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بمرفـــق ســـامرف المينائـــي

بطولة سامرف لكرة القدم السداسيات

ــرم  ــع يكـ ــل وينبـ ــة للجبيـ ــة الملكيـ ــس الهيئـ ــي رئيـ معالـ
ســـامرف علـــى ريادتهـــا فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة

سامرف تحقق إنجاز كبير في حقل السالمة

مــجـــــــلة



شــركــة مصـفــاة أرامكــو السعــوديــة
مـوبيـل المحــدودة » ســامرف «

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

الهـــادئ خـــالل 5 - 10 أعـــوام.
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المراسـالت

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

سامرف تفوز بجائزتي أكسون موبيل للتميز في العمليات
في مجالي زيادة هامش الربح وحماية البيئة لعام 2021م



افتتاحية العدد
إبراهــيم بن محــمـد النتيـــفي

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

الزمالء والزميالت األعزاء ..
اســـتكماال لمســـيرة مجلـــة ســـامرف المميـــزة والزاخـــرة باألخبـــار والمواضيـــع والمقـــاالت الهادفـــة، 
يســـرني أن أضـــع بيـــن أيديكـــم هـــذا العـــدد مـــن المجلـــة منتهـــزًا هـــذه الفرصـــة للتعبيـــر عـــن شـــكري 
ـــة  ـــى أن هـــذه المجل ـــوه إل ـــع فـــي إنجـــاح أهـــداف مخرجاتهـــا ، كمـــا أن ـــري علـــى تعـــاون الجمي وتقدي
هـــي وســـيلة للتواصـــل وفرصـــة لنشـــر الوعـــي ،وتبـــادل الخبـــرات ونقـــل المعرفـــة بيـــن موظفـــي 
ــا  ــام بمـ ــة اإلدارات واألقسـ ــن كافـ ــترك بيـ ــاون المشـ ــة التعـ ــى أهميـ ــد علـ ــه نؤكـ ــامرف، وعليـ سـ

يســـاهم فـــي تواصـــل اإلنجـــازات التـــي لـــم تنقطـــع يومـــًا عـــن الشـــركة. 

ـــز علـــى الصعيـــد التشـــغيلي والمالـــي ومجـــاالت  ـــاه مـــن أداء متمي وإننـــي أفخـــر بالجميـــع لمـــا حققن
الســـالمة والبيئـــة واالعتماديـــة خـــالل هـــذا العـــام، والـــذي يأتـــي امتـــدادا لإلنجـــازات التـــي تحققـــت 
العـــام المنصـــرم، ممـــا مكـــن الشـــركة مـــن الحصـــول علـــى جائزتـــي إكســـون موبيـــل للتميـــز فـــي 
ـــذا  ـــي ه ـــرني ف ـــام 2021م، ويس ـــة لع ـــة البيئ ـــح وحماي ـــش الرب ـــادة هام ـــي زي ـــي مجال ـــات ف العملي
ـــا  ـــج م ـــذه النتائ ـــث أن ه ـــس اإلدارة، حي ـــاء مجل ـــان أعض ـــكر وامتن ـــًا ش ـــم جميع ـــل إليك ـــدد أن أنق الص
كان لهـــا أن تتحقـــق لـــوال توفيـــق اللـــه ثـــم جهودكـــم وإخالصكـــم المســـتمر بغيـــة أن تكـــون ســـامرف 
مصفـــاة ذات مســـتوى عالمـــي فـــي األداء ، وأحـــث الجميـــع علـــى االســـتمرار فـــي هـــذا األداء الرائـــع 

ـــق الواحـــد .  ـــروح الفري ب

ـــار وانجـــازات الشـــركة مـــن كافـــة اإلدارات  ـــر والمشـــاركين فـــي إخـــراج أخب ختامـــًا، أشـــكر أســـرة التحري
واألقســـام ليظهـــر لنـــا ثمـــار التعـــاون المشـــترك والملمـــوس بيـــن الجميـــع، وكلـــي ثقـــة فـــي أن 
ــا يخـــدم ويحقـــق  ــاالت بـــكل مـ ــة المجـ ــة وفـــي كافـ ــذه المجلـ ــز فـــي هـ ــاء والتميـ ــتمر العطـ يسـ

تطلعـــات الشـــركة .

