة وكاشـطات رئيسـية وثانويـة فـي البكـرة الرئيسـية 

للسـير الناقـل بغـرض الحـد مـن تناثـر الكبريـت، فضـاًل عـن تحسـين أداء آلـة شـحن الكبريـت في السـفن، الخ.

علـى الرغـم مـن كافـة الجهـود المذكورة أعـاله، ظلت الشـركة 
تعانـي مـن تشـكل غبـار الكبريـت وتناثـر حبيباته أثنـاء مناولته 
ونقلـه بسـبب اإلرتطـام فـي العديـد مـن النقـاط فـي السـير 
الناقـل )إبتـداًء مـن اإلنتـاج فـي وحـدة تحويـل الكبريـت إلـى 
حبيبـات وحتـى الشـحن فـي السـفن(، مما دفع فريق هندسـة 
العمليـات بالمنطقـة )بـي2( إلـى دراسـة وتقييـم العديـد مـن 
التقنيـات المسـتخدمة فـي معالجـة هـذه المشـكلة، إلـى أن 
تـم تحديـد تقنيـة شـركة )دوبـوا كيميكلـز( كخيـار أفضـل مـن 
ناحيـة اآلثـار اإليجابيـة علـى تحسـين جـودة الكبريـت وكذلـك 
التكلفـة األوليـة، وهـي تقنية مشـهورة وشـائعة اإلسـتخدام 
أحـدث   )Dustbind S5 Suppressant( ويعتبـر  العالـم  حـول 
جيـل مـن منتجاتهـا، وهـو عبـارة عـن خليـط فعـال وآمـن مـن 
للتغلـب  خصيصـًا  مصنعـة  السـطحي  التوتـر  خفـض  مـواد 
الفـوري علـى مشـكلة تفاعـالت الكبريـت الطـاردة للمـاء، ممـا 
إسـتخدام  ويتـم  للكبريـت.  والتـام  السـريع  بالترطيـب  يسـمح 
هـذه المـادة مـع قـدر قليـل مـن المـاء )نسـبة رطوبـة حوالـي 
%0.5( وتتغلغـل فـي الكبريـت بسـرعة وتتسـبب في تماسـك 
حبيباتـه الناعمـة مـع الحبيبـات الكبيـرة. علمـًا بأنهـا ال تتبخر بعد 
لمـدة طويلـة  التكتليـة  علـى خواصهـا  وتحافـظ  اإلسـتخدام 
مـن الزمـن وتضمـن بالتالـي خفض الغبـار المتناثر إلـى ما دون 

2مـج فـي المتـر المكعـب.

أظهـرت هـذه التقنية نتائـج واعدة حيث أقر ممثـل إدارة حماية 
ومراقبـة البيئـة بالهيئـة الملكيـة بكفائتهـا خـالل جولتـه زيارتـه 
التفقديـة فـي 01 يوليـو 2021م )الحـظ بوضـوح عـدم تناثـر 
غبـار الكبريـت أثنـاء شـحن السـفن(، مما يـدل على نجـاح تجربة 
إحتمـال  منـع  علـى  نتائجهـا  تقتصـر  لـم  التـي  التقنيـة  هـذه 
نشـوب حرائـق كبريـت فـي المينـاء )ال سـمح اللـه( فقـط، بـل 
وفرت حاًل جذريًا لمشـكلة ظلت تمثل هاجسـًا بالنسـبة للهيئة 

الملكيـة والشـركات المجـاورة لمينـاء الكبريـت.
العربيـة  المملكـة  فـي  شـركة  أول  بأنهـا  سـامرف  تفتخـر 
غبـار  مـن  التخلـص  تقنيـة  إسـتخدام  علـى  تقـدم  السـعودية 

.)Dustbind S5 Suppressant( الكبريـت 

ســـامرف تطـــوي الفصـــل األخيـــر 
من تحــدي غــبار الكــبريـت

خالد غزال -  مهندس عمليات الفنيين



أهمية وكيفية اإلستجابة 
لحــوادث األمــن الســيـبرانــي

تعتبر إدارة اإلسـتجابة للحوادث إحدى الوسـائل بالغة األهمية في مجال األمن السـيبراني نظرًا ألنها تمكن الشـركة من وضع 
الخطـط الالزمـة للتعامـل مـع الحـوادث المحتملـة مثـل الهجمـات السـيبرانية أو التعـدي علـى البيانـات. تتـدرج إدارة اإلسـتجابة 
لحـوادث األمـن السـيبراني عبـر مراحـل وهـي التحضير وتحديـد المخاطر واإلحتـواء وإزالة المخاطر وإسـتعادة الوضـع الطبيعي 
إنتهـاًء بإسـتخالص الـدروس والعبـر المسـتفادة، حيـث يقوم فريق اإلسـتجابة بالعديد مـن المهام خالل هذه المراحـل بغية الحد 
مـن اآلثـار التـي قـد تـؤدي إلـى إعاقة أعمال الشـركة. تقتضـي الحاجة التأكد مـن جاهزية فريق اإلسـتجابة ورفع قـدرات أفراده، 
وذلـك بإجـراء تدريبـات متكـررة تحاكـي سـيناريوهات مفترضـة لهجمـات سـيبرانية حقيقيـة تمكـن فريق اإلسـتجابة مـن التطبيق 

العملـي لكيفيـة التعامـل مـع الحـوادث الفعليـة المحتملة وفقـًا لإلجـراءات واألنظمة المتبعة في الشـركة. 

التدريبات النظرية:
- النـدوات التثقيفيـة: يتـم فيهـا تعريف الموظفيـن باإلجراءات 

واألنظمـة الجديـدة والمعدلة.
- ورش العمـل: يتـم فيهـا طـرح نقـاش بنـاء إلعـداد إجـراءات 

محتملـة. حـوادث  لمواكبـة  جديـدة 
أو  محـدد  سـيناريو  تنـاول  فيهـا  يتـم  الجماعيـة:  التدريبـات   -

لذلـك.  اإلسـتجابة  وكيفيـة  موجـودة  إجـراءات 
التدريبات العملية:

- المحـاكاة القائمـة علـى التقنيات: يتم تحديد سـيناريو متفق 
عليـه مسـبقًا ثم تتـم محاكاة ذلك علـى األنظمة.

يتـم  سـيناريوهات  عـن  عبـارة  األرجوانـي:  الفريـق  تدريبـات   -
إعدادهـا مسـبقًا مـن قبـل كل مـن الفريق األحمـر )المهاجمون( 
والفريـق األزرق )المدافعـون(، ويعمـل الفريقـان على تطبيقها 

. سويًا
- ألعـاب الحـرب اإللكترونيـة: يقوم الفريق األحمـر )المهاجمون( 
بإعـداد وتنفيـذ سـيناريوهات محـددة سـلفًا دون علـم مسـبق 

بالتفاصيـل مـن جانـب الفريـق األزرق )المدافعون(.
تجربة سامرف الفرضية الجماعية لهجمات األمن السيبراني

أجرى قسـم األمن السـيبراني بالشـركة تجربة فرضية جماعية 
شـاملة فـي شـهر ديسـمبر 2021م بمشـاركة قسـمي تقنيـة 
إلـى  باإلضافـة  العمليـات  فـي  التحكـم  وأنظمـة  المعلومـات 

أعضـاء فريـق األمـن السـيبراني.
إسـتغرقت هـذه التجربـة خمـس سـاعات وركـزت علـى ثـالث 
وإعدادهـا  تحديدهـا  تـم  مفترضـة  لهجمـات  سـيناريوهات 

سـلفًا قبـل التنفيـذ، حيث حاكت هـذه السـيناريوهات التقنيات 
يسـتخدمها  التـي  تكـرارًا  األكثـر  الهجوميـة  واإلجـراءات 

كالتالـي: وهـي  المهاجمـون، 
1. هجمات التصيد اإللكتروني.

2. البرمجيات الخبيثة المتفشية.
بتشـفير  تقـوم  خبيثـة  برمجيـات  عـن  )عبـارة  الفديـة  برامـج   .3

مالـي كفديـة(. مبلـغ  دفـع  علـى  الضحيـة إلجبـاره  بيانـات 
خلصـت التجربـة إلى العديد من المالحظات وأهم التحسـينات 
الالزمـة لتعزيـز عمليـة اإلسـتجابة للحـوادث السـيبرانية، وكان 
الـرؤى  تبـادل  بغـرض  المشـاركين  جمعـت  بفقـرة  الختـام 

المسـتفادة. والعبـر  الـدروس  ومناقشـة 

عبد الرحمن الزهراني - مهندس أمن سيبراني
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يســـتمر التطـــور واإلصالحـــات  فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي ظـــل قيادتنـــا الرشـــيدة وحكامنـــا 
ـــذا  ـــار به ـــي واإلزده ـــو والرق ـــب النم ـــر جوان ـــالح وتطوي ـــي إص ـــم ف ـــل إهتمامه ـــوا ج ـــن كرس ـــرار الذي األب

البلـــد المبـــارك.
وإحـــدى أبـــرز تلـــك اإلصالحـــات والعناصـــر التـــى تـــم إعتمادهـــا كركيـــزة أساســـية لألمـــن والســـالمة 
فـــي المملكـــة هـــي الهيئـــة العليـــا لألمـــن الصناعـــي بـــوزارة الداخليـــة والتـــي تشـــرف علـــى عـــدة 
ـــة  ـــم اصـــدار توجيهـــات مـــن الهيئ قطاعـــات اســـتراتيجية مـــن أهمهـــا قطـــاع النفـــط و الطاقـــة. حيـــث ت
العليـــا لألمـــن الصناعـــي فـــي عـــام 2017 إعتمدتهـــا شـــركة ســـامرف كنقطـــة إنطـــالق لتنفيـــذ 
مشـــروعها األمنـــي الـــذي يهـــدف إلـــى رفـــع منســـوب األمـــن لـــدى الشـــركة ودرء الحـــوادث والمخاطـــر 

التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى خســـائر بـــاألرواح والممتلـــكات وتعطيـــل ســـير عجلـــة اإلنتـــاج و جودتـــه.
ـــرات وزخـــم مـــن اإلصالحـــات التـــي ســـتخضع  ـــه حزمـــة مـــن التغيي ويحمـــل هـــدذا المشـــروع فـــي طيات

لهـــا شـــركة ســـامرف, مـــن أهمهـــا:
أ - بنـــاء ســـياج حديـــث يحيـــط بشـــركة ســـامرف فـــي المنطقـــه الصناعيـــة والمحطـــة التابعـــة لهـــا فـــي 

مينـــاء الملـــك فهـــد الصناعـــي.
ب - تركيب إنارات ورادارات على امتداد السياج الجديد.

ج - وضع كاميرات مراقبة في مناطق متعدده من الشركة.
د ـ إنشاء عدة مباني ذات صلة بجهاز األمن داخل الشركة.

وغيرهـــا مـــن الغايـــات التـــي ترنـــو إليهـــا الهيئـــة العليـــا لألمـــن الصناعـــي مـــن تعزيـــز األمـــن وإرســـاء 
اإلســـتقرار وتحقيـــق الرخـــاء فـــي شـــركة ســـامرف.

ومـــن أجـــل تنفيـــذ ذلـــك تـــم تكويـــن فريـــق عمـــل مـــن نخبـــة الموظفيـــن لقيـــادة المشـــروع بكفـــاءة 
ــادة  ــبة لزيـ ــل المناسـ ــة العمـ ــة بيئـ ــة وتهيئـ ــة اإلداريـ ــم التقنيـ ــخير مهاراتهـ ــن خـــالل تسـ ــة مـ وفعاليـ

ــروع. ــاح للمشـ ــان النجـ اإلنتاجيـــة ورفـــع األداء وضمـ

ونذكر هنا أعضاء المشروع وهم:
• حسام الحسيني - قائد المشروع

• عبدالعزيز خريشي - منسق السالمة 
• مهند االحمدي - مشرف األنظمة األمنية وممثل إدارة األمن الصناعي والشؤون الحكومية

• نواف اللقماني - مهندس المشروع
• عبدالعزيز زمزمي - ضابط الملفات 

ونلقـــي أيضـــًا الضـــوء علـــى الشـــركات المســـاهمة فـــي المشـــروع وهـــم شـــركة حمـــى لإلستشـــارات 
ـــراء  ـــان الخب ـــا شـــركة ســـاس وشـــركة بني ـــة, ونظيرته ـــي تشـــارك كجهـــة استشـــارية رقابي ـــة والت األمني
فـــي األعمـــال المدنيـــة واالمنيـــة وأحـــد منفـــذي مشـــروع كاميـــرات المراقبـــة فـــي الحـــرم المكـــي 

ـــامية. ـــاريع الس ـــن المش ـــا م ـــريف وغيره الش

مشروع سامرف األمني إلستيفاء 
إشتراطات الهيئة العليا لألمن الصناعي

عبــدالعــزيز خـريشــي 
منسق السالمة في مشروع الهيئة العليا لألمن الصناعي
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عـدم تعرض 
األفـراد لـألذى

شريف نجمي
مستشار تدريب سالمة )إدارة الموارد البشرية(  

ــاه  ــا ورف ــة موظفيه ــالمة وصح ــركة س ــع الش تض
فــي  والبيئــة  الممتلــكات  وحمايــة  المجتمــع 

أولوياتهــا. طليعــة 
جميــع  إخضــاع  علــى  الشــركة  تحــرص  لــذا 
موظفيهــا إلــى العديــد مــن البرامــج والــدورات 
التدريبيــة المتعاقــة بالســالمة والصحــة والبيئــة 
فــي  المتمثــل  المنشــود  الهــدف  تحقيــق  بغيــة 
„عــدم تعــرض األفــراد لــألذى“ وهــي كالتالــي:

ــة بإشــتراطات وقواعــد  ــدورة األساســية للتوعي ال
الســالمة

هــي الــدورة األولــى التــي يجــب علــى جميــع 
مــن ينــوي اإللتحــاق بالشــركة ولــو ليــوم واحــد 
أدائهــا نظــرًا ألنهــا تســاعد علــى رفــع مســتوى 
وعــي الفــرد حــول الشــروط والقواعــد وأفضــل 
ــائر. ــع الخس ــالمة ومن ــة بالس ــات المتعلق الممارس

دورة مقدمة نظام إدارة تكامل العمليات:
وتقييــم  تحديــد  كيفيــة  الــدورة  هــذه  تتنــاول 
المخاطــر بكافــة أنواعهــا والســيطرة عليهــا بشــكل 
منهجــي بواســطة نظــام إدارة تكامــل العمليــات، 
باإلضافــة إلــى مســاهامات الموظفيــن ودعهمهم 

فــي هــذا الصــدد.
دورة „العمل بصورة آمنة“

التقيــد العملــي للفــرد بــأداء العمــل بصــورة آمنــة 
ــل  ــي حق ــين األداء ف ــى تحس ــك إل ــال ش ــؤدي ب ي
الســالمة ويمكــن مــن التواصــل بصــورة أفضــل 
فــي مــكان العمــل ويقيــم مهــارات الرصــد والعمــل 

ــرد. ــدى الف ــراف ل ــي واإلش الجماع
دورة التوعية بمخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين

تهــدف هــذه الــدورة إلــى التعريــف بغــاز كبريتيــد 
ــرف  ــة التص ــره وكيفي ــاره ومخاط ــن وآث الهيدروجي
الحــاالت الطارئــة المتعلقــة بــه بغــرض التوعيــة 
الجميــع للطريقــة الســليمة  والتأكــد مــن فهــم 

ــائع. ــام الش ــاز الس ــذا الغ ــع ه ــل م للتعام
دورة اإلبالغ بالمخاطر

ــة نقــل وتوضيــح  ــة تهــدف إلــى كيفي دورة تدريبي
مخاطــر المــواد لمســتخدميها بواســطة البطاقــات 
الخاصــة  الســالمة  بيانــات  ونشــرات  التحذيريــة 

ــواد. بالم
دورة التوعية بمخاطر حمض الهيدروفلوريك             

يعتبــر هــذا الحمــض أحــد أخطــر المــواد الكميائيــة 
يمكــن  لكــن  الصناعيــة،  لألغــراض  المســتخدمة 
التعامــل معــه بصــورة آمنــة حــال إتبــاع ممارســات 

ــة فــي العمــل. ــة معين آمن
دورة التعرف على المخاطر

وإدراك  تحديــد  علــى  الــدورة  هــذه  تســاعد 
العمــل  مجــال  فــي  أنواعهــا  بكافــة  المخاطــر 
المحــدد ليتمكــن الفــرد مــن منــع الحــوادث ويكــون 

الخســائر. مــن  آمــن وخــاٍل  العمــل  مــكان 
دورة „إشــتراطات الســالمة للعمــل فــي األماكــن 

المرتفعــة“ 
ــن  ــى تعريــف األفــراد الذي ــدورة إل تهــدف هــذه ال
إرتفاعهــا  يبلــغ  أماكــن  فــي  أعمــااًل  يمارســون 
متريــن أو أكثــر بإشــتراطات وإجــراءات الســالمة 
الالزمــة لطبيعــة عملهــم ومــدى أهمية إســتخدام 

األدوات الشــخصية لمنــع الســقوط. 

ــي  ــم اآللـ ــاز التحكـ ــدة جهـ ــث وحـ ــل تحديـ ــاق عمـ ــمل نطـ شـ
إســـتبدال كافـــة أنظمـــة التحكـــم العاملـــة بالضغـــط قديمـــة 
الطـــراز بأخـــرى رقميـــة حديثـــة وإزالـــة الدوائـــر الكهربيـــة غيـــر 
ـــة التـــي  ـــذ المعالجـــات الفني ـــى تنفي المســـتخدمة باإلضافـــة إل
ـــف  ـــي2( -)يتأل ـــة )ب ـــل للمنطق ـــادة العم ـــق قي ـــا فري ـــى به أوص
مـــن مختصيـــن مـــن قســـم المشـــاريع وإدارة التشـــغيل وقســـم 
ــي وإدارة  ــم اآللـ ــة التحكـ ــم أنظمـ ــات وقسـ ــة العمليـ هندسـ
الصيانـــة(-، حيـــث تمـــت المهمـــة بصـــورة متميـــزة تحـــت إدارة 

وإشـــراف فريـــق المشـــاريع. 
مثـــل نطـــاق عمـــل تعديـــل برمجـــة جهـــاز التحكـــم اآللـــي تحديـــًا 
فنيـــًا آخـــر، نظـــرًا لتســـببه فـــي الكثيـــر مـــن المشـــاكل الفنيـــة 
ــال  ــن األعطـ ــد مـ ــى العديـ ــي أدت إلـ ــالمة التـ ــر السـ ومخاطـ
فـــي الوحـــدة خـــالل إيقـــاف وإعـــادة تشـــغيلها فـــي الســـابق، إال 
أن الحلـــول الفنيـــة الناجعـــة التـــي اوصـــى بهـــا فريـــق هندســـة 
العمليـــات قـــادت إلـــى معالجـــة غالبيـــة هـــذه المشـــاكل، 
ذلـــك بعـــد أن تـــم إســـتعراضها وإعتمادهـــا مـــن قبـــل فريـــق 
ـــر إكســـون موبيـــل  ـــادة العمـــل للمنطقـــة وأثنـــى عليهـــا خبي قي
ــات  ــادت التوصيـ ــث قـ ــت، حيـ ــدات الكبريـ ــي وحـ ــص فـ المختـ

ـــالل  ـــن خ ـــغيل م ـــادة التش ـــاف وإع ـــي إيق ـــيط عمليت ـــى تبس إل
التخلـــص مـــن الخطـــوات غيـــر الضروريـــة وتصحيـــح األخطـــاء. 
ـــة  ـــي المملك ـــم ف ـــذي ت ـــع ال ـــة المصن ـــار موافق ـــد إختب ـــا أك كم
أن عمليـــة التعديـــل جســـدت كافـــة هـــذه التوصيـــات الفنيـــة.