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد ،،
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أواب الحضرامي
 كبير أخصائيي العالقات العامة و المسوؤلية اإلجتماعية 

خالد العوفي
مهندس أمن سيبراني

مشروع إسكان الموظفين الجديد 
بحي البثنة
محمد خربوش

منسق اإلسكان وبرنامج تمليك البيوت

كلمـــة العـــدد
ـــن عمـــر الصبحـــي ـــه ب عبدالل

ـــة  ـــة والســـالمة والبيئ ـــر عـــام األمـــن الصناعـــي والشـــئون الحكومي مدي
ـــة المشـــرف العـــام علـــى المجل

يســـرني أصالـــة عـــن نفســـي ونيابـــة عـــن أســـرة التحريـــر أن أهديكـــم 
العـــدد العاشـــر مـــن مجلتكـــم )مجلـــة ســـامرف( والتـــي نتشـــرف مـــن 
خاللهـــا باســـتعراض إنجـــازات وأنشـــطة ومســـتجدات إدارات وأقســـام 
الشـــركة فـــي كل المجـــاالت ، كمـــا أنهـــا تشـــتمل علـــى المقـــاالت 
والمواضيـــع ذات الصلـــة باألعمـــال والثقافـــة وإثـــراء المعرفـــة ، متمنييـــن 

مـــن اللـــه أن تنـــال استحســـانكم .

مرحبيـــن بـــكل االقتراحـــات البنـــاءة، فاتحيـــن أبـــواب التواصـــل لجميـــع 
باألخبـــار  المجلـــة  هـــذه  إثـــراء  فـــي  تســـاهم  التـــي  المشـــاركات 

والمواضيـــع.  واإلنجـــازات 

ـــا  ـــدار بم ـــذا اإلص ـــي ه ـــاهم ف ـــن س ـــكل م ـــكر ل ـــل الش ـــدم بجزي ـــا نتق كم
يعكـــس مبـــدأ التعـــاون والعمـــل الجماعـــي الـــذي تتحلـــى بـــه أســـرة 

ســـامرف وتحقـــق تطلعـــات إدارة الشـــركة.



المعرض والمؤتمر الدولي الثالث 
لعمليات اإلطفاء

أواب الحضرامي - كبير أخصائيي العالقات العامة و المسوؤلية اإلجتماعية 

ــد  ــر عب ــة صاحــب الســمو الملكــي األمي تحــت رعاي

العزيــز بــن ســعود بــن نايــف وزيــر الداخلية، شــاركت 

ســامرف كراعــي فضــي فــي المؤتمــر والمعــرض 

الدولــي الثالــث لعمليــات اإلطفــاء الــذي نظمتــه 

ــع  ــاون م ــي بالتع ــاع المدن ــة للدف ــة العام المديري

الدوليــة  والرابطــة  الســعودية  أرامكــو  شــركة 

لرؤســاء اإلطفــاء فــي فنــدق الهيلتــون الريــاض 

ــارس 2022م.  ــي 17 م ــن 13 إل ــرة م ــالل الفت خ

ناقــش المؤتمــر خــالل )16( جلســة أكثــر مــن )40( 

ــن  ــالمة م ــا الس ــة، منه ــة ودولي ــل محلي ــة عم ورق

الحرائــق الصناعيــة وحرائــق البــراري والحرائــق فــي 

ــم  ــارات، وتصمي ــرو والقط ــق المت ــدارس وحرائ الم

وإدارة حدائــق المالهــي اآلمنــة وإدارة هجمــات 

حريــق العمــد وإدارة الحشــود، وأهميــة القيــادة 

والثقافــة والتكنولوجيــا المتقدمــة واإلبتــكار فــي 

عمليــات اإلطفــاء وتصميــم المبانــي الشــاهقة 

ــة. اآلمن
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ــــ
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سامرف تستخدم حلول دراغوس 
لحماية تقنياتها التشغيلية