لعـــب التعديـــل األخيـــر دورًا هامـــًا فـــي التخلـــص مـــن األعطـــال 
غيـــر الضروريـــة وغيـــر الحقيقيـــة التـــي ظـــل يعانـــي منهـــا 
فـــرن التفاعـــل خـــالل عمليتـــي إيقـــاف وإعـــادة التشـــغيل 
فـــي الســـابق، حيـــث تمـــت إعـــادة تشـــغيل الوحـــدة بصـــورة 
ـــد  ـــدة قي ـــت الوح ـــو 2021م )ظل ـــي 30 يوني ـــة ف ـــة وسلس آمن
اإليقـــاف منـــذ 10 يونيـــو 2021م(، كنجـــاح أثنـــت عليـــه الشـــركة 
كونـــه نمـــوذج رائـــع للعمـــل الجماعـــي قـــاد إلـــى إنجـــاز مشـــهود 
ــورة  ــت بصـ ــي تمـ ــدة التـ ــغيل الوحـ ــادة تشـ ــى إعـ ــًا علـ عطفـ
ـــي  ـــت ف ـــة تم ـــرى مماثل ـــال أخ ـــع أعم ـــًة م ـــة مقارن ـــة وسلس آمن

الســـابق.
ـــر المســـتقاة مـــن هـــذا  ـــدروس والعب ســـتتم اإلســـتفادة مـــن ال
اإلنجـــاز الكبيـــر فـــي مشـــروع مماثـــل فـــي وحـــدة إســـتعادة 
ـــاء  ـــام 2022م إن ش ـــالل ع ـــذه خ ـــراد تنفي ـــم )2( م ـــت رق الكبري

ـــه. الل

تعتبـــر وحـــدة إســـتعادة الكبريـــت إحـــدى الوحـــدات  المهمـــة فـــي المصفـــاة بالمنطقـــة )بـــي2( نظـــرًا ألنهـــا تقـــوم بتحويـــل 
ـــدة  ـــة )وح ـــة العالي ـــد المالي ـــية ذات العوائ ـــة الرئيس ـــدات اإلنتاجي ـــن الوح ـــواردة م ـــت ال ـــى الكبري ـــة عل ـــامة المحتوي ـــازات الس الغ
ـــة العناصـــر الضـــارة  ـــى إزال ـــت خامـــل باإلضافـــة إل ـــى كبري ـــخ( إل ـــي، ال ـــز الكيميائ ـــزل ووحـــدة تكســـير الســـوائل بالتحفي ـــاج الدي إنت
فـــي الغـــازات العادمـــة المنبعثـــة مـــن الوحـــدة. مثلـــت مهمـــة تحســـين إعتماديـــة فـــرن التفاعـــل بالوحـــدة أحـــد المســـتهدفات 
ـــي  ـــل ف ـــق العم ـــرع فري ـــذا ش ـــدة، ل ـــض للوح ـــب الناب ـــة القل ـــه بمثاب ـــرًا ألن ـــي2(، نظ ـــة )ب ـــل للمنطق ـــادة العم ـــق قي ـــية لفري الرئيس

ـــا. ـــاص به ـــج الخ ـــي المبرم ـــم اآلل ـــاز التحك ـــل وجه ـــرن التفاع ـــم  ف ـــة تحك ـــل لوح ـــرض تعدي ـــر بغ ـــروع كبي ـــذ مش ـــط وتنفي تخطي

قصة نجاح باهر بتعديل لوحة جهاز التحكم اآللي المبرمج 
الخـاص بفـرن التفاعل بوحـدة إسـتعادة الكبريت رقم )1(
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خالد غزال -  مهندس عمليات الفنيين



مبادرة سنابل سامرف

تنفيـذ  تـم  سـامرف  سـنابل  مبـادرات  وضمـن  ينبـع  بمحافظـة  الشـامل  التأهيـل  مركـز  مـع  بالتعـاون 
مشـروعي )خصوصيـة( و)فنـاء(  إلسـتكمال دعم المركز وتأثيث الوحدات باألجهـزة و األدوات المتطورة 
التـي تسـاعد بشـكل فعـال فـي عـالج األشـخاص ذوي اإلحتياجـات الخاصـة، كمـا سـاهمت سـامرف 
بتجهيـز المركـز الشـامل للتوحـد بالمدينـة المنـورة التابـع لجمعية المدينـة لتأهيل وعالج اطفـال التوحد 
)تمّكـن(. كذلـك تواصلـت مسـاهمات سـامرف فـي هـذا الصـدد بتنفيـذ العديـد مـن المبـدرات كالتالي:

- مبادرة )معهم للجامعة( وهي مبادرة بالشراكة 
تعنى  ينبع  بمحافظة  لأليتام  تكافل  جمعية  مع 
بمساعدة اليتيم في التعليم الجامعي والمعيشة 
للعمل.  تؤهله  جامعية  شهادة  على  للحصول 
الذين  من  يتيم   20 المبادرة  هذه  تستهدف 
إنقطعت عنهم المعونة لتجاوز أعمارهم 18 سنة. 
- كما ساهمت سامرف في تنفيذ المرحلة األخيرة 
و  الملكية  بالهيئة  الجابرية  حي  مسجد  بناء  من 
ينبع  في  سعود  بن  عبدالله  مسجد  أثاث  تجديد 

البحر . 

التفتيش  إعادة تأهيل نقطة  - تم دعم مشروع 
مع  بالشراكة  الصناعية  بينبع  فهد  الملك  بطريق 

قوة أمن المنشأت بمحافظة ينبع.
الخيرية  للجمعيات  الالمحدود  للدعم  إستمرارًا   -
بمحافظة ينبع، تم دعم المكتب التعاوني للدعوة 
المسلمين  لتكريم  الجاليات  وتوعية  واإلرشاد 
الجدد،  كما تم دعم جمعية ينبع الصناعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم )يتلون( و الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القران الكريم بمحافظة بدر، وذلك ضمن 

برنامج كفالة معلمي حلقات التحفيظ.

رانيا سفر  - اخصائية العالقات العامة والمسئولية االجتماعية

مثاليـــة  بيئـــة  تقديـــم  علـــى  ســـامرف  إدارة  مـــن  حرصـــًا 
فـــي مركـــز ســـامرف الترفيهـــي تليـــق بموظفـــي ســـامرف 
وعوائلهـــم وضمـــن خطـــة التحســـين و التحديـــث التـــي ســـتتم 
ـــادي الترفيهـــي؛ قامـــت إدارة المـــوارد البشـــرية قســـم  فـــي الن
الخدمـــات اإلداريـــة و اإلســـكان بتجديـــد كامـــل لملعـــب كـــرة 

القـــدم فـــي المركـــز. 

ــل  ــب بالكامـ ــة الملعـ ــر أرضيـ ــدات تغييـ ــذه التجديـ ــملت هـ شـ
وتركيـــب عشـــب صناعـــي باإلضافـــة إلـــى رفـــع إضـــاءة الملعـــب 
وتقويتهـــا وايضـــًا إضافـــة مدرجـــات بكراســـي تســـع ل 8	 
مشـــجع و 16 كرســـي لدكـــة اإلحتيـــاط وأصبـــح الملعـــب تحفـــة 

فنيـــة تليـــق بتطلعـــات و رغبـــات موظفـــي الشـــركة. 
ـــلة  ـــرة والس ـــرة الطائ ـــب الك ـــي لملع ـــة كراس ـــت إضاف ـــا تم كم
بالبرامـــج  واإلســـتمتاع  الجلـــوس  للموظفيـــن  ليتســـنى 

المقامـــة علـــى المالعـــب.
ـــة  ـــون مالئم ـــال لتك ـــب األطف ـــة لع ـــث منطق ـــم تحدي ـــك ت كذل
ـــة  ـــات مطاطي ـــب أرضي ـــم تركي ـــث ت ـــن حي ـــاء الموظفي ـــر ألبن أكث

ـــدة. ـــاب جدي و ألع
وكل هـــذه التجديـــدات هـــي الجـــزء األول مـــن الخطـــة، كمـــا 
ـــام أو  ـــب لألقس ـــز الملع ـــة حج ـــود خدم ـــم بوج ـــرنا أن نعلمك يس

ـــب.  ـــى الملع ـــن عل ـــن بالتمري ـــن الراغبي الموظفي

تجديدات في مركز سامرف الترفيهي
عبد الله خاشقجي - مشرف اإلسكان و الميزانية

لحجــز الملعـب نرجــو التواصـل مع مشرف النادي على الرقم 

014392508320
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المخاطـــرة هـــي حالـــة عـــدم اليقيـــن مـــن حـــدوث شـــيء غيـــر مرغـــوب فيـــه أو احتمـــال تســـبب أي مـــن األخطـــار فـــي أذي 
فعلـــي لأفـــراد. األخطـــار مفـــردة رئيســـية أخـــرى تتـــردد فـــي ســـياق الحديـــث عـــن المخاطـــر، ويقصـــد بهـــا األشـــياء التـــي 
ـــن المخاطـــر واألخطـــار: الســـكين  ـــز بي ـــاة للتميي ـــال بســـيط مـــن واقـــع الحي يحتمـــل أن تتســـبب فـــي أي ضـــرر أو أذى. إليكـــم مث
مثـــًا عبـــارة عـــن أداة مطبـــخ تنطـــوي علـــى خطـــر، إذ يمكـــن أن تســـبب أذى للشـــخص مثـــل جـــرح األصبـــع. إذن إســـتخدام 
ـــال  ـــن مث ـــي اليدي ـــة ف ـــع التفاح ـــكين وموض ـــك الس ـــة مس ـــل طريق ـــا تمث ـــرة، فيم ـــر مخاط ـــًا تعتب ـــاح مث ـــع التف ـــكين لتقطي الس

حقيقـــي للتقييـــم الذهنـــي للمخاطـــر.
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إدارة المخــاطــر
محمد الشريف - مهندس السالمة

ســـواء كانـــت المخاطـــر ماليـــة أو مهنيـــة أو بيئيـــة أو تشـــغيلية 
تظـــل طريقـــة إدارتهـــا واحـــدة، تبـــدأ بتحديـــد اإلحتمـــاالت 
الســـيئة، حيـــث ال يوجـــد مثـــال أو مصـــدر محـــدد لتحديـــد 
المخاطـــر، لكـــن يمكـــن اإلطـــالع علـــى ســـجالت الحـــوادث 
ـــخ.  ـــة، ال ـــر الرســـمية والدراســـات الموثوق ـــراء والتقاري وآراء الخب
هنالـــك طريقـــة أخـــرى لتحديـــد األخطـــار المصاحبـــة بنشـــاط 
ـــرح. ـــكين تج ـــخ والس ـــي المطب ـــكين ف ـــك س ـــا. هنال ـــة م أو حال
ال يمكنـــك إدارة شـــيء ال تســـتطيع قياســـه. المخاطـــر هـــي 
ـــه،  ـــه أو إحتمـــال حدوث ـــاج لمـــدى خطـــورة الشـــيء أو عواقب نت
ـــة  ـــا وزادت إحتمالي ـــتدت خطورته ـــا إش ـــر كلم ـــتد المخاط إذ تش
مســـتوى  إســـتعراض  يتـــم  صحيـــح.  والعكـــس  حدوثهـــا 
المخاطـــرة بإســـتخدام مصفوفـــة تكـــون الخانـــة الرأســـية فيهـــا 
لحـــدة الخطـــورة أو العواقـــب، فيمـــا يمثـــل إحتمـــال الحـــدوث 
ـــب  ـــن العواق ـــج بي ـــج الدم ـــون نات ـــى أن يك ـــة، عل ـــة األفقي الخان
وإحتمـــال الحـــدوث فـــي المصفوفـــة هـــو مســـتوى المخاطـــرة. 
علـــى ســـبيل المثـــال وجـــود الســـكين فـــي المطبـــخ يمكـــن أن 
ـــع وهمـــا مســـتويان  يتســـبب فـــي جـــروح أو ربمـــا قطـــع األصاب
ـــدة  ـــرة واح ـــكين م ـــتخدام الس ـــك إس ـــب. كذل ـــان للعواق مختلف
ـــا  ـــبوع هم ـــي األس ـــدة ف ـــرة واح ـــتخدامها م ـــوم أو إس ـــي الي ف

إحتمـــاالن مختلفـــان.

يلـــي ذلـــك معالجـــة المخاطـــر والحـــد منهـــا وتقليلهـــا – ســـمها 
ـــورة  ـــل الخط ـــه لتقلي ـــي عمل ـــب عل ـــذي يتوج ـــا ال ـــئت. م ـــا ش م
وخفـــض إحتمـــال الحـــدوث أثنـــاء القيـــام بشـــيء مـــا؟ الخيـــارات 
ـــر  ـــي لتدابي ـــل الهرم ـــرف بالتسلس ـــا ُيع ـــي م ـــك ه ـــة لدي المتاح
التحكـــم فـــي المخاطـــر: التخلـــص مـــن األخطـــار أو  تقليلهـــا أو 
عزلهـــا أو الســـيطرة عليهـــا مـــع الحـــرص علـــى إرتـــداء أدوات 
العمـــل.  أثنـــاء  باإلنضبـــاط  والتحلـــي  الشـــخصية  الحمايـــة 
عـــادًة مـــا تزيـــد التدابيـــر الالزمـــة لتقليـــل المخاطـــرة كلمـــا زاد 
مســـتوى المخاطـــرة. مثـــاًل أكل التفاحـــة كاملـــة بـــداًل عـــن 
ـــا  ـــكين، وتقطيعه ـــرح بالس ـــرض لج ـــر التع ـــل خط ـــا يزي تقطيعه
إلـــى قطعتيـــن بـــداًل عـــن أربـــع يقلـــل مـــن إحتمـــال التعـــرض 
فـــي  المقاعـــد  أحزمـــة  ربـــط  ضـــرورة  فـــي  فكـــر  للجـــرح. 
ـــك فـــي الحافـــالت والقطـــارات،  الســـيارات، بينمـــا ال يتوجـــب ذل
ولمـــاذا يجـــب علينـــا ربطهـــا أثنـــاء إقـــالع وهبـــوط الطائـــرة؟

ــار  ــن األخطـ ــث عـ ــمل البحـ ــة التـــي تشـ ــي المراقبـ ــًا تأتـ ختامـ
التدابيـــر  إتخـــاذ  ثـــم  والثانويـــة  والمتبقيـــة  المحـــددة 
ـــرص  ـــع الح ـــد، م ـــر جدي ـــور مخاط ـــد ظه ـــة عن ـــة الالزم التصحيحي
علـــى تقييـــم فعاليـــة اإلســـتجابات للمخاطـــر للتأكـــد مـــن ســـير 

األشـــياء وفـــق الخطـــة الســـليمة.

ــا( وتفاعــاًل مــع اليــوم الوطنــي، قامــت  ــا هــي عمارن تحــت شــعار )دارن
شــركة ســامرف بتهنئــة الموظفيــن وتوزيــع الهدايــا بمناســبة اليــوم 

الوطنــي الســعودي 91، حيــث تزينــت مرافــق الشــركة بأعــالم 
و لوحــات إعالنيــة برســومات و شــعارات اليــوم الوطنــي، 

اليــوم  بهــذا  الفرحــة  و  البهجــة  لنشــر  وذلــك 
لمنســوبيها ، فــكل عــام هــي لنــا دار ونحــن 

ــار. لهــا صناعــة وَعَم
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للعــام الخامــس علــى التوالــي تســتمر مبــادرة 
تطويــر وهــي دورات تأهيليــة وتطويريــة مهنيــة 
وتقنيــة تســتهدف أفــراد المجتمــع، ولهــذا العــام 
تــم دعــم جمعيــة تكافــل األيتــام بمحافظــة ينبــع 
وتطويرهــم  واأليتــام  األرامــل  تمكيــن  بهــدف 

العمــل  ســوق  مــع  يتناســب  بمــا  وتدريبهــم 
لهــم  أو وظيفيــة مالئمــة  لخلــق فــرص مهنيــة 
والمســاهمة بشــكل فعــال فــي توفيــر فرصــة 
للتوظيــف او افتتــاح عمــل حــر بمحافظــة ينبــع .

المعرض التوعوي لإلدخار واإلستثمار

مبادرة تطــويـر

اإلحتفال باليوم الوطني 

تحــت شــعار )اإلدخــار ضــرورة وليــس إختيــار( أقامــت ســامرف المعــرض التوعــوي لإلدخــار واإلســتثمار 
ــن  ــف الموظفي ــي وتعري ــك بالتخطيــط المال ــز ثقافــة اإلدخــار، وذل ــي وتعزي بهــدف رفــع الوعــي المال
ببرنامــج اإلدخــار الــذي توفــره الشــركة، وقــد أقيــم المعــرض داخــل الشــركة بمشــاركة 10 جهــات 

ــرض. ــارة المع ــوا بزي ــًا قام ــى 256 موظف ــا إل ــم الهداي ــم تقدي ــا ت ــة، كم مصرفي

رانيا سفر  - اخصائية العالقات العامة والمسئولية االجتماعية

رانيا سفر  - اخصائية العالقات العامة والمسئولية االجتماعية

رانيا سفر  - اخصائية العالقات العامة والمسئولية االجتماعية



ــداع  ــود لإلبـ ــر الوقـ ــل يعتبـ ــط العمـ ــي محيـ ــانية فـ ــات اإلنسـ ــس العالقـ ــم وأسـ ــق مفاهيـ إن تطبيـ
والـــوالء واإلنجـــاز، وقـــد أصبحـــت هـــذه المفاهيـــم حزمـــة معرفيـــة مـــن علـــم الســـلوك التنظيمـــي 
ـــر فـــي إحـــداث التحـــول  ـــا مـــن أث ـــا له ـــر المنشـــآت لم ـــة وبرامـــج تطوي واإلداري فـــي األبحـــاث األكاديمي

الحقيقـــي لألفـــراد والمنظمـــات.

ــز واالنســـجام والتواصـــل  ــروح فـــي فريـــق العمـــل، وتدفعـــه للتميـ ــانية تصنـــع الـ فالعالقـــات اإلنسـ
البنـــاء، وتمنحـــه الثقـــة لبـــذل كل قدراتـــه ، إلحساســـه باألمـــان واالحتـــرام وانحســـار عـــدم المبـــاالة.

ـــة  ـــذي يطـــور اآلل كمـــا أن االهتمـــام بالعالقـــات اإلنســـانية جـــزء مـــن االســـتثمار فـــي اإلنســـان، فهـــو ال
ــة  ــل بعاطفـ ــه يعمـ ــانية فإنـ ــات اإلنسـ ــس العالقـ ــه بأسـ ــل معنوياتـ ــا تصقـ ــاءة، وحينمـ ــل بكفـ لتعمـ

عارمـــة تؤثـــر فـــي ســـائر المنظمـــة وفريـــق العمـــل فـــي وقـــت واحـــد. 

ــر  ــل، والتقديـ ــي التعامـ ــنة فـ ــة الحسـ ــذل النيـ ــا بـ ــن أهمهـ ــة ، مـ ــد مهمـ ــانية قواعـ ــات اإلنسـ للعالقـ
لألشـــخاص، وألعمالهـــم، ومـــن ثـــم تشـــجيعهم علـــى اإلنجـــاز ومكافاتهـــم، هـــذا البـــذل تتســـاوى فيـــه 

جميـــع المســـتويات الوظيفيـــة. 

وإذا تـــم هـــذا البـــذل؛ انعكـــس ذلـــك بـــدوره علـــى زيـــادة اإلنتـــاج للمنشـــأة، والمعنويـــة العاليـــة لألفـــراد، 
فـــي جـــو يســـوده التشـــجيع، والقـــدوة الحســـنة، والعدالـــة، واالحســـاس بالمســـؤولية والرحمـــة 

والســـماحة. 

للمـزيد إقــرأ:
كتاب السلوك التنظيمي من زاوية نفسية وإدارية – للدكتور / عبدالله بن صالح القحطاني - جامعة شقراء

حقيبة تدريبية بعنوان: السلوك التنظيمي،  للمدرب والمستشار اإلداري والتربوي  د.محمد العامري

العالقات اإلنسانية
وأثرها في إحداث التحول للفرد والمنشأة

منصور القثامي 
مستشار عالقات العمل
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لما عليك الثقة في المختبر؟

قد يتساءل البعض: ما لذي يدفعني للثقة في نتائج المختبر؟ هل النتيجة دقيقة؟ لما علي التسليم بصحتها؟
وهذه تساؤالت أجدها منطقية، لكن دعني أوضح لكم النظام الذي يجعل من نتائج المختبر نتائج موثوقة 

أواًل: العينة المرسلة 
مــن المفتــرض أن تؤخــذ بالطريقــة الصحيحــة حســب معاييــر ومقاييــس الجــودة المتبعــة فــي ســامرف لــكل عينــة حتــى 

ال يتداخــل معهــا مــا قــد يفســد التجربــة وبالتالــي قــد نحصــل علــى نتيجــة غيــر دقيقــة.
ثانيًا:الجهاز المستخدم في التجربة   

تمــر األجهــزة بسلســلة مــن المقايــس المعياريــة منهــا مــا هــو قبــل كل إســتخدام وآخــر، ومنهــا ماهــو يومــي وأخيــرًا 
مــا هــو إســبوعي للتأُكــد مــن ســالمة نتائــج الجهــاز مــن خــالل محاليــل معلومــة وثابتــة النتائــج  )STD( وفــي نفــس 

ــة الدوريــة المنتظمــة. الســياق تحظــى األجهــزة بنفــس النصيــب مــن التدقيــق التقنــي والصيان
وأخيرًا: موظف المختبر

يلتحــق الموظــف المســتجد فــي مختبــر ســامرف ببرنامــج مكثــف للتدريــب لمــدة ســنه )SEP Program( قبــل إنجــاز أي 
مهمــة مخبريــة، وبعــد االندمــاج فــي العمــل هنالــك اختبــارات دوريــة غيــر منقطعــة علــى الموظــف تتناســب مــع مرحلتــه 

الوظيفيــة للتدقيــق علــى طريقــة عمــل التجربــة ومــدى تطــوره المعرفــي والتقنــي.
الجديــر بالذكــر أن مختبــر ســامرف ُيتابــع داخليــًا متابعــة دقيقــة لــكل اإلجــراءات المتعلقــة بالجــودة وتوثيقهــا ورقيــًا و 

)KPI(إلكترونيــًا للرجــوع لهــا فــي أي وقــت مــع تقييــم ذلــك شــهريًا بمــا يعــرف بـــ
وأيضــًا هنالــك تدقيــق )كل ســنتين( مــن لجنــة ُتعيــن مــن إدارة ســامرف لتتابــع وتدقــق ســير إجــراءات الجــودة المخبريــة 

)Cycle joint venture Audit( وتعــرف اللجنــة بإســم
 Cycle External( ــل ــون موبي ــركة إكس ــل ش ــن قب ــنوات( م ــالث س ــرة )كل ث ــة األخي ــق والمتابع ــي للتدقي ــرًا نأت وأخي
Audit( للتحقــق مــن كل إجــراءات الجــودة المتبعــة  بخصــوص اإلختبــارات الدوريــة لموظفــي المختبــر و المقايــس 
المعياريــة لألجهــزة وكل مــا يتعلــق بســالمة ودقــة النتائــج وإشــعار إدارة ســامرف المعنيــة بتقريــر شــامل يقيــم ســير 

العمــل.
مختبــر ســامرف لديــه مــن الجــودة والمتانــة المعرفيــه يجعلــه األول مــن بيــن ١٥٠ مختبــر تابــع إلكســون موبيــل )حســب 

تقريــر إكســون موبيــل( وهــذا لــم يأتــي إال بعمــل دقيــق ومتابــع مــن موظفــي المختبــر ككل.

عبد العزيز البلوي - فني مختبر



بتوفيـــر مســـتوى  مختصـــة  آليـــة  عـــن  عبـــارة 
الماليـــة  التقاريـــر  بـــأن  القناعـــة  مـــن  معقـــول 
الصـــادرة مـــن الشـــركة موثوقـــة وأن بياناتهـــا 
الماليـــة يتـــم إعدادهـــا وفقـــًا للمعاييـــر واألســـس 

المقبولـــة. العامـــة  المحاســـبية 
ــة تراعـــي  ــة علـــى منظومـ ــذه اآلليـ ــتمل هـ تشـ
ـــة: ـــى المســـتويات التالي ـــط عل ـــة مـــن الضواب جمل

- ضوابط على مستوى الكيان
- ضوابط خاصة بالمعامالت

- الضوابط العامة لتقنية المعلومات

مكونات اآللية:
حســـب معاييـــر إطـــار لجنـــة المنظمـــات الراعيـــة 
مكونـــات  خمـــس  هنالـــك  اإلداريـــة،  للرقابـــة 
منظومـــة  أي  تتضمنهـــا  أن  يجـــب  متجانســـة 

رقابـــة داخليـــة لتكـــون فعالـــة، وهـــي:
ـــر  ـــض العناص ـــمل بع ـــي تش ـــة الت ـــة الرقابي 1. البيئ
"القـــدوة  األخالقيـــة  والقيـــم  النزاهـــة  مثـــل 
القياديـــة الحســـنة لـــدى اإلدارة العليـــا" وفعاليـــة 
ــس اإلدارة  ــة لمجلـ ــق التابعـ ــة التدقيـ ــل لجنـ عمـ
فـــي ســـياق رقابتهـــا للتقاريـــر الماليـــة علـــى 

ــركة. ــي الشـ ــى فـ ــتوى األعلـ المسـ
2. تقييـــم المخاطـــر للعمليـــات ونقـــاط البيانـــات 
الماليـــة  التقاريـــر  تغـــذي  التـــي  المختلفـــة 

عمليـــة  أي  المثـــال  ســـبيل  علـــى  للشـــركة. 
معرضـــة بشـــدة لإلحتيـــال والتزويـــر والخـــداع 
يجـــب تصنيفهـــا والتعامـــل معهـــا كأمـــر شـــديد 

الخطـــورة.
3. األنشـــطة الرقابيـــة التـــي تبيـــن طريقـــة إعـــداد 
وتطبيـــق الضوابـــط المتبعـــة فـــي الشـــركة بغيـــة 

التخلـــص مـــن المخاطـــر المحـــددة.
الطريقـــة  وهـــي  واإلتصـــال  المعلومـــات   .	
المتبعـــة فـــي الشـــركة لجمـــع المعلومـــات الماليـــة 
وتبادلهـــا مـــع أفـــراد الشـــركة المســـؤولين عـــن 
ـــن  ـــك مـــع األفـــراد الخارجيي ـــة وكذل ـــر المالي التقاري

الذيـــن يتلقـــوا هـــذه التقاريـــر.
ـــة التـــي  ـــة الرقابي ـــة وهـــي اآللي ـــة اإلداري 5. الرقاب
تتبعهـــا إدارة الشـــركة للوقـــوف علـــى مـــدى 

ــة. ــة المطبقـ ــط الماليـ ــة الضوابـ فعاليـ

الهدف المنشود لسامرف حيال هذه اآللية:
ــة  ــاء ومراقبـ ــركة فـــي إنشـ ــام الشـ ــز إهتمـ يتركـ
وإســـتدامة منظومـــة رقابـــة داخليـــة للتقاريـــر 
الماليـــة قائمـــة علـــى تقييـــم المخاطـــر خـــالل 
إتســـاقًا  2032م،  إلـــى  2022م  مـــن  الفتـــرة 
مـــع مبـــادرة أرامكـــو الســـعودية الراميـــة إلـــى 
تحســـين هـــذه اآلليـــة فـــي جميـــع الشـــركات 

ــا. ــة لهـ التابعـ

مقدمة
ـــة  ـــرة بغي ـــنوات األخي ـــالل الس ـــد خ ـــة يتزاي ـــر المالي ـــة للتقاري ـــة الداخلي ـــي بالرقاب ـــام النظام ـــل اإلهتم ظ
تعزيـــز ثقـــة أصحـــاب المصلحـــة فـــي التقاريـــر الماليـــة الصـــادرة، وذلـــك مـــن خـــالل الحـــرص علـــى وضـــع 
وتطبيـــق أنظمـــة وضوابـــط موثوقـــة. لـــذا تـــم فـــرض هـــذه اآلليـــة علـــى شـــركات القطـــاع العـــام فـــي 
ـــتراطات  ـــد اإلش ـــر أح ـــح األم ـــا أصب ـــان، كم ـــن الزم ـــد م ـــن عق ـــر م ـــذ أكث ـــة من ـــدة األمريكي ـــات المتح الوالي
المطلوبـــة أو التـــي يجـــب النظـــر إليهـــا بعيـــن اإلعتبـــار مـــن قبـــل الجهـــات المنظمـــة فـــي بلـــدان العالـــم 

األخـــرى.

ما هي آلية الرقابة الداخلية للتقارير المالية؟

آلية الرقابة الداخلية للتقارير المالية

فـــروخ شـــير  
كبير مستشاري إدارة المالية والمحاسبة

ف
مر

ســـا
ة 

رك
شـــ

ة ب
مـــ

عا
 ال

ت
قـــا

ال
لع

ا ا
هـــ

در
ص

ف ت
مر

ســـا
ة 

جلـــ
م

30

20
22

ل 
ريـــ

 أب
)9

د )
ــد

لعـ
ا

31

ســـالمة  تحســـين  برنامـــج  يتألـــف 
أولهـــا  ركائـــز،  أربـــع  مـــن  العمليـــات 
ـــات  ـــل العملي ـــام إدارة تكام ـــوم „نظ مفه
الضمانـــات  وفـــق  األســـاس“  هـــو 
الوقائيـــة أو حواجـــز األمـــان الراميـــة إلـــى 
حمايتنـــا مـــن أخطـــار حـــوادث العمليـــات 
فـــي  العمـــل  لطبيعـــة  المصاحبـــة 
ـــات  ـــل هـــذه الضمان ـــث تمث المصفـــاة، حي
جـــزء أصيـــل مـــن الطريقـــة التصميميـــة 
للمصفـــاة، ممـــا يحتـــم علينـــا التحقـــق 
مـــن ســـالمتها بصفـــة إســـتباقية لضمـــان 
الثانيـــة  الركيـــزة  فعاليتهـــا.  إســـتمرار 
هـــي „التملـــك“ حيـــث يتوجـــب علينـــا 
الفهـــم والتوثيـــق والتثقيـــف وخلـــق  روح 
تملـــك ســـيناريوهات إحتـــواء الخســـائر 
ــع  ــورًة ووضـ ــد خطـ ــب األشـ ذات العواقـ
ودمجهـــا  أهميـــًة  األكثـــر  الضمانـــات 

ـــع  فـــي منظومـــة واحـــدة تمكـــن مـــن من
وتقليـــل هـــذه العواقـــب باإلضافـــة إلـــى 
ــذه  ــالمة هـ ــن سـ ــتمر مـ ــق المسـ التحقـ
الثالثـــة  الركيـــزة  الهامـــة.  الضمانـــات 
ـــز  ـــا تعزي هـــي „الكفـــاءة“ إذ يتوجـــب علين
وضمـــان الكفـــاءة العاليـــة فـــي تنفيـــذ 
الشـــديدة  األخطـــار  ذات  العمليـــات 
ووضـــع الضمانـــات األهـــم والتحقـــق مـــن 
ــزة  ــا. الركيـ ــة عليهـ ــالمتها والمحافظـ سـ
الثالثـــة هـــي „التعلـــم مـــن التجـــارب“ إذ 
ـــا، لكـــن  مـــن المهـــم أن نتعلـــم مـــن أعمالن
والتقييـــم  التعلـــم  يقتصـــر   أال  يجـــب 
علـــى تجاربنـــا فـــي الشـــركة، بـــل يجـــب 
لتشـــمل  التعلـــم  دائـــرة  تتســـع  أن 
الحـــوادث التـــي تقـــع مواقـــع وشـــركات 
أخـــرى. يجـــب أن تتوفـــر لدينـــا اإلرادة 
والرغبـــة الحقيقيـــة فـــي تغييـــر أنفســـنا 

والتواصـــل الصريـــح الفعـــال والتطبيـــق 
ـــكل مـــا نســـتقيه مـــن التجـــارب  الصـــارم ل
الفعالـــة  اإلســـتفادة  الهامـــة لضمـــان 

ــر. ــدروس والعبـ ــن الـ مـ
النهـــج  لهـــذا  وفقـــًا  ســـامرف  نجحـــت 
فـــي تحديـــد ودرء ثـــالث أخطـــار كبيـــرة 
حمـــض  تســـرب  وهـــي:  محتملـــة 
الهيدروفلوريـــك فـــي وحـــدة األلكلـــة 
ـــان الســـوائل  واإلنفجـــار الناتجـــة عـــن غلي
فـــي  كبيـــر  وحريـــق  الغـــازات  وتمـــدد 
أكملـــت  كمـــا  الخـــام،  الزيـــت  خزانـــات 
واإلســـتعدادات  األنشـــطة  كافـــة 
ســـالمة  تحســـين  برنامـــج  إلنطـــالق 
العمليـــات فـــي ديســـمبر 2021م إلجـــراء 
ـــك،  ـــض الهيدروفلوري ـــر حم ـــم مخاط تقيي
ــيناريوهات  ــة السـ ــتكمل بقيـ ــى تسـ علـ

خـــالل عـــام 2022م وفـــق الخطـــة.  

ـــوادث  ـــن الح ـــة ع ـــار الناتج ـــن األخط ـــر م ـــة للكثي ـــة المعرض ـــدات اإلنتاجي ـــن الوح ـــد م ـــن العدي ـــرول م ـــر البت ـــي تكري ـــف مصاف تتأل
المحتملـــة فـــي ســـياق العمليـــات اليوميـــة، إال أن هـــذه األخطـــار تتبايـــن مـــن حيـــث مســـتوى الخطـــورة، ممـــا يحتـــم علـــى الشـــركة 
ـــرازي  ـــج اإلحت ـــًا للنه ـــر وفق ـــة المخاط ـــب عالي ـــة ذات العواق ـــات المحتمل ـــالمة العملي ـــوادث س ـــيناريوهات ح ـــة س ـــب لكاف التحس
الشـــامل القائـــم علـــى توقـــع كافـــة الســـيناريوهات بغـــرض تحديـــد جميـــع العواقـــب المحتملـــة والســـيطرة عليهـــا. ويجـــب فـــي 
هـــذا الصـــدد تحديـــد ومعالجـــة مخاطـــر حـــوادث ســـالمة العمليـــات ذات العواقـــب األشـــد خطـــورًة إســـتباقيًا ليتســـنى للشـــركة 
حمايـــة صحـــة وســـالمة الجميـــع فـــي الشـــركة والشـــركات المجـــاورة والمجتمـــع. يتألـــف هـــذا النهـــج مـــن العديـــد الضمانـــات 

ـــراد. ـــات واألف ـــدات والعملي ـــة المع ـــة لحماي الوقائي

بـرنـامـج تحـسين سـالمة العمـلـيات
محمد الشريف - مهندس سالمة 
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دشـنت الشـركة في يوليو 2021م شـراكة مع مجموعة بوسـطن اإلستشـارية وهي إحدى الشـركات 
النفـط والغـاز، وأثمـرت هـذه الشـركة عـن  الرائـدة فـي اإلستشـارات اإلداريـة فـي مجـال  العالميـة 
إسـتحداث خطـة طموحـة تـم بموجبهـا إطالق دراسـة تتعلـق ببرنامج التحول بشـركة سـامرف. وتهدف 
لقدراتهـا  األمثـل  التوظيـف  مـن  الشـركة  تمكيـن  إلـى  الراميـة  الفـرص  تحديـد  إلـى  الدراسـة  هـذه 
وأصولهـا بغيـة تحقيـق غاياتهـا المثلـى، ويسـمح لهـا بإسـتعادة موقعهـا التنافسـي الريـادي في ظل 

بيئـة األعمـال الراهنـة المليئـة بالتحديـات والصعـاب.

أجريت الدراسة على ثالث مراحل على النحو التالي:
1. المرحلـة األولـى التـي ركزت على تحديد القدرات األساسـية للشـركة بناًء على األداء العام السـابق 

والحالـي باإلضافـة إلـى إجراء تحليل قياسـي بالمقارنة مع تجارب شـركات أخرى رائدة، 
وذلك بغرض تحديد مكامن الخلل وإمكانية اإلستفادة القصوى من قدرات وأصول الشركة.

جذريـة  تحليليـة  دراسـة  عـن  عبـارة  وهـي  التصاعـدي،  التخطيـط  علـى  ركـزت  الثانيـة  المرحلـة   .2
تحديدهـا. تـم  التـي  الخلـل  مكامـن  لمعالجـة  الالزمـة  المبـادرات  تطويـر  بغـرض  ومسـتفيضة 

التقديريـة  المبالـغ  بتحويـل  وذلـك  المعتمـدة،  المبـادرات  تنفيـذ  كانـت  واألخيـرة  الثالثـة  المرحلـة   .3
الشـركة. أربـاح  زيـادة  فـي  مباشـرة  بصفـة  تسـاهم  ملموسـة  إنجـازات  إلـى  المحـددة 

برنــامــج التحــول
بشــركـــة ســــامـــرف

ف
ــــر

ام
سـ

ة 
كــــ

شر
ل ب

حو
الت

ج 
مـــ

رنا
ب

محمد الجويسري  - مدير عام اإلدارة الفنية
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خريطة الطريق الخاصة ببرنامج التحول بشركة سامرف

المرحلة األولى: التقييم التنازلي
المبالـغ  تحديـد  فـي  المرحلـة  هـذه  فـي  العمـل  فريـق  نجـح 
المسـتهدفة تقديريًا بواقع 125 مليون دوالر أمريكي لهامش 
الربـح اإلجمالـي وخفض 31 مليون دوالر امريكي في النفقات 
التشـغيلية باإلضافـة إلـى 156 مليـون دوالر أمريكـي كزيـادة 
محتملـة فـي أربـاح الشـركة دون إحتسـاب الفائـدة والضرائـب 
واإلسـتهالك وإهـالك الديـن. كمـا تـم تحديـد الفـرص الكامنة 
العائـدات وجـودة  مثـل تحسـين  المجـاالت  مـن  العديـد  فـي 

اللقيـم فضـاًل عـن إسـتحداث منافـذ بيـع إضافيـة.

إشـتمل نطـاق البرنامـج علـى كافـة جوانـب العمـل فـي الشـركة، ممـا سـيؤدي إلى إحـداث آثـار إيجابية 
مباشـرة تتمثـل فـي زيـادة هامـش الربـح اإلجمالـي وترشـيد وخفـض مصاريـف التشـغيل والنفقـات 
التحـول  فـرص  تقييـم  وحتـى  الصغيـرة  المشـاريع  وجدولـة  التخطيـط  مـن  بـدءأ  وذلـك  الرأسـمالية، 
الرقمـي. كمـا تـم تبـادل البيانـات الخاصـة بـكل جزئيـة واردة فـي قائمـة المهـام مـع مجموعـة بوسـطن 
اإلستشـارية بغـرض المراجعـة اليوميـة، ثم إجراء التحليل الشـامل والدقيق لهـذه البيانات بغرض تحديد 

القـدرات األساسـية وآفـاق اإلسـتفادة القصـوى منهـا.

المرحلة الثانية: التقييم التصاعدي
العمـل والهـرم اإلداري  المرحلـة بتشـكيل فريـق  بـدأت هـذه 
لبرنامـج التحـول المؤلف من 8 مسـارات تنظيمية تم تحديدها 
سـلفًا كمحاور أساسـية ضمن المرحلة األولى، حيث تم تعيين 
مسـؤول عـام ومديـر  لكل مسـار لقيادة العمل ورئاسـة ورش 
صياغـة وتبـادل األفـكار وتطوير المبادرات بصفة مشـتركة مع 
فريق عمل مجموعة بوسـطن اإلستشـارية. وشـرع فريق عمل 
البرنامـج فـي التنفيذ فور تشـكيله، حيث إنعقـدت أكثر من 30 

ورشـة عمـل خالل فترة أسـبوعين.

عملية التقييم التنازلي

المسارات التنظيمية للبرنامج
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نجـح فريـق العمـل فـي إسـتنباط أكثـر مـن 290 فكـرة، تلـت ذلـك عمليـة فـرز لهذه األفـكار باإلضافـة إلـى إدراج مبادئ الشـمول 
األساسـية كمـا هـو مبيـن فـي الشـكل التوضيحـي أدنـاه. خلصـت عمليـة الفـرز إلـى إعتمـاد 99 فكـرة فقـط مـن جملـة األفـكار 

المقترحـة كمبـادرات لبرنامـج التحـول ستسـعى الشـركة إلـى تنفيذهـا ضمـن خطـة العمـل خـالل األعـوام الثالثـة القادمـة.

عملية فرز األفكار وإختيار المبادرات

دوالر  مليـون   313 قـدره  بمبلـغ  المبـادرات  هـذه  ستسـاهم 
الفائـدة  إحتسـاب  دون  الشـركة  أربـاح  إلـى  يضـاف  أمريكـي 
يمثـل كذلـك  الديـن، وهـو  وإهـالك  واإلسـتهالك  والضرائـب 
ضعـف المبلـغ المسـتهدف حسـب مخرجـات المرحلـة األولـى 
مليـون   281 بواقـع  اإلجمالـي  الربـح  هامـش  زيـادة  ويشـمل 
مليـون   32 بواقـع  التشـغيل  نفقـات  وخفـض  أمريكـي  دوالر 
 123 قدرهـا  أرباحـًا  الشـركة  سـتحقق  كمـا  أمريكـي.  دوالر 
هـذه  عـن  الناتـج  المبلـغ  جملـة  مـن  أمريكـي  دوالر  مليـون 
المبـادرات )313 مليـون دوالر أمريكـي( دون أعبـاء إسـتثمارية، 
فيمـا يمكـن تحقيق مبلـغ 190 مليـون دوالر أمريكي المتبقي 
مقابـل أعبـاء إسـتثمارية فـي المصاريـف الرأسـمالية ونفقـات 

أمريكـي.  دوالر  مليـون  تبلـغ 3	  التشـغيل 
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عملية تحديد القيم التصاعدية لألرباح

المرحلة الثالثة
خضعـت المبـادرات لعمليـة فـرز نوعـي وفـق مصفوفـة معياريـة لقياس مدى الجـدوى مقابـل التأثير 
بغيـة تهيئـة الشـركة للمرحلـة الثالثـة واألخيـرة، وتـم بنـاًء علـى ذلـك إختيـار المبـادرات ذات الجـدوى 
العاليـة والتأثيـر األكبـر كمبـادرات سـريعة العائـد وتـم إعطاؤهـا أولويـة التنفيـذ مقابـل المبـادرات 
األخـرى ذات الجـدوى المنخفضـة والتأثيـر األقـل. تـم إعـداد خريطـة طريـق شـاملة وتم إسـناد مهمة 
تنفيـذ جميـع المبـادرات الـــ99 إلـى اإلدارييـن المعنييـن بالتنفيـذ كٌل حسـب تخصصـه.، كمـا تـم وضع 
التأثيـر  تحقيـق  تعجيـل  بغـرض  العائـد  سـريعة  المبـادرات  تسـريع  إلـى  تهـدف  تنفيـذ  إسـتراتيجية 
المنتظـر، تعقبهـا المشـاريع اإلسـتراتيجية والمشـاريع المـراد تنفيذهـا علـى المـدى البعيـد. الرسـم 

البيانـي أدنـاه يوضـح الجـدول الزمنـي لتنفيـذ المبـادرات وتحقيـق المبالـغ المسـتهدفة:

تـم تخصيـص آليـة لمتابعـة سـير تنفيـذ البرنامـج إلكترونيـًا وهـي متاحـة لجميـع موظفـي الشـركة، 
وهـي كذلـك تسـاعد فريـق عمـل البرنامـج فـي سـهولة متابعـة سـير العمل وتحديـد األعمـال واجبة 

التنفيـذ والمتأخـرة حسـب اآلجـال المحـددة.
نحـرص علـى تنفيـذ هذا البرنامج وفقًا لخريطة الطريق عبر اإلسـتفادة القصوى من الموارد البشـرية 
التقييـم  علـى  البرنامـج  فريـق عمـل  يعمـل  بالمقابـل  للبرنامـج.  المعتمـدة  والميزانيـة  الشـركة  فـي 
المسـتمر لمـدى الحاجـة إلـى مـوارد بشـرية إضافيـة بالنظـر إلـى عامليـن أساسـيين همـا: إسـتحقاق 
الصيانـة الدوريـة الشـاملة القادمـة أواًل، ثـم ثانيـًا إلتزامنـا بالمحافظـة علـى روح الحمـاس والزخـم 
والرغبـة فـي تنفيـذ البرنامـج وتحقيق األهداف األساسـية للمبـادرات وفق الجدول الزمنـي المعتمد.   

الجدول الزمني لتنفيذ المبادرات وتحقيق المبالغ المستهدفة
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قـــال رســـول اللـــه )صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم( : ) إن مـــن البيـــان لســـحرًا ( حديـــث صحيـــح .. و مـــن هـــذا 
المنطلـــق و لجعـــل البيانـــات تتحـــدث بطالقـــة و ســـحر، فالبـــد مـــن توفـــر بعـــض العوامـــل و منهـــا :

فهـــم المشـــكلة هـــو نصـــف الحـــل .. فـــال بـــد مـــن فهـــم الغـــرض أو التحـــدي أو المشـــكلة و مـــن ثـــم يتـــم 
البـــدء بجمـــع البيانـــات للفتـــرة المســـتهدفة بشـــكل شـــامل و دقيـــق و التأكـــد مـــن مصادرهـــا و معايرتهـــا 

قبـــل البـــدء بالجمـــع إذا لـــزم األمـــر .