خالد العوفي – مهندس أمن سيبراني

ضمــن بنــود خريطــة الطريــق علــى صعيــد تقنيــات التشــغيل وللوفــاء بإشــتراطات الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني، حرصــت 
الشــركة علــى تنفيــذ إحــدى المبــادرات الهامــة فــي هــذا الصــدد المتمثلــة فــي توفيــر آليــة إلدارة أصــول تقنيــات التشــغيل 
بغــرض تحديــد ومتابعــة ومراقبــة ورصــد أنظمــة وأجهــزة تقنيــات التشــغيل مــع خاصيــة أكثــر وضوحــًا وفعاليــة إلجــراء تعديــالت 
الضبــط والتهيئــة الشــبكية والبرمجيــة فــي شــبكة تقنيــات التشــغيل. كمــا يســاعد هــذا النظــام الشــركة فــي المحافظــة علــى 
آليــة مواكبــة ودقيقــة إلدارة إكتشــاف األصــول وقاعــدة بيانــات الجــرد الخاصــة بتقنيــات التشــغيل. وبــذات القــدر مــن األهميــة 
ــات  ــي تقني ــة ف ــل المحتمل ــن الخل ــد مكام ــاف ورص ــة إلكتش ــر آلي ــى توفي ــركة عل ــت الش ــرى، حرص ــة أخ ــادرة هام ــن مب وضم
ــر خاصــة لتعــداد المنصــات ورصــد  ــة اإلكتشــاف والرصــد بإســتخدام معايي ــي لعملي ــة إســتكمال التشــغيل اآلل التشــغيل بغي
ــار ســامرف علــى نظــام دراغــوس  عيــوب البرمجيــات وأخطــاء التهيئــة الشــبكية الخاصــة بتقنيــات التشــغيل، حيــث وقــع إختي
لهــذه األغــراض نظــرًا ألنهــا تســتخدم آليــة اإلكتشــاف الســلبي التــي تتجنــب التفاعــل النشــط مــع أنظمــة تقنيــات التشــغيل.

تمتاز حلول دراغوس بميزتين تفضيليتين هما:

2 | خاصية إدارة مكامن الخلل المحتملة في تقنيات التشغيل.1 | خاصية الرؤية األوتوماتيكية.

أواًل بإمــكان حلــول دراغــوس مســاعدة فريــق أنظمــة التحكــم 
خريطــة  بتوفيــر  الســيبراني  األمــن  وفريــق  العمليــات  فــي 
تفاعليــة مرئيــة توضــح مواقــع مكونــات تقنيــات التشــغيل 
أعطــال  إكتشــاف  فــي  يســاعد  ممــا  إرتباطهــا،  ومســارات 
ــا  ــيبراني بم ــراق س ــد أي إخت ــك رص ــا وكذل ــبكة وإصالحه الش
ــات الخاصــة بالســيطرة علــى  يوفــر ميــزة جيــدة إلدخــال البيان
بــأن كافــة هــذه األصــول  اإلختــراق واإلســتجابة لــه. علمــًا 
محفوظــة فــي قاعــدة بيانــات كمخــزون يمكــن اإلســتعانة بــه 
إلنشــاء التقاريــر ولوحــات المعلومــات بغــرض دعــم إدارة دورة 
حيــاة هــذه األصــول. ثانيــًا توفــر حلــول دراغــوس خاصيــة إدارة 
مكامــن الخلــل المحتملــة فــي تقنيــات التشــغيل نظــرًا ألنهــا 
تبيــن نقــاط الضعــف فــي الشــبكات وتوفــر تصنيــف نقطــي 

لحجــم المخاطــر الكامنــة المتســببة فــي ذلــك. كمــا يوفــر هــذا 
النظــام تعليمــات محــددة ســلفًا بغــرض إتباعهــا للحــد مــن 