بعـــد جمـــع البيانـــات، يتـــم رســـمها و تمثيلهـــا نقطيـــًا أو إنتشـــاريًا .. و عليـــه، فالتمثيـــل البيانـــي يســـهل 
ـــة. إضافـــًة، فـــإن هـــذا التمثيـــل يقـــود إلـــى إيجـــاد العالقـــة البينيـــة بيـــن متغيراتهـــا . ـــات الهائل فهـــم البيان

عـــادة مـــا تخُلـــص الرســـومات البيانيـــة بأنـــه يوجـــد عالقـــة بيـــن المتغيـــرات إمـــا عالقـــة خطيـــة )طرديـــة أو 
عكســـية( أو  عالقـــة غيـــر خطيـــة )منحنيـــات( أو ال عالقـــة البتـــة .

همـــا الرفقـــاء فـــي رحلـــة ســـحر البيانـــات و حديثهـــا حيـــث تكمـــن قـــوة دراســـة البيانـــات فـــي مصداقيتهـــا 
و موضوعيتهـــا و حياديتهـــا و إظهـــار نقـــاط قوتهـــا و نقـــاط تحســـينها بنزاهـــة محضـــة .

ــل  ــن و معامـ ــا و التبايـ ــيطها و منوالهـ ــم  و وسـ ــط القَيـ ــل متوسـ ــة مثـ ــرات إحصائيـ ــتخدام مؤشـ بإسـ
ــادية. ــيراتها االسترشـ ــات و تفسـ ــوة البيانـ ــدى قـ ــح مـ ــن و تتضـ التبايـ

ـــم بـــأدوات  ـــل بوضـــوح و ُتدعَّ ـــال عندمـــا ُتمثَّ و اســـتخالصًا لمـــا ســـبق، تكـــون البيانـــات ذات قيمـــة و أثـــر فعَّ
ـــات علـــى  ـــك تترجـــم البيان ـــم و المنطـــق. و بذل ـــة بشـــكل يوافـــق العل ـــة و تتفســـر عالقاتهـــا البيني إحصائي
شـــكل حلـــول و توصيـــات تســـاعد المنظمـــات الحديثـــة علـــى إتخـــاذ قـــرارات حكيمـــة و تحســـن عملياتهـــا 

و تســـاعدها أيضـــًا فـــي التخطيـــط الســـليم و إستشـــراف المســـتقبل.

الجمع والفهم:

التمثيل البياني:

العالقة البينية:

النزاهة والمصداقية:

التحليل العميق:

البيانات تتحدث
عثمان الزغيبي – كبير مستشاري التدريب و التطوير الوظيفي



ما هي "خطوط الدفاع الثالثة"؟
ـــة  ـــق بالحوكمـــة اإلداري ـــة تتعل ـــر أســـس إحترازي ـــة توف ـــة منهجي ـــارة عـــن آلي ـــة عب ـــاع الثالث خطـــوط الدف
وإدارة المخاطـــر وضوابـــط الرقابـــة الداخليـــة فـــي الكيـــان، وذلـــك بتحديـــد المهـــام الوظيفيـــة 
وطبيعـــة  الصلـــة  ذات  واإلدارات  المختصيـــن  الموظفيـــن  كافـــة  إلـــى  الموكلـــة  والمســـؤوليات 

ــراف. ــذه األطـ ــع هـ ــن جميـ ــة بيـ ــددات العالقـ ومحـ
يشـــكل مفهـــوم "خطـــوط الدفـــاع الثالثـــة" حجـــر الزاويـــة فـــي تفعيـــل وتطبيـــق برامـــج إدارة المخاطـــر 

فـــي شـــركة ســـامرف.

خطوط الدفاع الثالثة قي شركة سامرف:
تقـــع المســـؤولية المشـــتركة فـــي المقـــام األول 
علـــى مجلـــس إدارة ســـامرف وإدارتهـــا العليـــا 
ـــتراتيجيات  ـــد اإلس ـــداف وتحدي ـــع األه ـــال وض حي
الالزمـــة بغيـــة تحقيـــق غايـــات الشـــركة باإلضافـــة 
ــة  ــة اإلداريـ ــة للحوكمـ ــر العامـ ــع األطـ ــى وضـ إلـ
الداخليـــة  الرقابـــة  وضوابـــط  المخاطـــر  وإدارة 

ــة. الضروريـ
خط الدفاع األول

ــؤولية  ــة المسـ ــركة المختلفـ ــل إدارات الشـ تتحمـ
ــال  ــا حيـ ــذي  يليهـ ــص الـ ــال والتخصـ ــي المجـ فـ
ــر  ــة المخاطـ ــا ومعالجـ ــة األداء فيهـ إدارة ومراقبـ

ــة. ــا اليوميـ ــة بأعمالهـ المرتبطـ
خط الدفاع الثاني

محـــددة  بـــأدوار  واألقســـام  اإلدارات  ِلـــع  َتطَّ
تتمثـــل فـــي تحديـــد المخاطـــر الناشـــئة قـــي 
ســـياق األعمـــال اليوميـــة، ومـــن ثـــم تقديـــم 
األعلـــى  اإلداريـــة  للمرجعيـــة  الـــالزم  الدعـــم 
الشـــركة،  فـــي  التنظيمـــي  الهيـــكل  حســـب 

ويشـــمل ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال مجـــاالت 
المـــوارد البشـــرية والمشـــتريات واإلستشـــارات 
القانونيـــة واإلشـــتراطات المتعلقـــة باإلمتثـــال 
للوائـــح واألنظمـــة وأطـــر إدارة المخاطـــر العامـــة 
فـــي الشـــركة وبرامـــج حمايـــة البيئـــة والصحـــة 
ـــن  ـــات واألم ـــة المعلوم ـــن وتقني ـــالمة واألم والس
الوظيفـــي  الســـلوك  ومدونـــة  الســـيبراني 
وإعتماديـــة التشـــغيل وتأكيـــد وضبـــط الجـــودة.

خط الدفاع الثالث:
يتثمـــل دور إدارة التدقيـــق الداخلـــي فـــي تحديـــد 
أهـــداف التدقيـــق وتأكيـــد ســـالمة ممارســـات 
األعمـــال فـــي الشـــركة بصفـــة مســـتقلة. التحقـــق 
مـــن مـــدى فعاليـــة المهـــام والخطـــوات الموكلـــة 
لخطـــي الدفـــاع األول والثانـــي هـــي المســـؤولية 
ـــذي ال يقتصـــر  ـــث ال الرئيســـية لخـــط الدفـــاع الثال
دوره علـــى ذلـــك فقـــط، بـــل تقـــع علـــى عاتقـــه 
مســـؤولية رفـــع التقاريـــر الالزمـــة لمجلـــس إدارة 
ـــس.   ـــة للمجل ـــق التابع ـــة التدقي ـــر لجن ـــامرف عب س

نموذج خطوط الدفاع الثالثة 
فـي شـركــة ســامــرف

أحمد الشمراني - مدقق داخلي
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تتـــم جميـــع تلـــك العمليـــات عـــن طريـــق تطبيـــق 
ســـجل الورديـــات اإللكترونـــي, والمعـــروف بالســـكرتير 
الموظـــف  يقـــوم  إذ   ,)E-Logbook( اإللكترونـــي 
إلكترونيـــًا  التقريـــر  أو  المســـتند  بإعـــداد  المعنـــي 
عـــن طريـــق نمـــاذج اإلدخـــال المباشـــر وذلـــك لضبـــط 
المحتـــوى والتأكـــد مـــن احتـــواء النمـــوذج علـــى جميـــع 
ـــكل  ـــام وبش ـــوم النظ ـــك يق ـــد ذل ـــم بع ـــات. ث المتطلب
تلقائـــي بتوجيـــه النمـــوذج للمرحلـــة التاليـــة بحســـب 
ــم  ــراف المطلـــوب منهـ ــع األطـ ــه, ويمكـــن لجميـ نوعـ
التوقيـــع علـــى النمـــوذج إتمـــام التوقيـــع بشـــكل 
ــكرتير  ــق السـ ــالل تطبيـ ــن خـ ــر مـ ــي ومباشـ إلكترونـ
اإللكترونـــي وبضغطـــة زر بـــدون الحاجـــة لتصديـــر 

ــي.  ــق خارجـ ــر ألي تطبيـ ــتند أو التقريـ المسـ
ثـــم بعـــد إكتمـــال جميـــع المتطلبـــات يتـــم حفـــظ 
ـــي فـــي  ـــر وبشـــكل تلقائ ـــع المســـتندات والتقاري جمي
 PDF ــات ــة ملفـ ــى هيئـ ــر علـ ــات المختبـ ــدة بيانـ قاعـ
مـــع إمكانيـــة البحـــث عنهـــا وبعـــدة عوامـــل تصفيـــة 
مـــن خـــالل التطبيـــق فـــي ثـــواٍن معـــدودة. ويمكـــن 

أيضـــًا حفـــظ تلـــك الملفـــات ومشـــاركتها بشـــكل 
مباشـــر وبأكثـــر مـــن صيغـــة.

فضـــاًل عـــن ســـهولة البحـــث عـــن جميـــع المســـتندات 
والتقاريـــر بشـــكل مباشـــر, تكمـــن أهميـــة رقمنـــة 
الحصـــول  ســـهولة  فـــي  والتقاريـــر  المســـتندات 
علـــى جميـــع اإلحصائيـــات المطلوبـــة وبدقـــة عاليـــة 
ــة  ــم تصفيـ ــع دعـ ــي, مـ ــر وتلقائـ ــكل مباشـ ــدًا بشـ جـ
ــوب. ــب المطلـ ــل بحسـ ــن عامـ ــر مـ ــات بأكثـ اإلحصائيـ

لمنظومـــة  حصريـــة  إضافـــة  العمـــل  هـــذا  ويعـــد 
المختبـــر الرقميـــة التـــي تســـتمر فـــي التطـــور بحســـب 
جميـــع  لتغطيـــة  تهـــدف  والتـــي  العمـــل,  حاجـــة 
أنشـــطة المختبـــر وتســـهيلها ومنحهـــا الدقـــة العاليـــة.

ـــات  ـــورات وعملي ـــك التط ـــع تل ـــره أن جمي ـــدر ذك ومايج
ـــم وبشـــكل  ـــة تت ـــر الرقمي ـــث لمنظومـــة المختب التحدي
كامـــل داخـــل المختبـــر, دون الرجـــوع ألي مصـــادر 
خارجيـــة أو تثبيـــت أي تطبيقـــات غيـــر تلـــك المثبتـــة 

ســـلفًا علـــى أجهـــزة ســـامرف.

ــة  ــد رقمنـ ــامرف. فبعـ ــر سـ ــر فـــي مختبـ ــتندات والتقاريـ ــع تعامـــالت المسـ ــل لجميـ ــو الوصـــف األمثـ ــذا هـ هـ
جميـــع جوانـــب العمـــل الفنـــي ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن إجـــراءات, تـــم اإلتجـــاه للجانـــب اآلخـــر والمتعلـــق بمســـتندات 

وتقاريـــر المختبـــر بشـــتى أنواعهـــا.
ـــق نمـــاذج  ـــة بشـــكل كامـــل عـــن طري ـــر لتكـــون إلكتروني ـــع أنشـــطة المســـتندات والتقاري فقـــد تـــم تحويـــل جمي

ـــًا. ـــة مـــن إعدادهـــا ومراجعتهـــا وحتـــى توقيعهـــا دون الحاجـــة لطباعتهـــا بتات اإلدخـــال المباشـــر, بداي
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رقمية, من بدايتها وحتى توقيعها!
عبدالله خالف – فني مختبر
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ملخص تنفيذي حول تجريب أنظمة 
التبريد في وحدة التقطير الفراغي

فـي سـابقة تعـد األولـى مـن نوعهـا فـي مجـال عمليـات المعالجـة وإتسـاقًا مـع أهـداف اإلسـتراتيجية 
للشـركة الراميـة إلـى زيـادة القيمـة اإلنتاجيـة، نجـح فريـق قيـادة العمـل للمنطقة „أيـه1“ بالتعـاون الوثيق 
مـع اإلدارات الفنيـة والصيانـة والتشـغيل فـي التطبيـق اآلمـن وإثبـات جـدوى اإلسـتعانة بأنظمـة تبريـد 
مسـتأجرة بغـرض التغلـب علـى عـدم كفايـة ميـاه التبريـد لالزمـة لتشـغيل وحـدات المصفـاة خـالل فصـل 
الصيـف، وهـو التحـدي الـذي ظلت تواجهه الشـركة منذ مـدة طويلة، حيث ظلت وحـدة التقطير الفراغي 
تعانـي منـذ أمـٍد بعيـد مـن عـدم كفايـة أداء المكثفات الرئيسـية خالل أشـهر الصيـف، مما أدى إلـى زيادة 
حـادة فـي الضغـط فـي بـرج التقطيـر، تسـببت في فقـدان التحكم فـي مسـتويات الحـرارة الالزمة لفصل 
زيـت الغـاز الثقيـل ممـا أدى إلـى زيـادة إنتـاج زيـت الوقـود. وكان الهـدف مـن التشـغيل التجريبـي ألنظمـة 
التبريـد هـو معالجـة هـذه المشـكلة بخفـض درجـة حـرارة ميـاه التبريـد، فيمـا تركـز الهـدف الرئيسـي فـي 
تثبيـت مسـتوى الضغـط داخـل البـرج بغرض كبح الخلل التقطيـري الذي حال دون إنتاج زيـت الغاز الثقيل.

 إنطلـق العمـل الرامـي إلى إنجاز هـذه المهمة في 
الفنـي مدعومـًا  الفريـق  نجـح  عـام 2020م، حيـث 
دراسـة جـدوى شـاملة  إكمـال  الشـركاء فـي  مـن 
إلسـتعراض األسـس التصميمية للمهمـة باإلضافة 
إلـى العائـدات الماليـة المتوقعة علـى صعيد زيادة 
هامـش الربـح. كذلك أجريت دراسـة تقييم المخاطر 
والكفـاءة التشـغيلية لتقصي المشـاكل المحتملة 
التـي يمكـن أن تعـرض األفـراد أو المعـدات للخطـر 
أثنـاء تنفيـذ المهمة، ثم تم إتخـاذ التدابير اإلحترازية 

الالزمـة بنـاًء علـى مخرجـات التقييم.
 تـم تنفيـذ التجربـة بنجـاح لمـدة 10 أسـابيع خـالل 
وعلـى  سـبتمبر(.  شـهر  مـن  )إبتـداًء  2021م  عـام 
الرغـم مـن تنفيذ التجربة بنصف الطاقة التشـغيلية 
أنهـا  إال  المسـتخدمة،  التبريـد  ألنظمـة  المطلوبـة 
أثبتـت فعاليتهـا وتأثيرهـا اإليجابـي علـى أداء بـرج 
التقطيـر الفراغـي، وذلـك بضـخ ميـاه بلغـت حرارتهـا 
لبـرج  الرئيسـية  المكثفـات  إلـى  مئويـة  درجـة   15
إسـتطاعت  الصيـف.  فصـل  ذروة  خـالل  التقطيـر 
التبريـد لمسـتوى هـذه األنظمـة تحسـين كفـاءة 

بلـغ 5 درجـات مئويـة مقارنـًة بالطاقـة التصميميـة 
للوحـدة. األصليـة 

تبيـن مـن واقـع التقييـم الفنـي ألداء الوحـدة أثنـاء 
التجربـة أن منحنـى تقطيـر زيـت الغـاز الثقيل شـهد 
تغيـرًا بواقـع 2 إلـى 3 درجـات فـي كل عملية فصل 
المنتجـات، أي مـا يعـادل حوالـي 1500 برميـل في 
اليـوم مـن التعافـي اإلنتاجـي بواقـع عوائـد ماليـة 
حقيقيـة بلغت 1.1 مليون دوالر امريكي في الشـهر 
وفقـًا ألسـعار المنتجات البترولية خالل شـهر أكتوبر 
2021م، فضـاًل عـن أن معـدل العائـد والتكلفـة بلـغ 
المالئمـة  والظـروف  األسـعار  توفـر  بحسـبان   7/1

فـي سـوق النفط.

ال شـك أن هـذا اإلنجـاز الكبيـر مـا كان لـه أن يتحقق 
لـوال توفيـق اللـه عز وجـل، ثـم بقـوة اإلرادة والرغبة 
األكيـدة فـي تحقيـق النجاح لدى كافـة المختصين 

الذيـن شـاركوا في تنفيـذ المهمة. 

عبد العزيز العلوني - قائد فريق مراقبة أنظمة التحكم باإلدارة الفنية

جودة الهواء ومراقبة إنبعاثات الغازات
عبد الله األحمدي – مهندس حماية بيئة

مصطلـــح „جـــودة الهـــواء“ يعنـــي مـــدى توفـــر الهـــواء المناســـب والنقـــي الـــالزم لحيـــاة البشـــر والكائنـــات الحيـــة والنباتـــات 
ـــاره  ـــن آث ـــاًل ع ـــرى فض ـــة األخ ـــات الحي ـــان والكائن ـــة اإلنس ـــر بصح ـــوائب يض ـــض الش ـــوث ببع ـــواء المل ـــث أن اله ـــة، حي ـــورة صحي بص

ـــواء“. ـــوث اله ـــًا بــ“تل ـــرف إصطالح ـــا يع ـــو م ـــة، وه ـــرات المادي ـــاخ والخي ـــارة بالمن الض
المحافظـــة علـــى الهـــواء مـــن التلـــوث أمـــر حيـــوي وبالـــغ األهميـــة بالنســـبة للعامليـــن فـــي المنشـــآت الصناعيـــة والســـكان فـــي 
ـــد مـــن مشـــاكل  ـــرة والعدي ـــي جـــودة الهـــواء يتســـبب فـــي أمـــراض الجهـــاز التنفســـي الخطي ـــة، نظـــرًا ألن تدن المناطـــق الصناعي
ـــن  ـــذر م ـــاه والح ـــا اإلنتب ـــرب منه ـــاكنين بالق ـــة والس ـــآت الصناعي ـــي المنش ـــن ف ـــع العاملي ـــى جمي ـــم عل ـــا يحت ـــة، مم ـــة العام الصح

ـــة. ـــج عـــن األنشـــطة الصناعي ـــوث الهـــواء النات تل

تصنف معايير وإشتراطات جودة الهواء 
وفق  محددة  مستويات  على  الخارجي 
وآثارها  للملوثات  القصوى  الحدود 
للرصد  الخاضعة  اإلنسان  على  الصحية 
والمراقبة، حيث يتم وضع معايير خاصة 
بمصادر التلوث بغرض منع ومراقبة تلوث 
الهواء  جودة  على  والمحافظة  الهواء 

الخارجي وفق المعايير الصحية الالزمة.
تعتبر سامرف إحدى الشركات الصناعية 
الهيئة  الئحة  ألحكام  تخضع  التي 
بمراقبة  تختص  التي  البيئية  الملكية 
الملوثة  الغازات  إنبعاثات  وكشف 
وأكاسيد  الكربون  أكاسيد  مثل  للهواء 
الكربون  أكسيد  وثاني  النيتروجين 
وذلك  المتطايرة،  العضوية  والمركبات 
بإجراء إختبارات منتظمة لمراقبة الغازات 
المنبعثة من المصفاة مثل إختبار الغازات 
إنبعاثات  وإختبار  المداخن  من  المنبعثة 

)الهاربة(.  المتسربة  العضوية  المواد 
مستوى  على  اإلختبارات  هذه  تجرى 
مرافقها  جميع  وتشمل  المصفاة 
التشغيل  تصريح  إلشتراطات  وفقًا 
إدارة حماية ومراقبة  الصادر من  البيئي 
وتفتخر  الملكية.  للهيئة  التابعة  البيئة 
في  المتميز  القياسي  بسجلها  الشركة 
وفق  الغازات  إنبعاثات  على  المحافظة 
الملكية،  الهيئة  ومعايير  إشتراطات 
والمستمر  المتميز  التحسن  عن  فضاًل 
من  المنبعثة  الملوثات  خفض  في 
نتائج  ذلك  على  دليل  وخير  المصفاة، 
العضوية  المواد  إنبعاثات  إختبار  آخر 
خالل  أجرى  الذي  )الهاربة(  المتسربة 
عام 2021م، وهو إنجاز كبير لم يكن من 
الدؤوبة  الجهود  لوال  تحقيقه  الممكن 
والعمل الجماعي من قبل كافة اإلدارات 

واإلقسام المختصة والمعنية.

التخلص  في  سامرف  نجحت  كذلك 
عام  خالل  للغازات  التقليدي  الحرق  من 
المنشود  الهدف  مع  إتساقًا  2021م 
إستجابًة  السعودية  العربية  للمملكة 
في  المتمثلة  الدولي  البنك  لمبادرة 
للغازات  التقليدي  الحرق  من  „التخّلص 
نهائًيا بحلول عام 2030م“، الرامية إلى 
الحد من حرق الغازات الذي يساهم في 
ويضر  المناخي  ر  التغيُّ ظاهرة  تفاقم 
المسببة  الغازات  إنبعاث  بسبب  بالبيئة 

لإلحتباس الحراري والملوثات األخرى.
مجتمعًة  واإلنجازات  الجهود  هذه 
الشركة  إلتزام  على  دليل  خير  هي 
مبادرات  بأهداف  الصارم  وتقيدها 
حماية وإستدامة البيئة إتساقًا مع رؤية 

المملكة العربية السعودية 2030. 
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ضمـــن الجهـــود المســـتمرة الراميـــة إلـــى التحســـين األمثـــل لـــألداء وتطويـــر جـــودة تقنيـــات العمليـــات 
الفنيـــة بقســـم هندســـة العمليـــات, حـــرص فريـــق هندســـة العمليـــات بالمنطقـــة „ب2“ علـــى اإلســـتعانة 
بتقنيـــة مـــادة الســـيتامين الكيميائيـــة لمعالجـــة الميـــاه المســـتخدمة لتغذيـــة وحـــدة إنتـــاج البخـــار عالـــي 
الضغـــط فـــي المنطقـــة „ب2“ بإعتبـــار ذلـــك أحـــد أهـــم أهـــداف القســـم لعـــام 2021م. مـــادة الســـيتامين 
ـــة )عـــادًة مـــا تعـــرف  ـــى إنشـــاء طبقـــة مـــن المـــواد األميني ـــة مبتكـــرة وشـــاملة تعمـــل عل ـــارة عـــن تقني عب
بالبولـــي أمينـــات أو األمينـــات الدهنيـــة( تقـــوم بمنـــع التـــآكل وتراكـــم الرواســـب الصلبـــة فـــي خزانـــات 
الميـــاه وأنابيـــب إمـــداد الميـــاه والغاليـــات وأنظمـــة إنتـــاج البخـــار والميـــاه المكثفـــة. هدفـــت التجربـــة 
إلـــى إســـتخدام مـــادة الســـيتامين ومراقبـــة التغيـــرات فـــي الميـــاه التـــي تغـــذي وحـــدة إنتـــاج البخـــار 

ـــرض.   ـــذات الغ ـــلفًا ل ـــتخدمة س ـــة المس ـــواد المعالج ـــتبدالها بم ـــد إس عن

ـــة  ـــا التفضيلي ـــق المزاي ـــرض تحقي ـــا( بغ ـــركة )كوريت ـــل ش ـــن قب ـــة م ـــيتامين المصنع ـــادة الس ـــار م ـــم إختي ت
ـــار: ـــاج البخ ـــدة إنت ـــذي وح ـــي تغ ـــاه الت ـــة المي ـــًا لمعالج ـــتخدمة حالي ـــواد المس ـــع م ـــة م ـــة بالمقارن التالي

• تحسين إعتمادية المعدات المستخدمة للبخار والتحكم في تقليل تآكل المواد.
• الفوائـــد البيئيـــة المتمثلـــة فـــي الحـــد مـــن طريقـــة إزالـــة الشـــوائب الصلبـــة عنـــد إنتـــاج البخـــار 
عالـــي الضغـــط، ممـــا يـــؤدي إلـــى ترشـــيد إســـتهالك الميـــاه والطاقـــة المســـتخدمة فـــي إنتـــاج 

البخـــار، وبالتالـــي خفـــض إنبعاثـــات غـــاز  ثانـــي أكســـيد الكربـــون.
• خفض وترشيد التكاليف.

• زيادة فعالية وسرعة األداء بإستخدام مادة واحدة بداًل عن الثالث مواد المستخدمة حاليًا.
تركـــزت الفكـــرة علـــى إســـتبدال نوعيـــن مـــن المـــواد الكيميائيـــة المســـتخدمة لمعالجـــة الميـــاه 
ـــة  ـــكل سالس ـــطس 2021م ب ـــي أغس ـــة ف ـــدأت التجرب ـــيتامين. ب ـــادة الس ـــار بم ـــاج البخ ـــتخدمة إلنت المس
وفـــق معاييـــر الســـالمة، حيـــث ســـامرف كانـــت أولـــى الشـــركات التابعـــة للشـــريك إكســـون موبيـــل التـــي 

تقـــوم بإســـتخدام تقنيـــة الســـيتامين. 
جديـــٌر بالذكـــر أن خبـــراء إكســـون موبيـــل شـــاركوا فـــي دراســـة وتقييـــم إســـتخدام مـــادة الســـيتامين 
وُأعطيـــت لهـــم معلومـــات التجربـــة أواًل بـــأول حيـــث أشـــادوا بالنتائـــج وأوصـــوا باإلســـتمرار فـــي إســـتخدام 
ـــا  ـــف، وربم ـــض التكالي ـــة وخف ـــودة واإلعتمادي ـــي الج ـــن ف ـــرت تحس ـــي أظه ـــة الت ـــادة الكيميائي ـــذه الم ه

ـــار.  ـــاج البخ ـــاه إنت ـــة مي ـــتخدمة لمعالج ـــية المس ـــة األساس ـــادة الكيميائي ـــة الم ـــذه التقني ـــح ه تصب
ــدة  ــة جديـ ــة لتســـطير صفحـ ــذه التجربـ ــج هـ ــل نتائـ ــة وتحليـ ــق ومراقبـ ــتمرار فـــي تطبيـ ــع لإلسـ نتطلـ

ــة ب2. ــات المنطقـ ــيرة نجاحـ ــى مسـ ــاف إلـ تضـ

الالئحة التنظيمية الستخدام الهاتف المحمول
منصور القثامي - مستشار عالقات العمل

مـن أجـل موظـف سـامرف، وضمـن سلسـلة مـن التغييـرات الراميـة إلـى تحسـين بيئـة 
العمـل وتحقيـق إرتيـاح العامليـن، أصـدرت إدارة الشـركة الئحـة تنظيميـة إلسـتخدام 
إعتمادهـا  وتـم  المصفـاة،  داخـل  سـيما  ال  الشـركة  مرافـق  فـي  المحمـول  الهاتـف 
للحفـاظ  مهمـة  قواعـد  الالئحـة  تضمنـت  وقـد  الصناعـي.  لألمـن  العليـا  الهيئـة  مـن 
علـى معاييـر السـالمة وأمـن المعلومـات مـع المحافظـة علـى جـودة األداء بمـا يتيـح 
للموظـف اإلسـتفادة من هذه الوسـيلة سـواء للتواصل الضروري أو إنهـاء المعامالت 
والمحظـور  المسـموح  األماكـن  إليهـا  المشـار  الالئحـة  حـددت  كمـا  االلكترونيـة. 
اسـتخدامه فيهـا، ونصـت علـى ضوابـط اإلسـتخدام اآلمـن والمحظور، بإعتبـار ما نصت 
عليـه أوامـر مشـروعة يجـب التقيـد بهـا حرفيـا وعـدم مخالفتهـا بـأي حـال مـن األحوال. 
وتعتبـر „سـامرف“ مـن أوائل الشـركات التي تصـدر الئحة تنظيمية إلسـتخدام الهاتف 

المحمـول فـي المنطقة المحظورة بإسـتثناء مناطق العمليات وما شـابهها.

- مبنى اإلدارة العامة ومبنى إدارة األمن الصناعي
A ، B ، C مباني إدارة التشغيل في المناطق -

- مبنى ااإلدارة الفنية
- مبنى إدارة الصيانة

- مبنى العيادة الطبية
- مبنى التدريب

- مبنى الصيانة الدورية

- مبنى السالمة واإلطفاء 
- مبنى المشاريع

-  مبنى المختبر
- مرافق المستودع

- مبنى األرشيف
- مرافق الخدمات المساندة للمقاولين.

- المواقف المخصصة للسيارات

1:  األماكن المسموح استخدام الهاتف المحمول فيها

- جميع وحدات التشغيل والمعالجة واإلنتاج بالمصفاة.
- أرصفة الشحن وخزانات المعالجة في ميناء الزيت.

- أرصفة الشحن وصوامع تخزين الكبريت في ميناء الكبريت. 
والخدمـات  الصيانـة  وأعمـال  لـورش  المخصصـة  المرافـق  جميـع   -

والمينـاء. المصفـاة  فـي  المسـاندة 

- جميع محطات الكهرباء الرئيسية والفرعية.
.)SIH( جميع محطات وحدات التحكم الخاصة بأنظمة التشغيل -

 C1 Area – Tank( المصفـاة  فـي  المعالجـة  خزانـات  منطقـة   -
 API, Flare, Cooling( مناطـق  ذلـك  فـي  بمـا   )Storage Area

.)water

- َتختصُّ هذه الالئحة بالهاتف المحمول فقط ال غير.
- ُيشـترط فـي الهاتـف المحمـول أن يكـون آمنًا ومطابقـًا للمواصفات 

السعودية.

- َيجب على الموظف/ــــة أن يستكمل إقراره وإلتزامه بهذه الالئحة.
- المعنيـون بهـذه الالئحـة هـم جميـع موظفـي / موظفـات الشـركة، 

)SMPs & Outsources(  ويشـمل كـوادر عقـود الــ

)أ(   اإلستخدام اآلمن 
- إسـتخدام الهاتـف المحمـول فـي األماكـن المسـموح اإلسـتخدام 

فيهـا المنصـوص عليهـا أعـاله.
- استخدام الهاتف المحمول بما ال يؤثر على أمن وسالمة الشركة.

- إسـتخدام الهاتـف المحمـول بمـا ال يتعـارض مـع مـا ذكـر فـي هـذه 
الالئحة.

)ب(   محظورات اإلستخدام 
اإلسـتخدام  المحظـور  األماكـن  فـي  المحمـول  الهاتـف  إسـتخدام   -

المنصـوص عليهـا أعـاله. فيهـا 
صاحـب  مـن  مكتـوب  إذن  بـدون  الشـركة  مرافـق  داخـل  التصويـر   -

الصالحيـة.

- مشـاركة أي محتـوى أثنـاء وخـارج أوقـات الـدوام الرسـمي علـى 
منصـات التواصـل اإلجتماعي مثل سـناب شـات و انسـتغرام و واتس 
آب وغيرها بما يشـير إلى الشـركة بشـكل مباشـر أو غير مباشـر بدون 

إذن مسـبق مكتـوب مـن صاحـب الصالحية.
- ممارسـة أي تصـرف ينتـج عنـه تأثيـر أو تعطيـل لشـبكة وأنظمـة 

الشـركة. والتشـغيل فـي  المعلومـات  تقنيـة 
- إسـتخدام الكاميـرا أو الميكروفـون داخـل مقـرات الشـركة لتسـجيل 
أي معلومـة تخـص الشـركة بـدون إذن مكتوب من صاحـب الصالحية.
- تنزيـل أو تحميـل مـواد غيـر قانونيـة أثنـاء العمـل بإسـتخدام شـبكة 

الشـركة أو الهاتـف المحمـول.
- إستخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة.

2: األماكن المحظور استخدام الهاتف المحمول فيها

3: إرشادات عامة

4: ضوابط اإلستخدام
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تجربة مادة السيتامين الكيميائية
فريق هندسة العمليات للمنطقة ب2 - )فراس القليطي - حامد خالف - نداء غالم - محمد شاهد(



تزويــد مواقــع التصنيــع بعمليــة تحقــق متعــدد الطبقــات 
للتركيــز علــى عناصــر OIMS األكثــر أهميــة وفعاليــة 
ــات و / أو  ــع حــوادث ســالمة العملي الحاجــز مــن أجــل من

ــرة. ــة الكبي ــن ذات األهمي ــالمة الموظفي س
أداة OCVM الداخليــة )تــم تنفيذهــا فــي ينايــر 2022(: 
تواصــل Samref رحلــة الرقمنــة مــن خــالل نشــر وإطــالق 
الحــل الجديــد ألداة OCVM. إنهــا أداة َتحُقــق وقيــاس 
مهمــة للغايــة لجميــع متطلبــات OIMS الحرجــة لمنــع 

ــات ذات العواقــب  الحــوادث الشــخصية وســالمة العملي
، تــم  التنفيــذ الفعــال  ، ولضمــان  العاليــة. ومــع ذلــك 
اختيــار OCV & M المحــددات )28( إلعطــاء مزيــد مــن 
 OCV & M التركيــز ، ثــم تدريجيــًا ســيتم تنفيــذ عناصــر
األخــرى بشــكل فعــال. اإلشــراف علــى أداء OCVM على 
أســاس شــهري إلــى لجنــة OCVM ، و EVP للموقــع ، و 

.OIMS ــر ــة ، ومدي ــر الصيان ــات ، و مدي ــر العملي مدي

آلية التحقق الدقيق من فعالية
تطبيق نظام إدارة تكامل العمليات

OIMS محمد العسيري - مدير برنامج

لم يتم تقليل ملحوظ في عدد الوفيات والحوادث الخطيرة المتعلقة بسالمة العمليات التي تقع في 
المقرات التابعة لشركة إكسون موبيل ومواقع المشاريع المشتركة.

الهدف :

خلفية :
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ــي  ــا تحمـ ــرًا ألنهـ ــاة نظـ ــي المصفـ ــة فـ ــدات الحمايـ ــم معـ ــدى أهـ ــازات إحـ ــرق الغـ ــة حـ ــر أنظمـ تعتبـ
المصفـــاة بكاملهـــا فـــي حـــال حـــدوث أي زيـــادة فـــي مســـتوى الضغـــط فـــي حاويـــات وأوعيـــة المـــواد 
ـــد خســـائر  ـــراج المعالجـــة، كمـــا تمثـــل إحـــدى أهـــم مؤشـــرات األداء التشـــغيلي، حيـــث تزي واألنابيـــب وأب
الطاقـــة والزيـــت وإنبعاثـــات الغـــازات واألبخـــرة الضـــارة بالبيئـــة والغـــازات المســـببة لظاهـــرة اإلحتبـــاس 

ـــازات. ـــرق الغ ـــعلة ح ـــاع ش ـــا زاد إرتف ـــي كلم ـــر المناخ ـــى التغي ـــة إل ـــراري المؤدي الح

ـــل  ـــازات تعم ـــرق غ ـــراج ح ـــة أب ـــامرف أربع ـــك س تمتل
ــال التشـــغيلية فـــي كامـــل  علـــى خفـــض األحمـ
المصفـــاة فـــي حـــال التوقـــف الطـــارئ للوحـــدات، 
حيـــث تـــم بنـــاء ثالثـــة منهـــا فـــي عـــام 	198م مـــع 
بدايـــة تشـــغيل المصفـــاة، بينمـــا تـــم بنـــاء البـــرج 
الرابـــع فـــي عـــام 	201م إلســـتيعاب الحمـــل 
ـــروع  ـــدات مش ـــغيل وح ـــن تش ـــج ع ـــي النات اإلضاف
ــي  ــرج الرئيسـ ــل البـ ــي. يعمـ ــود النقـ ــاج الوقـ إنتـ
بمـــراوح دفـــع الهـــواء لتجنـــب إنبعـــاث الدخـــان 
األســـود بينمـــا تعمـــل األبـــراج الثالثـــة األخـــرى 

بالبخـــار لمنـــع إنبعـــاث الدخـــان األســـود.
يخضـــع أداء نظـــام حـــرق الغـــازات فـــي ســـامرف 
لمراقبـــة مســـتمرة بواســـطة فريـــق مـــن إدارة 
التشـــغيل تحـــت قيـــادة مديـــري ورديـــات المصفـــاة 
ـــات بغـــرض الحـــد  وإشـــراف فريـــق هندســـة العملي
مـــن الحـــرق التقلـــدي ألغـــراض حمايـــة البيئـــة 
وتوفيـــر الخســـائر الماليـــة للشـــركة. علمـــًا بـــأن 
المعـــدل الســـنوي المســـتهدف حاليـــًا هـــو 90 
طـــن لـــكل مليـــون برميـــل، بينمـــا كان 120 طـــن 

ــام 2016م. ــى عـ ــل حتـ ــون برميـ ــكل مليـ لـ
ظـــل أداء نظـــام حـــرق الغـــازات فـــي ســـامرف 
فـــي حالـــة تحســـن مســـتمر كل عـــام بفضـــل 
ــن  ــغيل مـ ــق التشـ ــل فريـ ــن قبـ ــز مـ األداء المتميـ
خـــالل الحـــرص علـــى فحـــص وإصـــالح صمامـــات 
حـــرق  أبـــراج  األمثـــل ألداء  والتحســـين  األمـــان 
التشـــغيل  إيقـــاف  عمليتـــي  خـــالل  الغـــازات 
ـــة  وإعـــادة التشـــغيل باإلضافـــة إلـــى إجـــراء الصيان

الوقائيـــة آلالت قيـــاس شـــعلة حـــرق الغـــازات 
بصفـــة مســـتمرة، حيـــث قـــادت هـــذه الجهـــود 
مجتمعـــًة إلـــى تحقيـــق إنجـــاز الفـــت فـــي أداء 
نظـــام حـــرق الغـــازات تمثـــل فـــي تســـجيل رقـــم 
قياســـي بلـــغ 27 طـــن لـــكل مليـــون برميـــل فـــي 
علـــى  األقـــل  وهـــو  2020م  ديســـمبر  شـــهر 
الرغـــم  علـــى  الشـــركة.  تاريـــخ  فـــي  اإلطـــالق 
مـــن أن أداء نظـــام حـــرق الغـــازات ظـــل يفـــوق 
ـــن فـــي الشـــكل  ـــًا كمـــا هـــو مبي المســـتهدف دوم
ـــاه، إال أن هـــذا الرقـــم القياســـي تـــم إنهـــاؤه،  1 أدن
حيـــث بلـــغ معـــدل الحـــرق 85 طـــن لـــكل مليـــون 

برميـــل خـــالل عـــام 2021م.
ـــي  ـــل ف ـــاز مذه ـــق إنج ـــركة تحقي ـــتطاعت الش إس
أداء نظـــام حـــرق الغـــازات، مكنهـــا مـــن الوفـــاء 
المملكـــة  رؤيـــة  حســـب  المســـتهدفة  بالغايـــة 
إلـــى  الغـــازات  حـــرق  خفـــض  فـــي  المتمثلـــة 
ــركة  ــت الشـ ــث نجحـ ــة، حيـ ــة ممكنـ ــى درجـ أقصـ
ـــازات“،  ـــدي للغ ـــرق التقلي ـــن الح ـــص م ـــي „التخل ف
واألهـــم مـــن ذلـــك أن الفريـــق المختـــص نجـــح فـــي 
تحقيـــق األداء المتميـــز أعـــاله دون اإلســـتعانة 
بنظـــام إســـتعادة الغـــازات )نظـــام يعمـــل علـــى 
ــا  ــتفادة منهـ ــازات واإلسـ ــتعادة الغـ ــع وإسـ تجميـ
ــتعانة  ــار اإلسـ ــل خيـ ــذا يمثـ ــا(، لـ ــن حرقهـ ــداًل عـ بـ
المســـتقبل  فـــي  األنظمـــة  مـــن  النـــوع  بهـــذا 
ـــرق  ـــي ح ـــض ف ـــن الخف ـــد م ـــق المزي ـــًة لتحقي فرص

الغـــازات.   

تحسين أداء نظام حرق الغازات
حمزة طيبه - مهندس عمليات معالجة - المنطقة سي

عبد الرحمن بخاري - مهندس عمليات معالجة - المنطقة بي1
عبد النشاد - قائد فريق مراقبة أنظمة التحكم في العمليات - المنطقة سي

أداء أنظمة حرق الغازات منذ 2016م حتى 2021م
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تقييم أداء سالمة العمليات
يذخـر تاريـخ سـالمة العمليـات بالكثير من الحـوادث الكبيرة التي ذاع صيتها مع العديد من الدروس والعبر المسـتقاة 
منهـا. مـن المعلـوم سـلفًا ان التركيـز علـى السـالمة الشـخصية هـو أحد وسـائل منـع الحوادث، غيـر أن أداء السـالمة 
الشـخصية الجيـد ال يضمـن أداًء جيـًدا لسـالمة العمليـة. قد ال تكون تدابير السـالمة التقليدية مثـل معدالت اإلصابة 
ومعـدالت الحـوادث المقعـدة عـن العمـل واأليـام الضائعـة مـن العمـل مؤشـرات جيـدة دائًمـا لتقييـم األداء العـام 
فـي حقـل السـالمة، إذ يمكـن وفـي لمـح البصـر أن يتسـبب حـادث عمليـات كبيـر واحـد في إلحـاق أذى جسـيم بعدد 
كبيـر مـن النـاس يفـوق إجمالـي جميـع اإلصابـات التـي تـم تجنبهـا خـالل ِعقـد كامـل مـن برامـج السـالمة الشـخصية 
المسـتمرة. غالًبـا مـا ترتبـط األسـباب الكامنـة وراء الحـوادث الكبـرى بالفشـل فيمـا ُيعـرف عمومـًا بــ“إدارة سـالمة 
العمليـات“. الهـدف األساسـي إلدارة سـالمة العمليـات هـو تقليـل مخاطـر وقـوع حـادث كبيـر مـن خـالل السـيطرة 

علـى األخطـار التـي تـؤدي إلـى وقوعها.

من  التي  العمليات  سالمة  تدابير  من  العديد  هنالك 
أو  بصورة سليمة،   إتخاذها  تم  إذا  الحوادث  منع  شأنها 
إتخاذها  يتم  لم  إذا  حوادث  وقوع  في  تتسبب  قد  أنها 
إتخاذها على اإلطالق. تمثل  أو لم يتم  بشكل صحيح  
هذه التدابير حواجز يمكن أن تمنع حادث ما قبل أن يقع 
وقوعه.  حال  المناسب  الوقت  في  عليه  السيطرة  أو 
تهتم إدارة أنظمة سالمة العمليات بتوفير هذه الحواجز 

والحفاظ عليها لضمان عملها بفعالية.

كما هو الحال مع أي نوع من أنظمة اإلدارة  من المهم 
لتحقيق  النظام  عمل  فعالية  مدى  لفهم  معايير  وجود 
سالمة  إدارة  أنظمة  في  المعايير  هذه  وتعرف  هدفه، 

العمليات بـ“مؤشرات أداء سالمة العمليات“.
رئيسية  مؤشرات  إلى  المؤشرات  هذه  تصنيف  يمكن 
تلك  هي  الرئيسية  المؤشرات  أن  حيث  وثانوية؛ 
فيما  العمليات،  سالمة  إدارة  نظام  فشل  تسبق  التي 
المؤشرات الثانوية هي تلك التي تلي فشل نظام إدارة 

سالمة العملية.

محمد عاصم - مهندس السالمة



SAMREF
Photo Archive

صــور منــــــــــ 
ــامرف ــرة سـ ذاكـ

غرفة التحكم

Central Control House

جانب من التدريب النظري على مكفاحة الحرائق
A Firefighting Training Activity

منظر من خزانات سامرف
SAMREF Tank Farm

ميناء سامرف

SAMREF Port Facility

حجر األساس لسامرف
SAMREF Cornerstone

Turnaround Teambuilding 1988فريق عمل من الصيانة الدورية عام 1998

أول مجلس إدارة
SAMREF’s First Board of Directors

جانب من الصيانة الدورية عام 1988

1988 Turnaround Activities

إفتتاح اإلدارة الفنية

Inauguration of Technical Building
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Provide Manufacturing Sites with a Layered Verification process to focus on the most critical OIMS 
elements and barrier effectiveness in order to prevent high significance Process Safety and/or Personnel 
Safety incidents.  
In-House OCVM Tool )Implemented in January 2022(: Samref continued the digitalization journey by 
deploying and launching the new solution for OCVM tool. It is very important verification and measurement 
tool for all of the Critical OIMS requirements to prevent high consequence personal and process safety 
incidents. However, & to ensure effective implementation, specific OCV&Ms were selected )28( to be 
given more focus, and then gradually other OCV&M elements will be effectively implemented. The OCVM 
performance is stewarded on a monthly basis by the OCVM Committee, the site EVP, Operation GM, 
Maintenance GM, and OIMS Manager.

OIMS Critical Verification & 
Measurement )OCVM(
Mohammed Al-Asiri - OIMS Program Manager

Occurrence of Fatalities / significant Process Safety events within EM and Joint venture sites 
has not been reduced significantly.
Objective:

Background:

Measuring Process Safety Performance

Process industry has a long history of major incidents that are well publicized with many valuable lessons 
to be learned. It has been recognized that the focus on personal safety is one side of preventing accidents. 
Good Personal safety performance does not ensure good process safety performance. Traditional safety 
measures such as injury rates, lost time accident rates, and days lost from work may not be always good 
indicators of Overall safety performance. A major process incident can cause as much harm to people 
in an instant as all the injuries that have been avoided in a decade of personal safety programs. The 
underlying causes of major incidents are often related to failures in what is commonly known as ‘Process 
Safety Management’. The primary aim of process safety management is to reduce the risk of a major 
accident by controlling major accident hazards.

Range of process safety activities is enormous that can prevent incidents if they are done well, or cause 
incidents if they are not done well, or not done at all. These activities are the barriers that could stop an 
incident before it starts or control it if it does. Process safety management is concerned with putting 
these barriers in place and maintaining them so that they work effectively. 
As with any aspect of management systems, it is important to have metrics in place to understand how 
effectively a system is working to deliver its objective. The metrics for process safety management 
systems are commonly called ‘Process safety performance indicators’ )PSPIs(. 
PSPIs can be separated into leading and lagging indicators; leading indicators being those that precede a 
failure of the process safety management system and lagging indicators being those that follow a failure 
of the process safety management system. 

Mohammed Asim - Safety Engineer 

Flares are one of most critical protection equipment in the refinery as it protects the 
whole refinery in case of any increase in pressure in drums, vessels, lines & columns. 
Whereas it is one of the key indicator of Samref performance as higher flaring 
indicates more energy and oil loss, environmental emissions, greenhouse gas and 
causes climate changes. 
SAMREF has 	 flares that operate to take the load of the whole refinery in case 
of S/D. Three flares were built in 198	 when the refinery started and one flare was 
built in 201	 to accommodate the load of the new clean fuel unis. Main flare uses air 
blowers to avoid black smoke and the remaining three flares are called emergency 
flares where they use steam to prevent the black smoke.

Flaring performance in Samref is being monitored by operation team through 
Refinery Shift manager and stewarded by process engineering team to lower the 
non-routine flaring to protect environment and save money for the company. The 
target of flaring per year is 90 T/MB where it was 120 T/MB up to 2016. 
The flaring performance has been progressing a year after a year with the excellent 
performance from operation team, fixing passing PSVs, optimizing flaring during 
start up and shutdown and conducting continuous preventive maintenance to flare 
meters. With the help of all of that, SAMREF flare performance has archived the 
lowest flaring number in SAMREF history in December 2020 with a value of 27 T/
MB. The flaring performance has always been above the target as shown in Figure 1 
below, however, SAMREF was able to break the record and was able to be below the 
target in 2021. The average flaring in 2021 is 85 T/MB. 

Samref achievement in flaring is amazing as it meets the vision of Saudi Arabia to 
minimize flaring as much as possible and Samref achieved it with “Zero Routine 
Flaring“. Above all, SAMREF team achieved the above performance without a flare 
gas recovery system, therefore flare gas recovery system is a future opportunity for 
further flaring reduction. 

SAMREF FLARING 
PERFORMANCE
Hamza Taibah - Process Engineer, C-Area
Abdulrahman Bukhari - Process Engineer, B1-Area
Abdul Nishad - Technical Console Lead, C-Area

Flaring performance from 2016 to 2021.

Is
su

e 
) 9

 ( 
Ap

ril
 2

02
2

46



USE OF CELLPHONE PROCEDURE
Mansour Al-Guthami – Senior Labor Relations Consultant

As part of the continuous improvements to ensure proper and convenient 
work environment, SAMREF management adopted a new procedure to 
govern use of cellphone within its premises, particularly inside the refinery. 
The procedure was approved by the HCIS to include critical guidelines to 
maintain high safety and information security while allowing the personnel 
use their cellphones to conduct necessary communications or accomplish 
e-transactions. The procedure designates areas where use of cellphone 
is permissible or prohibited, with safe use and prohibition guidelines. Such 
procedure also stipulates that the contained guidelines constitute binding 
instructions, which shall not breached whatever the case.
SAMREF is one of the pioneering industries to adopt such a procedure that 
allows use of cellphone within its premises except the process areas and other 
similar critical facilities.  

• Admin and Security Buildings
• Operations shelters )areas A/B/C(
• Technical Building
• Maintenance Buildings
• Medical Clinic
• T&CD Building
• T/A Building Fire/Safety Building

• All Refinery process units & Storage Areas.
• Oil Port berths and process tanks,
• Sulfur Port berths and silos,
• All maintenance workshop facilities within the Refinery 

and Port facilities,

• The scope of this Procedure is limited only to cellphone.
• Cellphone shall be safe and compliant with the 

approved Saudi standards.
• All cellphone users, who intend to use the cellphone, 

shall first complete acknowledgment underneath.

Safe Use of Cellphone
• Use within areas where use is permissible as set forth 

above,
• Use in a manner not affecting overall Company 

security and safety,
• Use in no conflict with these Guidelines.

Prohibitions 
• Use within areas where use is prohibited as set forth 

above,
• Use for photography/videography purposes within the 

Company premises without a prior written approval 
from the Company’s authorized representative,

• Share any content related directly or indirectly to 
the Company through social media e.g. Snapchat, 
Instagram, WhatsApp, etc., during or off the working 

• PPC Building
• Lab Building
• Warehouse facilities
• Archive Building
• Contractor Support Services Facilities
• Car Parking Lots 

• All power stations and substations,
• All Satellite Instrument House )SIH( stations,
• C1 – Tank storage area including API, Flare and Cooling 

Water Areas.  

• These Guidelines relate to all direct Samref employees 
as well as Saudi Aramco / ExxonMobil seconded / 
loaned, SMP and outsourced employees.

hours without a prior written approval from the 
Company’s authorized representative,

• Use in a manner that may result in affecting or 
disrupting of Company IT and/or operation systems,  

• Use camera or microphone inside Company premises 
to video/record Company proprietary information 
without a prior written approval from the Company’s 
authorized representative,

• Upload/download any unauthorized material during 
the working hours using the Company’s internet 
networks or cellphone, 

• Use of cellphone while driving.   

1. Areas Where Use  is Permissible

2. Areas Where Use is Prohibited

3. General Provisions:

4. Use Guidelines

Cetamine Chemical Trial Run
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Firas Alqulaiti, Hamed Khallaf, Nidaa Ghulam, Muhammed Shahid
B2 Process Engineering Team

As part of the optimizations and quality improvements in SAMREF technical process 
technology, one of the 2021 major objectives for B2 Process Engineering was to apply 
Cetamine technology on boiler feed water treatment in the utility B2-Area. Cetamine 
is an inAprilative and comprehensive technology based on film forming amines )often 
referred to as polyamines or fatty amines(. It prevents scale formation and corrosion 
in feed water tanks, feed water lines, boilers, steam and condensate systems. The trial 
goal was to monitor the effect of the Cetamine in boiler feed water if we replace it 
with the other treating chemicals that already have been used in boiler feed water. 
Cetamine chemical by KURITA was selected for 	 months trial run due to following 
comparative advantages over existing Boiler treatment chemicals:  
 

• Better corrosion management, reliability improvements
• Environmental benefit:  Blowdown reduction resulting‘s in Water savings / More 
Heat recovery thus less CO2 emission to the environment 
• Opex reduction
• Handling benefits, one chemical substitute of 3 existing chemicals

The scope of idea was to replace two types of chemicals used to treat the boiler feed 
water by Cetamine material. The trial started in August 2021 safely and smoothly. 
SAMREF was the first site within ExxonMobil circuit using the Cetamine technology. 
EMEEL SMEs were involved in the study and updated with all data during the test, 
and recommended to continue using the new chemical as up to date all the results 
promising. Trial run successfully completed in Dec 2021 and maximum KPI’s met by 
excellent teamwork and commitments. Cetamine has been showed improvements 
impact on quality, saving and reliability.  As Cetamine could become the primary 
chemical used for treating the boiler feed water. We will keep up monitoring and 
analyzing the data to make the story a new success for B2-area. 
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Air Quality and
Emissions Control
Abdullah Alahmadi - Staff Environment Engineer

Air quality is the degree to which air is suitable and clean for living humans, animals, and plants to remain 
healthy. The contamination of air due to the presence of substances in the atmosphere that are harmful 
to the health of humans and other living beings, or can cause damage to the climate or to materials is 
defined as air pollution. 
For industrial workers and people in industrial areas, sustaining clean air is vital. Poor air quality can lead 
to significant respiratory and general-health issues, so anyone who lives or works near major industry 
should be aware of industrial air pollution.
Ambient air quality standards are set at levels, which are determined by the threshold of observable 
health effects on humans. Air pollution source standards are designed to prevent & control air pollution 
and to maintain ambient air quality within standards.
SAMREF is one of MYAS industries following Royal Commission Environmental Regulations )RCER( 
to control the emissions to air for pollutants such as SOx, NOx, CO2 and VOCs by conducting regular 
emissions monitoring testing i.e. Stack emissions testing and Fugitive emissions testing. These tests are 
conducted refinery wide in line with RCER and Environmental Permit to Operate )EPO(. Proudly SAMREF 
maintained record of emissions within the RC air emission limits and have made excellent progress in 
achieving continuous reduction in emitted pollutants that was revealed in last Fugitive emission survey 
conducted during 2021. This achievement could not be met without great efforts and team work from all 
concerned disciplines. 
Furthermore, SAMREF has achieved Zero routine flaring during 2021 which is supporting the kingdom 
of Saudi Arabia initiative for meeting the Global Zero Routine Flare )ZRF( by 2030. The purpose of this 
initiative is to minimize the flaring of gas contributing to climate change and impacting the environment 
through emission of Green House Gas )GHG( and other pollutants.
In light of the above, SAMREF demonstrate its commitment toward Environmental Protection and 
Sustainability Initiatives in line with the kingdom of Saudi Arabia 2030 vision.
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Executive Summary

In a precedent first of its kind inside the process area, and in line with SAMREF strategic 
objectives to grow valaue , A1 business team in close collaboration with Technical, 
Maintenance and Operation departments have managed to safely and successfully 
prove the concept of using rented chillers to overcome summer cooling limitation long 
term constraint. SAMREF’s Vacuum Distillation Unit has faced a long term constraint 
on the overhead condensers’ duty during summer months, which is leading to an 
increment in column pressure, spiking and consequently losing of HVGO cutpoint that 
is resulting in higher fuel oil production. The objective of the chillers trial run was to 
overcome this challenge by reducing the inlet temperature of the cooling water. The 
main target was set in stabilizing the column pressure in order to capture the loss of 
HVGO distillation. 

Abdulaziz Al-Alwani - Technical Console Lead
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The work to achieve this vital mission has started in the year 2020 where the technical 
team with the support of shareholders completed a comprehensive feasibility study 
illustrating the design principles along with the anticipated margin incentive. A HAZOP 
study was also conducted to investigate problems that may represent risks to 
personnel or equipment and set preventive measures.

In 2021, the trial run was executed safely for a period of 10 weeks )Starting September(. 
Despite the fact that the trail was executed with 50% of the required capacity, the 
operated chillers showed a positive effect on the vacuum tower performance with 15 
C of chilled water being supplied to the vacuum column overhead condensers during 
peak summer. The chillers were able to demonstrate  up to 5 C cooling capacity better 
than design.

During trial performance evlauation, it has been observed that the distillation curve of 
Heavy Vacuum Gas Oil has shifted by 2 – 3 degrees in each cut, that is equivalent to ~ 
1500 BPD of recovered production with an actual calculated benefit of 1.1 M$/month 
with respect to Ocotber 2021 prices with a benefit-to-cost ratio of 7/1 considering the 
favourable market environment.

This remarkable accomplishment would not be possible without the blessing from 
Allah followed by a strong motivation and wellness by all concerned members.



This how SAMREF Lab documenting and reporting process is accurately described. After 
digitalized of all technical aspects and related procedures, the journey extended to include 
all kinds of documents and reports.
All documenting and reporting activities have completely turned to be done electronically 
all through generating, reviewing and signing without any need for printing.
Such electronic activities are achieved through the e-logbook, where the concerned 
employee first generates the required document or report electronically by using the 
direct insertion forms as to ensure that the content is fitting and containing all required 
inputs. After that, the system automatically redirects the form to the next step according 
to its type. All involved signatories can sign the form electronically by means of a single 
click through the e-logbook without the need to export the document or report to an 
external application.  

Upon completion of all requirements, the document or report will be automatically saved 
in the Lab database as PDF format with the feature of search using multiple filtering 
options in few seconds. The saved documents and reports could also be saved or shared 
directly in several formats.
Digitalization of documents and reports doesn’t only ease search, but it also eases finding 
of all required statistics in a highly accurate manner. In addition, it supports a function of 
statistics filtering with many options as needed.

This accomplishment is another leap into action as a part of the continuous digitalization 
journey to meet the work needs. The core goal for digitalization is to cover all SAMREF Lab 
activities to give room for more streamlined and accurate deliverables.
It is worthy to mention that all ongoing digital improvements and upgrades in SAMREF 
Lab are totally done internally without engagement of outsourced vendors or new 
applications.     

Digitalized, From Starting
Until Getting Signed!
Abdullah Khallf – Lab Technician

What are the “Three Lines of Defense”?
The three lines of defense represents an approach that provides a structure around 
governance, risk management and internal controls )GRC( within an organization by 
defining roles and responsibilities to all relevant employees, departments and the 
relationship between them.
The “three lines of defense“ has been a cornerstone for operationalizing the risk 
management programs in Samref. 

The Three Lines of Defense )3LD(:
SAMREF’s Board of Directors’ and Senior Management sit above the three lines of 
defense and have the collective responsibility for setting the Samref’s objectives, 
defining strategies to achieve as well as establishing the necessary GRC frameworks.

First line of defense
SAMREF’s Line management or in more simple terms each department has the 
primary responsibility for the management as well as monitoring of the performance 
of risk)s( associated with the day-to-day activities within their function)s(.

Second line of defense
SAMREF’s corporate functions enable the identification of emerging risks in daily 
operations of the business and provide support to line management in executing 
their duties. These include functions such as HR, Procurement, Legal and Compliance, 
ERM, EHSS, IT/Cyber Security, COBC, Reliability and Quality.

Third line of defense
 Internal audit function at SAMREF provides objective and independent assurance. 
While the third line’s key responsibility is to assess whether the first and second-line 
functions are operating effectively, it is charged with the duty of reporting to the 
SAMREF’ Board of Directors and through the Board Audit Committee.

The Three Lines of Defense 
Model in SAMREF
Ahmad Al-Shamrani 
Internal Auditor 
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Bottom-up value identified .

Phase 3: Implementation
To prepare SAMREF for the last phase, the implementation phase, initiatives 
were screened against a matrix that gauges feasibility against impact.  Such 
that, high feasibility with high impact initiatives are identified as quick-wins and 
are prioritized over less feasible and or lower impact initiatives. A full roadmap 
was developed and initiatives owners were assigned to all of the 99 initiatives.  
The implementation strategy is set to fast-track quick wins to accelerate impact 
realization, followed by Strategic and Long-term projects.  The graph here shows 
the implementation timeline in terms of value realization: 

An online tracking tool has already been implemented and is accessible all SAMREF 
employees.  This tool will help the team to easily track progress, identify due and 
overdue actions. 
Our plan is to carry on the implementation as per the roadmap; leveraging on 
site manpower resources and approved budget.  In parallel, we will assess any 
additional manpower resourcing requirement considering 2 main factors: first, is 
that we have a major TA ahead of us. Second, we are committed to sustaining 
our Transformation implementation momentum and achieving our initiatives key 
milestone.

Implementation Vs Value Realization Timeline
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Prophet Mohammed, peace be upon him, said in an authentic hadith: “In some 
eloquent speech there is magic“.  To make our data speak eloquently and magically, 
some factors must be available:

Beyond doubt, understanding the purpose, challenge or problem is half the solution. 
It is important to collect comprehensive and accurate data for the targeted period, 
validating and calibrating data sources, if needed, before beginning the collection.

The collected data should be plotted in a scatter diagram. Thus, this graphical 
representation aids for better understanding of a big. Additionally, this leads define 
the interrelationship.

The graphs usually show the relationship between the variables, either linear 
)proportional or inverse( or non-linear )curves( or no relationship at all.

These are companions on the journey to the magic of data and the talk surrounding 
it, where the strength of conducting research lies in the accuracy, objectivity, and 
impartiality of the data, as well as pinpointing its strengths and areas for improvement 
with the clarity of integrity.

Statistical tools are used to show us averages, medians, modes, Standard Deviations, 
variability coefficients, and other measures of analysis.

In the light of the above, the data is valuable and effective when it is clearly represented 
and supported by statistical tools and its interrelationships are interpreted in a manner 
consistent with science and logic. These ultimately are reflected into solutions that 
benefit the organization in making its decisions wisely, improving its operations, 
planning and foreseeing .

Collection & Understand:

Graphical Representation:

Interrelationship:

Integrity & Creditability:

Deep Analysis:

Data Talks
Othman Al Zughaibi
Senior Training and Career Development Consultant
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Samref's top-down assessment

Workstreams structure

SAMREF 
Transformation 
Program
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Mohammad  Al-Jeweisri - Technical General Manager
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In July 2021, SAMREF partnered with Boston Consulting Group )BCG(, one of the 
world’s leading management consultancy in oil and gas, and together we have 
designed a very ambitious plan and kicked-off the Transformation Program study.  
The objective of the study is to identify opportunities that will drive our assets to 
deliver its full potential, which will allow SAMREF regain its competitive position 
especially during the current very challenging business environment.  
The Transformation study was conducted in 3-phases:
1- The 1st phase is to establish the base line of our assets based on our historical and 
current performance, and conduct benchmarking analysis against pace-setters, with 
the aim to identify the gaps and the full potential of our assets.
2- The 2nd phase is the bottom-up planning, which is a deep-dive analysis, aimed 
towards developing initiatives to close the identified gaps.
3- The last phase of the Transformation is to implement the identified initiatives, 
transforming identified potential value into captured impact directly increasing 
SAMREF’s bottom line.

Samref's transformation roadmap .

The scope of the program covered almost all and every aspect of our business that 
would directly impact Gross Margin, Opex and Capex.  Starting from planning and 
scheduling to minor projects, as well as evaluating digitalization opportunities.  Data 
for each of the listed subjects were shared with BCG, reviewed on a daily basis, and 
full analysis was performed in order to establish the baseline and identify the full 
potential of our assets.

Phase 1: Top-down Assessment
During this phase, the team have identified a 
potential value of $125 M in Gross Margin and 
$31 M in Opex reduction, adding to a total of 
$156 M potential increase in SAMREF EBITDA.  
Opportunities were identified in several areas, 
such as yields improvement, feedstock quality, and 
additional sales outlets.

Phase 2: Bottom-up Assessment
We started this phase by forming the 
Transformation Organization, that consisted of 
8 workstreams identified as focus areas during 
Phase 1.  Each workstream was assigned a Sponsor 
and Manager to take the lead, collectively with BCG, 
in driving the ideation workshops and initiatives 
development.  The team immediately went into 
action and over 30 workshops were conducted 
during the course of 2 weeks.

The team were able to generate more than 290 ideas.  A detailed screening process was applied on those 
ideas, along with key inclusion principles as shown in the below graph.  At the end of this process, only 99 
ideas were included as Transformation program initiatives that our organization will pursue implementing 
over the next 3-year BP period.

Initiatives Screening Process

Those initiatives will deliver $313 M on top of our 
baseline EBITDA, which is also double the Phase 
1 target, and consists of $281 M in Gross Margin 
improvement and $32 M in Opex reduction. 
Furthermore, out of the $313 M, a $123 M will be 
achieved without any investment.  While $190 M 
can only be unlocked through Capex and Opex 
investment of $	3 M.  
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In recent years, there has been increased regulatory focus on Internal Control over 
Financial Reporting )ICFR( to increase stakeholders trust in financial reporting 
by establishing reliable systems and controls. ICFR has been required for public 
companies in United States of America for more than a decade and this has also 
been required or being taken into consideration by regulators in other parts of the 
world. 

What is ICFR?
ICFR is a process designed to provide reasonable assurance that the Company’s 
financial reporting are reliable and the preparation of financial statements in 
accordance with generally accepted accounting principles. 
The system of ICFR to include consideration of controls at the following levels:

- Entity Level Controls )ELC(
- Transaction Level Controls
- Information Technology General Controls )ITGCs( 

Components of ICFR
Under the Committee of Sponsoring Organization )COSO( framework, there are five 
interrelated “components“ of an effective internal control system:

1. Control Environment includes elements such as integrity and ethical values “tone 
at the top,“ and the effectiveness of the board’s audit committee in its high-level 
oversight of financial reporting. 

2. The assessment of risks of the various processes and data points that feed into 
the company’s financial reports. For example, a process that is highly susceptible 
to fraud would be considered to be a high-risk area.

3. Control Activities reflect the way in which controls are designed and implemented 
within the company to address the identified risks.

	. Information and Communication, the way in which information within the 
company is gathered and shared, both to people within the company responsible 
for financial reporting, and to external users of financial reports. 

5. Monitoring is a process in which the effectiveness of these controls are monitored 
by the company management.

What is Samref’s goal with regard to ICFR?
In line with Saudi Aramco initiative to enhance ICFR across its entities, Samref is 
focusing to establish, monitor and maintain a risk based system of ICFR during 
2022-23.

Internal Control Over 
Financial Reporting )ICFR(
Farrukh Sheer 
Sr. Consultant F&A
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Petroleum refinery consists of numerous process units in operation, which are prone 
to various accident risks in day-to-day operations. However, not all risks are created 
equally that raises the need for SAMREF to manage all high potential consequence 
process safety scenarios with Comprehensive Scenario based approach to identify and 
manage accordingly. Higher potential consequence process safety risks associated with 
our operations shall be addressed in a proactive manner to be able to protect the health 
and safety of the refinery, neighbors, and the society. This approach employs layers of 
preventive safeguards for equipment, processes and people.

Enhancing Process Safety )EPS(
Mohammed Alshareef - Safety Engineer 

The EPS Concept comprises four pillars. The first one is “OIMS is the foundation“, 
embedded within OIMS are the safeguards, or barriers to protect us against the process 
safety risks inherent to the refinery we operate. These safeguards are intrinsic to the 
way our facility is designed and for them to remain effective we must proactively verify 
their health.  The second pillar is “Ownership“, we need to understand, document, teach 
and create ownership for the loss of containment scenarios that can have the severest 
consequences and the more important safeguards that combine to prevent and mitigate 
these consequences as well as verify health of these critical safeguards. The third pillar 
is “Competency“, we need to reinforce and verify strong competency in Operating high 
hazard processes and Inspecting and maintaining the most critical safeguards. The fourth 
pillar is “Learning from experience“, it is important that we learn from our operation but 
we do not limit learnings to our site, we learn from events that occurs at other locations 
and companies as well as assessments. To learn from our experience, we must be willing 
to challenge ourselves, openly communicate and rigorously apply key learnings.

SAMREF has identified three major hazards i.e. HF Alky Release, BLEVE, and Crude Tank 
Major Fire and completed all activities to launch EPS and go live in December 2021 for HF 
Alky hazard with a plan to complete remaining scenarios in 2022.
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Why SAMREF Lab Is Trustworthy?

One may wonder why I should trust lab results. Are they accurate? Are they credible?
These are very logic wonders, but let me give you strong arguments that make SAMREF Lab 
deliverables reliable and credible.

Sampling 
Any sample shall be taken carefully and dependently as per SAMREF quality standards in order to 
ensure that no mixture with other substances as not to end up with a faulty analysis process and 
inaccurate results.  

Lab Analyzers and Apparatus
 Lab analyzers shall pass a series of standard calibrations either prior to use or on a daily/weekly 
basis using standard solutions to ensue effective and accurate analysis results. In addition, regular 
technical checks and PMs are conducted to guarantee undoubted effectiveness of the analyzers.

Lab Staff
Every new SAMREF lab employee shall take a one-year SEP program before getting involved in 
day-to-day laboratory jobs. After that, the employee is to undergo regular tests according to his 
career level in order to measure how ready and knowledgeable he is on the job.
It is noteworthy that all SAMREF Lab processes are thoroughly checked to ensure high quality of 
the deliverables, which are documented in both hardcopy and electronic formats for reference or 
future use purposes. The deliverables are measured on a monthly basis against the relevant KPIs.   
There is the 2-year cycle JV Audit, which is conducted by the management audit committee to 
measure quality assurance progress.
Also, the 3-year cycle External Audit is conducted by ExxonMobil SMEs to assess overall quality 
performance in terms of regular staff tests, analyzer standard calibrations as well as all segments 
related to accuracy of analysis results. External auditors will accordingly submit a detailed progress 
report to SAMREF management.
As reported by ExxonMobil, SAMREF Lab has a premium quality and solid knowledge that place it 
as the best among 150 ExxonMobil affiliate labs.         

Abdulaziz Balawi – Lab Technician

Application of human relations concepts in work environment is the momentum for 

more creation, loyalty and orientation towards achievement. Due to their positive 

effects on individual and organizational transformation projects, such concepts now 

constitute a knowledge package as part of the organizational behavior management 

theories used in both academic research and organizational development programs.

Human relations create teamwork value and drive individuals to excellence, 

harmony and effective communication by gaining self-confidence, feeling trustful 

and respectful and eliminating indifference.

Attention to human relations entails investment in human resources who are the 

enablers of the equipment reliability. The more they feel motivated by positive 

human relations, the more they will work enthusiastically to reinforce high morale 

within their teams and throughout the organization as well.

Human relations involve critical rules like transforming goodwill into actions, 

respecting individuals, recognizing efforts and rewarding achievements. These rules 

shall be applicable to all job grades within the organization.

If an organization is done with the above, yields will definitely be more productivity 

and higher individual morale in a more encouraging work environment that is 

featured by good leadership, equity and high sense of accountability and tolerance.  

Effects of Human Relations 
on Individual and Organizational 
Transformation
Mansour Al-Guthami 
Snr. Labor Relations Consultant
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Risk is the uncertainty of something not desired to happen, or the chance any hazard will actually cause 
somebody harm. Hazard is another frequent keyword when discussing risk, which is the potential to 
cause damage or harm. To distinguish between risk and hazard, here is a trivial example from life. The 
knife is a tool with a hazard in the kitchen, it can cause harm to the person, which is cutting finger.  Using 
the knife to cut an apple is a risky activity. The way the knife held and position of the hands to the apple 
is a mental risk assessment exercise.

Risk Management
Mohammed Al Shareef – Safety Engineer

In commemoration of the 91st Saudi National 
day, SAMREF congratulated all employees 
and souvenirs were distributed to them. Saudi 
national flag, custom banners and cheerful signs 
were deployed through SAMREF premises. The 
celebration was a good opportunity to add 
sense of happiness and pleasure in SAMREF. 
May Allah bless our country and help us sustain 
its everlasting prosperity.

For five consecutive years, “Tatweer“ initiative continues to implement professional 
and technical development courses targeting the community individuals. This year, the 
Orphans Solidarity Association at Yanbu was supported with the aim of empowering 
widows and orphans through a series of developing and training courses that suit 
market needs. The goal was to create proper  career opportunities or small businesses. 

World Saving )Thrift( Day Exhibition

The 91st Saudi National Day

“ Tatweer ” Initiative

Under the theme of )Saving Is A Necessity, Not A Choice(, SAMREF held the World 
Saving Day Exhibition that aimed to raise the overall saving awareness and strengthen 
thrift culture through financial acumen. The event was conducted at SAMREF Annex 
building where 10 local banks took part. Gifts were distributed to 256 employees who 
visited the exhibition. 

Ranya Safar – PR&CSR Specialist

Ranya Safar – PR&CSR Specialist

Ranya Safar – PR&CSR Specialist
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Whether risks are financial, occupational, 
environmental or operational, the process to 
manage them are practically the same. You start 
by identifying what can go wrong. There is not a 
specific exercise or source to identify risks but you 
can look at historical records, experts’ judgement, 
official reports, credited studies etc. Another way 
is to identify hazards associated with the activity 
or the situation. There is a Knife in the kitchen, 
knife cuts.
You cannot manage what you cannot measure. 
Risks are product of severity or consequence 
and likelihood of occurring. Higher severity or 
higher likelihood will result into higher risks and 
vice versa. The risk level is typically illustrated 
using a Matrix where the column is severity or 
consequence and row is the probability. The 
combination of consequence and probability in 
the matrix is the risk level. Knife in the kitchen 
may cause wounds and may cut off finger is two 
different consequences. Using the knife once 
a day and using the knife once a week are two 
different likelihood.
Next is risk treating, mitigating, reduction... you 
name it. What do I need to do to reduce the 
severity or lower the likelihood during the activity? 
Your options are what is known as the Hierarchy 
of Hazard Control Measures; Eliminate, Reduce, 
Isolate, Control, Personal Protective Equipment, 

Discipline, or ERIC PD for short. The higher the risk 
the more controls usually required reducing the 
risk. Eating the apple as whole instead of cutting 
it would eliminate the risk of being cut by the 
knife, cutting the apple into 2 pieces instead of 
4 will reduce the likelihood of injury. Think about 
seatbelts, why are they required in cars but not in 
busses or trains, and why do we fasten seatbelts 
during take-off and landing on an airplane?
Finally, monitoring, which involves looking for 
identified, residual and secondary risks, taking 
corrective action when a new risk materializes, 
and measuring effectiveness of risk responses to 
make sure everything is working as planned.



SAMREF Recreation
Center ReAprilations
Abdullah Khashogji – HS&BC Supervisor

For booking, kindly contact the SCR supervisor on 

SAMREF CSR Initiative
Ranya Safar – PR&CSR Specialist

In continuation of SAMREF “Sanabil“ initiative, )Privacy( and )Fanaa( programs 
were implemented to support the Comprehensive Rehabilitation center at Yanbu 
with customized furniture and cutting-edge equipment to effectively contribute 
to treatment of people with special needs. SAMREF also contributed to the 
Comprehensive Rehabilitation center in Al-Madinah – an affiliate of Al-Madinah 
Autism Association )Tamakkon(. In addition, SAMREF initiatives continued as follows:
• )With Them To University( initiative was implemented in association with Orphan 
Society at Yanbu. This initiative was in place to support a target group of 20 orphan 
students who missed eligibility for the government bursary as they are above 18 
years of age. The goal is to help them by providing tuition fees and cost of living until 
graduation.
• Contributed to the final phase of Haii Al-Jabriyah mouse project at Yanbu Al-Sinaiyah 
in addition to reAprilation of Abdullah Bin Saud mosque at Yanbu Al-Bahr.
• Supported reAprilation of King Fahad Street checkpoint in association with the FSF.
• In continuation of the unlimited contributions to local charities, the Cooperative 
Propagation, Guidance and Community Awareness office, Holy Quran Memorization 
Society )Tatloon( at Yanbu Al-Sinaiyah and Holy Quran Memorization Society at Badr 
were supported.      
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As SAMREF has made the employees wellbeing 
a focus of attention, the HR-ACS section 
implemented complete reAprilations of the SRC 
football field as part of the overall improvement 
plan that aims to ensure more entertaining 
environment at the center.
Such reAprilations include the replacement of turf, 
enhancement of lighting system and adding more 
	8-spectator stands with a remodeled 16-seat 
substitute bench. Such improvements gave the 
field a new-look to meet expectations of SAMREF 
employees.  
In addition, the junior playground was reAprilated 
by installing new rubber flooring and additional 
equipment.
These reAprilations constitute phase 1 of the 
improvement plan.
We are pleased to announce that the SCR 
football field booking is available for all SAMREF 
departments, sections and employees.

0143925083
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Nobody Gets Hurt
Shareif Najmi 
SHE Training Consultant )HR(

The Sulfur Recovery Unit )SRU( is one of the Refinery’s critical Units located in B2 Area as it converts 
toxic Sulfur-containing gases from upstream moneymaker Units )CHD, FCC Complex etc.( into elemental 
Sulfur and removes harmful substances in the Tail Gas. One of B2BT key focus areas was to improve the 
reliability of the SRU Muffle Furnace )M/F( which is the Heart of the Unit. Considering this background, a 
Major Project was issued to upgrade the M/F Control Panel and its PLC )Programmable Logic Controller( 
Program. 

The scope of updating the PLC Panel included replacing all related obsolete Pneumatic Controllers with 
latest digital ones, eliminating unused circuits and incorporating B2BT )Project, Operations, Process 
Engineering, DCS & Maintenance( recommendations. The task was excellently executed as led by Projects 
team.             
The scope of modifying the M/F PLC Logic was another critical path, which had many technical & 
safety issues resulting in various Unit trips during shutdown and start-up activities. Process Engineering 
recommendations resolved majority of the problems, as mitigations were discussed/acknowledged 
by B2BT and further commended by ExxonMobil Sulfur Specialist. The recommendations simplified 
the shutdown and start-up Logic by eliminating needless steps and correcting faults. In addition, the in 
Kingdom FAT )Factory Acceptance Test( ensured all recommendations were incorporated into the Logic.
The final update played a role in eliminating unnecessary and spurious-related Muffle Furnace trips 
during start-up activities. A Safe and Steady Unit start-up on 30th June 2021 )Unit was shutdown since 
10th June 2021( was recognized by the organization as an example of Great Teamwork resulting in a 
recordable/remarkable achievement with a safe/successfully/smooth start-up in comparison to the 
ones prior to this date.
The lessons learned from this successful achievement will be reflected in SRU-2 Project planned for 
execution during 2022 in sha Allah. 

SRU-1 Muffle Furnace PLC Control Panel
& Logic Modification Successful Story      

Khalid Ghazal, Technical Staff Process Engineer

Initial Safety Orientation:
First training for anyone and everyone 
who wishes to join SAMREF even for a 
single day, as it will help raise awareness 
of safety & loss prevention protocols and 
best practices.

OIMS Introduction:
Hazards & Risks are systematically 
identified, evaluated & controlled through 
Operations Integrity Management 
System and the employees contribution 
and support.

Working Safely:
Putting Working Safely into practice will 
result in improved safety performance, 
better communication at your job site 
and evaluate your skills as an observer/
worker/supervisor.

H2S Awareness:
To understand what Hydrogen Sulfide 
)H2S( is, it’s effects, to know what to do 
in an emergency situation & review to 
confirm understanding on how to handle 
this common toxin. 

SAMREF’s priority is the Safety, Health of its employees, the welfare of our community, 
the safeguarding of our facility and the Environment. 
In order to achieve the ultimate goal of “No Body Gets Hurt“, one must attend several 
trainings related to Safety, Health & Environment:

Hazard Communication:
A training on how to convey hazards to 
users by utilizing a Label & SDS )Safety 
Data Sheet(.

HF Acid Awareness:
Hydrofluoric or Hydrogen Fluoride Acid 
is one of the most hazardous chemicals 
known in industrial use, but if certain safe 
work practices are adopted, we could 
handle HF safely.

Hazard Recognition:
Helps to identify and recognize risks 
& hazards in your area so that you can 
prevent accidents and/or incidents in 
order to have a safe & loss free workplace.

Working at Height:
For people working at heights of 2m or 
above will understand the requirements 
and procedures when working at 
elevated areas with the importance of 
using a Personal Fall Arresting System.
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Cybersecurity Incident Response, 
why and how we do it?

Incident response management is one of the crucial processes in cybersecurity field because it provides 
the organization with required plans to handle incidents such as cyber-attack or data breach. Typically, 
the incident management process is facilitated through stages; preparation, identification, containment, 
eradication, recovery and lesson learned where responders perform various tasks throughout these 
stages to limit impact that may lead to business disturbance. In order to test the readiness of incidents 
response capabilities, there is an urgent need to conduct frequent cybersecurity exercise that simulate 
real-word attack scenarios that allow incident responders to practice how to handle incidents in 
accordance with company procedures. The cybersecurity exercises can be executed in different fashions:

Abdulrahman Zahrani – Cybersecurity Engineer

Abdulaziz N. Khuraishi – Project Safety Coordinator
National reforms continue under the guidance of our inspiring leaders who have 
made the development, prosperity and growth of our beloved country a focus of 
attention. A key reform is the High Commission For Industrial Security )HCIS( which 
is in place as the national security and safety regulator to oversee a variety of 
strategic sectors like oil and gas.
In 2017, the HCIS directive was issued and adopted by SAMREF to implement the HCIS 
Compliance project. The project objective is to boost the overall security protection 
in the plant, mitigate incidents and eliminate risks that may cause unwanted lives 
and property losses and operation disruptions.
The project covers a wide scope of enhancements, like:

1. Install a new highly sophisticated security fence in both SAMREF refinery and 
port facilities at KFIP,
2. Install new lighting and radar systems along the new security fence,
3. Deploy new security cameras in selected areas within SAMREF premises,
	. Construct other security facilities.

In addition, many technical security requirements will be met in compliance with the 
HCIS directive in support of business continuity.
A cross-functional team of multidisciplinary employees was formed to lead 
project implementation in an effective manner as to ensure successful and timely 
completion of the project. Such team comprises:

• Hussam Hussaini – Project Lead,
• Abdulaziz N. Khuraishi,
• Mohanad J. Ahmadi – Security Systems Supervisor and IS&GA Representative,
• Nawaf M. Al-Lugmani – Project Engineer,
• Abdulaziz M. Zamzami – Document Controller.  

It is noteworthy that the project execution involves the success partners HIMA 
Security Consulting Co. )project independent security consultant(, SAS & Bunyan 
companies )civil works( as well as Ohod Co., which has a remarkable past performance 
with the Great Mosque of Mecca expansion project and other megaprojects.   

SAMREF HCIS Compliance 
Project
Abdulaziz Khuraishi 
Project Safety Coordinator

M
ag

az
in

e 
Is

su
ed

 b
y 

SA
M

RE
F 

Pu
bl

ic
 R

el
at

io
ns

69

Discussion-Based Exercises
- Seminar: instruct staff on new or changed 
procedures.
- Workshop: constructive discussion for developing 
new procedures to cope with possible incidents
- Tabletop Exercise: work through a scenario and 
existing procedures for responding to it.
Operations-Based Exercises
- Technology-enabled Simulation: a scenario 
is agreed in advance and leverages simulated 
systems
- Purple Team exercise: Predefined scenarios are 
jointly developed by Red Team )Attackers( and the 
Blue Team )Defenders( and executed together.
- Live war game: Red Team )Attackers( develops 
and executes predefined scenarios without detailed 
collaboration with the Blue Team )Defenders(

Samref Conducted Cybersecurity Tabletop 
Exercise
In this regard, Samref Cybersecurity section 
conducted a comprehensive cyber drill through 
a tabletop exercise in December 2021 with 
participation of Samref IT, Process Control Systems 
)PCS( and cybersecurity team’s members.
The exercise took a duration of five hours with 
focus on three attack scenarios that has been 

defined and developed prior to the exercise event, 
these scenarios simulate most frequent attack 
techniques and procedures used by attackers. The 
scenarios cover:
1. Phishing attack
2. Malware outbreak
3. Ransomware )Malware that encrypt victim’s 
data unless a ransom/money is paid(
At the end, the exercise captured observations and 
highlighted the key improvement areas to enhance 
the incident response process and the participants 
went through post exercise session to share their 
feedback and discuss the lesson learned. Is
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Chillers in the Cooling
Water System

In this era of Global Warming and increasing Seawater temperature, cooling water 
temperature has been critical for Samref during summer months. Our continuous 
improvement took us to have best performance cooling water in the recent past, 
even with the best performance of cooling systems Samref process engineering team 
observed the limitation during summer in Alky unit and evaluated the margin of using 
Chillers to reduce temperature further in Alky Cooling Water System. 

The alky cooling water system )ACW( 
that only supplies cooling water to the 
alkylation unit is a closed loop cooling 
water system and its hot cooling 
water is being cooled using Sea Water 
from Marafiq in Plate and Frame Heat 
Exchangers, and it is almost identical to 
the Samref Main Cooling Water )MCW( 
system. These systems were originally 
designed to be cooled with sea water 
at a temperature of 30.6°C. However, in 
recent years climate change has been 
increasing the sea water temperature 
to an average of 32°C in peak summer 
months and it frequently reaches as high 
as 3	°C; causing limitations to refinery 
units. For instance, the Alkylation unit 
feed is often reduced to instead of 
operating at the targeted 	000 m3/d 
even with best performance of our Plate 
Heat Exchangers. 

Hence, the idea of using chillers during 
peak summer months was proposed. 
Samref have good history of running 
Chillers successfully in 2016. Therefore 
process engineering calculated to 

Despite Samref’s above efforts, Sulfur Fines/
Dust formed during Sulfur Product handling/
transportation activities due to collision from 
various transfer points )since production in C-Prill, 
until loaded to Sulfur Ships(. As such, B2 Process 
Engineering Group evaluated several Sulfur Dust 
Suppression technologies )Enersul, BEDESCHI 
& FABA, Water Cannon etc.(; however, DuBois 
Chemicals was identified to be optimum option 
in respect to impact on Sulfur quality and initial 
investment. The technology used throughout the 
world, developed Dustbind S5 Suppressant is a late 
generation, proven and safe blend of surfactants 
that are specifically tailored to very rapidly 
overcome hydrophobicity of Sulfur, allowing for 
fast/complete wetting of the body of Sulfur.  It’s 
applied with low water volumes )< 0.5% moisture(, 
penetrates Sulfur immediately and causes binding 
of fine particles together and against larger 
particles. Once applied, does not evaporate, and 
it maintains its binding/agglomeration properties 
over a long period of time guaranteeing Dust 
below 2 mg/m3.
The technology showed promising performance, 
as its efficiency was acknowledged by R.C. 

have Chiller to reduce ACW supply 
temperature by 0.8°C, which allows the 
alky unit to run at 	000 m3/d in peak 
summer months )Figure 1(. This activity 
started from the 9th of September up 
to 1st of December of 2021, and it had a 
marginal improvement benefit of 1.2 M$. 
It is notable to mention that these chillers 
helped the alkylation unit to go through 
a test run to increase the feed rate up to 
	200 m3/d for one week in Aprilember 
)Figure 2(. Furthermore, the process 
team is planning to bring chillers on a 
yearly basis from the beginning of the 
summer with the objective of maximizing 
utilization of the Alkylation unit, and 
produce a higher marginal improvement.   

Environmental representative during his 
assessment on 1st July 2021 )clearly observed 
No Sulfur Dust Emission during Ship Loading( and 
Performance Test successful. The technology 
not only eliminated possibility of Sulfur Fires in 
the Sulfur Port )in sha Allah(, but also laid down 
permanent resolution of the problem which was 
deemed a major concern by R.C. and neighboring 
industries to Samref’s Sulfur Port.
Samref is proudly to be the first facility in Saudi 
Arabia to implement the DuBois Dustbind S5 
technology.

Hamza Taibah - )C-Area Process Engineer( 
Abdulrhman Bukhari - )B1-Area Process Engineer( 
Abdul Nishad - )C-Area TCL( 

Alkylation unit test run from 23rd – 30th Aprilember

Samref experienced intermediate and frequent issues with Sulfur Dust Formation after 2006T/A. Since, 
various efforts were exerted throughout the years i.e., improving SRU operation, utilizing available 
capacity in SRU3 to Degas SRU1&2 product and enhancing the Sulfur Pellet Product quality. These efforts 
were also complemented with modifying C-Prill Conveyer Elevator/Silo inlet Shoots, calcifying Sulfur 
quality to avoid sending off-spec product to Samref’s Sulfur Port, not to forget the major investment 
in Samref Sulfur Port in Conveying Receiving and Shipping Systems )replacement of Conveyer Belts, 
upgrading the Rollers )HDPE vs. Steel/Rubber(, installation of missing Belt Covers, Chute Impact Plate 
and New Main/Secondary Scrappers on Conveyer Belts Head Pulleys to reduce Product Spillage and 
improving Sulfur Shiploader operation etc.

Samref Folds the Final Chapter 
of the Sulfur Dust Challenge

Khalid Ghazal - Technical Staff Process Engineer
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The first year of a person’s career holds a special place in their heart. It is an adventurous period that is full of new experiences and mistakes. 
We asked SAMREF employees if they could go back in time to the first year of their career and meet younger selves, what would they tell them.Answers were as follows:

	 Invest money in your career development.	 Be patient. Beautiful things are coming.	 Find a mentor.
	 Work in a place where you find your passion.	 Arrange your priorities: work, relationships and football.	 Work with dedication no matter what kind of people you work with.	 First of all, learn how to deal with people.	 Don't worry, you'll be excellent.

	 Work harder to go further.
	 Attend more courses in your specialty and in English.	 Pay attention to your appearance.
	 Time flies faster than we realize, so develop yourself from the beginning.	 Work honestly, learn the job, make things in the right time, in the right place and at the right budget.
	 Set your expectations very low from people and organizations.	 If you started something, be dedicated and committed.	 If you work in a team, you must succeed it.	 Study engineering and devote yourself to it. It is your field and your direction.	 Move and find the best place for you. 	 Be proactive, that's the only way you can advance.	 Do not stop proposals to improve your workplace.	 Be smart when to speak and when to keep silent.	 Do not stay at this company more than 3 years.	 Educate yourself in the branches of your department, and understand the entire cycle.	 Participate in more projects.

	 Don't get stuck in the routine.
	 Be open to experiences, and learn from your own mistakes and the mistakes of others.	 Read the company's policies and procedures, and get in touch with the experienced employees.	 Stay away from the negative environment and employees who kill ideas and solutions.	 Ask about anything that comes to your mind, and don't let shyness stop you.	 Look for career security.

Back to the 
First Year...

Leen Fira 
HR Training and Career Development Coordinator

Social Engineering

Cyber attackers have learned that often the easiest way to steal your information, hack 
your accounts is to simply trick you into making a mistake by using a method called Social 
Engineering. It is manipulation technique exploits human error to gain private information, 
access, or valuables.
Cyber attackers can launch a social engineering attack using a variety of different methods, 
including email, instant messaging, over the phone, or in person. They use numerous tricks to 
get your attention; such as offering free downloads, announcing that you won a contest. In 
addition, these attacks often appear to be legitimate, such as including an official logo or a 
formal signature. Their goal? To get you to share information, )like your password( or take a 
specific action, )like opening an infected email attachment(.

Finally, if you suspect someone is trying to make you the victim of a social engineering attack, 
do not communicate with the person anymore. Contact the help desk or Cybersecurity team 
right away.

Seham Masaad – Cybersecurity Engineer 

Guidelines to Protect Yourself from Social Engineering:
Help to protect yourself, your family, and our organization by making your shield 
instantly stronger and recognizing indicators of a social engineering attacks, 
some of these indicators are:

- Someone creating a tremendous sense of urgency 
)E.g., emails claim you must click, or open an attachment immediately(
What to Do?
 If you feel like you are under pressure to make a very quick decision, be suspicious and carefully 
hover your mouse over the links to see where links are really going before clicking on it.

- Someone asking for information they should not have access to 
)E.g., someone is asking for credit card number, password(  
What to Do?      
Do not provide any highly sensitive information or credential information before making sure 
from the legitimate of the requester.

- Someone pressuring you to ignore or bypass our security policies and procedures
)E.g., leak confidential documents/information via public emails/social media(
What to Do?      
Do not violate and report it.

- Something too good to be true
)E.g., massages or emails, “YOU WINN 1,000,000$ OR A LUXURY CAR“(           
What to Do?      
Be careful and do not respond to these emails or messages if you do not know from where it 
came.
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On Sunday 05 December 2021, SAMREF organized a remarkable recognition ceremony for its pioneering 
employees who completed 25, and above, of continuous service, at its Recreation Center in Yanbu Al-
Sinaiyah. The event was held under the auspices of SAMREF Board Chairman, Mr. Ahmed Al-Sa‘adi in the 
presence of SAMREF Board members. The party was also attended by a multitude of SAMREF employees.   
The President and CEO, Mr. Ibrahim M. Al-Nitaifi, began the ceremony with a welcoming speech to express 
appreciation to the honored employees and commend their leading roles in SAMREF success story. He 
also urged other employees to avail themselves of the proven experiences of the pioneering generation, 
with the culture of „knowledge transfer“ that SAMREF uniquely features. The honored employees were 
recognized and certificates of appreciations and gifts were distributed to them. 
The joyful night continued with an elegant folkloric show.

SAMREF celebrates its pioneering employees who have completed 35, 30, 25 years of continuous service
Under the patronage of the Chairman of the Board of Directors of Samref, Eng. Ahmed Al-Saadi, the 
company held a grand celebration on Sunday, December 5, 2021 at the Samref Entertainment Center. 
The celebration was held to honor a group of its pioneering employees who completed 	0, 35, 30 and 25 
years of continuous service, in the presence of the members of the Board of Directors. A large number 
of company employees also attended the celebration. The celebration began with a welcoming speech 
delivered by the President and Chief Executive Officer, Eng. Ibrahim Muhammad Al-Natifi. He expressed 
his thanks and appreciation to the honored employees and their pioneering role in the success of the 
company’s business, and urged the rest employees to benefit from the experiences of these pioneers in 
light of the culture of knowledge transfer that the Samref family enjoys. The honored were handed over 
the shields of connected service.

SAMREF Recognizes
Its Pioneering Employees

Mohammed Bagais – PR&CSR Supervisor
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Oil Industry Recovery 
From COVID-19 Pandemic
Ola Al-Juhani – F&A Accountant

In 2021, the global economy significantly recovered due to the intensive 
vaccination campaigns and the elevated public awareness of importance of the 
same in order to curb the spread of the COVID-16 and return to normalcy. The 
determined efforts of the WHO and effective nationwide awareness campaigns 
all over the world have jointly contributed to getting people convinced of taking 
the vaccines. As a result, community immunity increased and led to an overall 
recovery of various sectors including oil industry. Drop in daily COVID-19 cases 
and lifting of restrictions crucially resulted in an increasing demand for oil 
products that drove to revenue rise.
Experts mainly attributed local and international oil industry gains to the 
increased output to meet the demanding need for petroleum products. Such 
output hike was agreed by the OPEC+ Agreement group as part of their gradual 
increase plan upon the historic production cut in May 2020.
In Saudi Arabia, reports showed that global crude oil price rise in 2021 had positive 
effects on 2021 revenue vs 2020. Such improvement in global oil prices led to 
oil revenue rising 35% on a yearly basis, resulting in this segment’s contribution 
rising to 60% of total revenue in 2021.
Despite the concerns over the new COVID-19 variant “Omicron“ to impact global 
economy, researchers optimistically expect that global economic improvement 
will continue and demand for oil will rise by 	% in 2022 as a result of the intensified 
vaccination campaigns and persistent COVID-19-related research.    
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SAMREF organized ceremonial parties to bid farewell to a group of its pioneering leaders 
who are the Chief Financial Officer, Saud H. Khallaf, Operation GM, Oudha Al-Juhani, 
Technical GM, Khalid Al-Hanaki, Mohamed Al-Moghrabi, HR GM, SHARP Project GM, 
Mohammed Al-Fozan, IS,GA & SHE GM, Hassan H. Al-Amri and Maintenance Support Head, 
Jalal S. Mughathawi. Such ceremonies were held in the presence of the President and Chief 
Executive Officer, Mr. Ibrahim M. Al-Natifi, GMs and Managers. The honored leaders were 
commended and certificates and gifts were distributed to them in recognition of their 
great efforts throughout their tenures in SAMREF.
We wish them all success in their future lives.

SAMREF BIDS FAREWELL
TO PIONEERING LEADERS
Mohammed Bagais – PR&CSR Supervisor
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Accelerated Competency 
Transformation for Engineers

Almuhannad Basuni - Process Control Engineer

SAMREF has been investing in developing its employees as they play a critical role in the Company’s 
sustainability and competitiveness.  Another achievement of this successful knowledge transformation 
journey is that SAMREF along with Yasref and Lubref have nominated couple of young talent engineers to 
participate as an intake III for the Accelerated Competency Transformation for engineers )ACT-Eng(. This 
program is provided by Saudi Petroleum Service Polymer )SPSP( and IFP School. The program consists of 12 
modules which delivered by Subject matter experts where each module is 1 month duration,  starting with 1 
week of intensive training followed by Mini project and On Job Training )OJT( for the 3 weeks. Participants to 
be examined prior to next module to ensure that knowledge has been captured. 

The program consists of 10 common modules and 2 specific ones as follow. The course started in May 2019 
and ended in May 2020.

Participants are grateful and thankful to SAMREF management for giving them this opportunity to enroll in 
this intensive practical program. The beauty of such program is that it is integrated with practical learning, 
technical knowledge from multiple disciplines, accelerated development, knowledge broadening, self-
confidence increase, soft skills improvement and enforcement of common corporate values. 
Participants were honored in a graduation ceremony held in Dec 2021 in Alkhobar City. Program sponsor, Mr. 
Suleman Al-Bargan, Vice President of global manufacturing, Saudi Aramco, honored the Ceremony. 

Common Modules

Refining processes and petroleum productsThermodynamic – Separation Processes – Distillation 
)design & Operation(

Piping -  Valves – Instrumentation & Process Control - 
Electricity

Steam Cracking – Olefin Production – Polymerization – 
Petrochemical Polymer

Soft SkillsHeat Transfer – Heat Exchangers – Air Cooler – Furnace 
and Boilers

 Compressors – steam Turbines – turbo-Expander – Gas
TurbineFluid Flow -  Centrifugal & Positive Displacement pumps

Equipment Sizing – Project Management – Profitability 
Analysis of DownStream Project

HSE in process Operation – HSE during Maintenance and 
Construction Works

Specific )Maintenance Engineering(Specific )Process & Operation(
Construction Work Supervision – Plant Commissioning and 
startup – Routine Maintenance & Turn Around planningOperating & troubleshooting of refining units

Maintenance Management Commodity Polymers Manufacturing

President’s Award for 
Best Safety Performance
Hany Quaider )Safety Supervisor(
Mohammed J. Al Shareef  )Safety Engineer(

The continued pursuit of excellence has been critical to SAMREF’s long-term 
success. Samref’s management continued to recognize the Business Team that 
demonstrated outstanding performance in Safety. This recognition sponsored 
by the President & CEO.
Every Quarter, six business teams scores are measured in a predefined KPIs and 
the business team with highest points is announced the winner of the quarter 
and celebrated with group of executive managements, other business team 
managers and SHE leaders.  
These awards are a great way to celebrate our strengths and to recognize 
the commitment, dedication and hard work made by colleagues. As we have 
completed seven cycles in our award program by the end of the 	th quarter of 
last year, C2 business team was awarded the first place followed by A2 for two 
times in a row while B2 had won the 1st quarter of 2021 for their outstanding 
performance. They followed by two times in a row win again by A2 and finished 
the year with a new name to the list of winners, B1 BT. Nevertheless, all business 
teams have benefited as the competition is improving their safety performances. 
Executive Management have recognized the winner business teams and handed 
the President’s Award for Best Safety Performance Trophy, and thanked them 
for addressing the most pressing challenges in their areas. 
Furthermore, a new award category was introduced to recognize the best 
improved business team within a quarter )even though not scored highest( 
to express appreciation of hard work and confirm that progress is valued and 
motivate maintaining or improving the good work. In 3rd quarter of 2021, B1 BT 
won this award while A1 BT was the winner for 	th quarter of 2021.
In April this year, B1 Business Team has to defend their trophy against the 
contenders as the competition is becoming more intense. Will B1 be able to 
defend their trophy, A2 or B2 win their title back or we have another new winner?
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 Mohammed J. Hamazani, B1 BTM, receiving President’s Award for best safety performance on 
behalf of B1 BT for Q3, 2021

Mahmoud J. Seraj, A1 BTM, receiving President’s Award for best improved business team on behalf 
of A1 BT for Q4, 2021
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Types of Cyber-Attacks 
Seham Masaad – Cybersecurity Engineer 

If you suspect someone is trying to make you the victim of a social engineering attack, do not 
communicate with the person anymore. Report it right away.

A cyber-attack is any attempt to gain unauthorized access to a device with the intent to cause 
damage.  Some of the most attacks to look out for are: 

These emails or messages attempt to fool you into taking an action, such as clicking on 
a malicious link or opening an infected attachment.

Similar to phishing, but instead of randomly emailing millions of people the attacker 
targets specific individuals. They research their target and create a customized email.

1. • A strong sense of urgency rushing you into making a mistake.
2. • Generic greetings rather than using your name/title.
3. • Reply-To address is a personal email address, such as  @gmail.com
	. • The email appears to come from a friend or coworker you know, but the tone of the 

message does not sound like them.  

Attackers can call you on the phone pretending to be an individual or organization you trust.  
What to Do:
Always verify a person’s identity before discussing any sensitive information over the 
phone.

Attackers give away or intentionally place infected media, such as USB drives, in hopes 
that someone will pick them up and insert them into their computers.
What to Do:
Never use an unknown or unauthorized USB or other external media and plug it into your 
computer. 

Phishing Emails or Messages

Spear Phishing 

How to detect: 

Phone Calls )Vishing( 

USB Drops
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23rd World 
Petroleum Congress
Almuhannad Basuni- Process Control Engineer

SAMREF has participated in the 23rd World Petroleum Congress )23rd WPC( 
which was held in Houston, TX, USA between 5-9 Dec 2021 under the Ministry 
of Energy pavilion. SAMREF with other entities have shared their contributions 
toward the Circular Carbon Economy )CCE( in term of Reduce, reuse, recycle 
and remove Carbon emissions moving forward to achieve Saudi Vison of 
2060 with Zero Emissions. 
The Ministry of Energy Pavilion was enriched with great technical achievements 
toward the Circular Carbon Economy alongside with high technology that 
enable the audience to self-navigate and explore the content. The Pavilion was 
an outstanding section, shining and attractive that impressed the audience, 
took much attention and reflected the Kingdom as leading country toward 
the Carbon Circular Economy. 
The congress accommodated worldwide leaders in oil and gas field such as 
Ministers, CEOs and experts from all around the globe. Amin Nasser, Saudi 
Aramco President and CEO, was one of the speakers to deliver a great speech 
highlighting contributions of the leading countries. More than 30 Companies 
took part in the congress, 150 speakers, and more than 5000 visitors over 70 
countries. 
It was an honor for SAMREF to participate in this great congress to reflect its 
contributions as well as other entities toward the Circular Carbon Economy 
under the Ministry of Energy Pavilion. The event was another chance to 
prove that the ministry of energy is the spearhead in reflecting the kingdoms’ 
initiatives as leading country toward a better environment. 

M
ag

az
in

e 
Is

su
ed

 b
y 

SA
M

RE
F 

Pu
bl

ic
 R

el
at

io
ns

81



in This Issue

23rd World
 Petroleum Congress

President’s Award for Best 
Safety Performance

81

79

70

Almuhannad Basuni
Process Control Engineer

Internal Control Over Financial Reporting )ICFR( 59Farrukh Sheer  - Sr. Consultant F&A

51

53The Three Lines of Defense Model in SAMREF

Executive Summary

Ahmad Al-Shamrani - Internal Auditor

Abdulaziz M. Al-Alwani - Technical Console Lead

EDITORIAL
Abdullah Al-Sobhi
General Manager, IS,GA&SHE

It is my pleasure to introduce this edition of “SAMREF 
Magazine” which is the sum of your appreciated 
contributions and a demonstration of SAMREF’s “One 
Family” attitude. We hope it will meet your expectations, 
with thanks to all who participated in this publication. 
Our role is to strive to bridge cultural ties and promote 
knowledge transfer within SAMREF while giving room for 
all to provide articles that reflect news on activities and 
achievements made by SAMREF’s different functions.

I take this opportunity to urge all of you to remain adherent 
to the established health and safety measures. In addition, 
you are encouraged to sustain your support to the 
Magazine by supplying articles and news that underscore 
SAMREF achievements.

Sincerest regards,

Hany Quaider )Safety Supervisor(
Mohammed J. Al Shareef  )Safety Engineer(

Samref Folds the Final Chapter 
of the Sulfur Dust Challenge
Khalid Ghazal 
Technical Staff Process Engineer



Dear SAMREF Employees,
On behalf of SAMREF management, thanks to all of you for the 
achievements made during 2021 in many focus areas. More and more 
efforts are expected to further improve overall performance. Our 
organization was able to demonstrate outstanding performance in 
the year 2021 creating new achievement records in areas such as SHE, 
reliability, profitability improvement and OPEX. Key deliverables were 
as follows:  

• Able to avoid further personal safety incidents after the single 
incident happened in Jan.
• We continued to progress effectively on LPS after its initial 
deployment in 2020. 
• Best ever performance on Flare Minimization.
• The reliability performance continued to excel; achieving best ever 
result of 99.7%.

• Our refinery availability was 99.8% in 2021, this is a best in-class 
achievement and even exceeding the pace-setters in the middles east.
• We have sustained our refinery utilization much above target at 
82.4% vs. the plan of 81.0%.
• We managed to achieve a record in Margin Improvement with $107 M 
value creation by sustaining best safety and reliability standards.
• The 2021 net income was much above target at $116.3 M.

In addition, our Transformation Initiative have completed the Phase-
II. Currently we are at the implementation Phase; and I am sure with 
sustained efforts we will be able to capture the entire benefits.
Year 2021 also witnessed SAMREF continuing its digitalization journey 
by deploying the roadmap solutions which cover connectivity, mobility 
devices, infrastructure and paperless solutions. We are very proud to be 
the first in Middle East to use operator structure round wireless solution 
for process area.
During 2021 SAMREF further strengthened its Cyber Security by 
adopting world class standards with help of both shareholders. This 
will be a continuous exercise and each and every one of us have to 
be vigilant to ensure Cyber Security in the current digital world is not 
compromised.

I take this opportunity to urge you to keep doing the good job in order 
to meet our objectives by focusing on effective implementation of the 
LPS and sustaining the reliability culture. Also, we need to place more 
emphasis on making the most of the IT infrastructure to further improve 
operations, accomplishing the transformation initiatives, improving the 
training programs, supporting the local community through beneficial 
programs and reinforcing our cybersecurity.
SAMREF is keen to improve efforts on diversity and inclusion while 
moving in the right direction in enhancing the competency of our team 
by adopting superior training programs such as GMT.
Let me thank you all for the outstanding achievements brought into 
Samref during 2021 through your hard work and dedication.  I am 
sure year 2022 will bring more success to us as to make SAMREF a 
pacesetting refinery. 

Thanks

FOREWORD
Ibrahim AlNitaifi
President & Chief Executive Officer
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It is a national anniversary to commemorate the establishment of the 
first Saudi State by Imam Mohammed bin Saud three centuries ago.

The founding day is to recall the memory of three centuries that have 
passed since the founding of the Saudi State by highlighting its glorious 
history; commemorating its diverse legacy and commending its patriotic 
kings, Imams and citizens for their tremendous national contributions.  

The reign of Imam Mohammed Bin Saud began in the 
middle of 1139H. Therefore, 22 February 1727 (i.e. 30 
Jumada’II 1139H) became the Saudi founding day.   

A POLITICAL ENTITY WAS ESTABLISHED TO ACHIEVE UNITY AND STABILITY.

Unification of the 
Kingdom of Saudi Arabia

1351H – 1932G 

Establishment of the 
Kingdom of Saudi Arabia

1319H – 1902G

Establishment of 
the 2nd Saudi State

1240H – 1824G

Establishment of 
the 1st Saudi State

1139H – 1727G

 Establishment of
Dirriyah

850H – 1446G

PEOPLE UNIFIED, NATION PROSPERED, CULTURE SPREAD AND KNOWLEDGE EXPANDED.

DIRIYAH BECAME THE CAPITAL OF THE STATE.

WHAT IS THE SAUDI FOUNDING DAY?

SAUDI STATE TIMELINE

SIGNIFICANCE OF THE EVENT WHY 22 FEBRUARY?
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