ــا.    ــذه وتقييمه ــف ه ــاط الضع نق

يســرنا فــي قســم األمــن الســيبراني وبالتعــاون مــع قســم 
نجــاح تطبيــق  العمليــات اإلعــالن عــن  التحكــم فــي  نظــم 
حلــول دراغــوس وعــن إعــداد البنــى التحتيــة التــي تمكننــا مــن 
تنفيــذ أي مشــاريع توســعة شــبكية فــي المســتقبل )المراحــل 

المســتقبلية(.
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تجربة فرضية لجنة ينبع التطوعية 
للطوارئ )ياما( بمرفق سامرف المينائي

ـــا(  ـــة )يام ـــع التطوعي ـــة ينب ـــة للجن ـــة الفرضي ـــذ التجرب ـــم تنفي ـــات، ت ـــنوية للتدريب ـــامرف الس ـــة س ـــن خط ضم
بنجـــاح فـــي المنطقـــة „ســـي2“ بمشـــاركة العديـــد مـــن الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة أهمهـــا الدفـــاع 

المدنـــي وحـــرس الحـــدود والهيئـــة العامـــة للموانـــئ والهيئـــة العليـــا لألمـــن الصناعـــي.
ـــى  ـــا أدى إل ـــفينة، مم ـــل لس ـــة تحمي ـــاء عملي ـــزل أثن ـــرب للدي ـــراض تس ـــى إفت ـــة عل ـــيناريو التجرب ـــتند س إس

ـــه. ـــف بأكمل ـــمل الرصي ـــد ليش ـــا إمت ـــرعان م ـــل س ـــي ذراع التحمي ـــق ف ـــوب حري نش
وفقـــًا للســـيناريو، هـــرع فريـــق ســـامرف للحمايـــة مـــن الحريـــق إلـــى موقـــع الحـــادث وباشـــر عمليـــة مكافحـــة 
وإطفـــاء الحريـــق بإســـتخدام أنظمـــة اإلطفـــاء الثابتـــة والمتنقلـــة، كمـــا تمـــت اإلســـتعانة بأحـــد قـــوارب 

ـــق مـــن جهـــة البحـــر. الســـحب بغـــرض مكافحـــة الحري
ــي  ــا التـ ــل نتائجهـ ــا وتحليـ ــم تقييمهـ ــودة وتـ ــا المنشـ ــع أهدافهـ ــت بجميـ ــاح وأوفـ ــة بنجـ ــزت التجربـ أنجـ
ـــد مـــن التحســـين لفعاليـــة إســـتجابة فريـــق  ـــة إلـــى المزي ـــة ببعـــض المقترحـــات الرامي خلصـــت إلـــى التوصي

الحمايـــة مـــن الحريـــق للطـــوارئ.

خالد الغامدي – منسق تدريب اإلطفاء

ـــول  ـــاد حل ـــى إيج ـــركة عل ـــت الش ـــاء، حرص ـــى االنته ـــة( عل ـــكان النمل ـــد 8 )إس ـــي خال ـــن بح ـــكان الموظفي ـــد إس ـــارف عق ـــا يش بينم
ســـكنية أفضـــل وأكثـــر مالئمـــًة لموظفيهـــا وتلبـــي أعلـــى المعاييـــر، حيـــث تعاقـــدت الشـــركة مـــع الهيئـــة الملكيـــة بينبـــع بغـــرض 
تخصيـــص وحـــدات ســـكنية ضمـــن مجمعهـــا الســـكني الجديـــد بحـــي البثنـــة الـــذي يضـــم وحـــدات ســـكنية حديثـــة الطـــراز تتألـــف 
ـــاز هـــذا المجمـــع بالعديـــد مـــن المرافـــق مثـــل مراكـــز الترفيـــه والحدائـــق وقاعـــات الطعـــام  ـــان أو ثـــالث غـــرف. كمـــا يمت مـــن غرفت
ـــد مـــن  ـــح ســـاكنيه المزي ـــة، ممـــا يمن ـــة أمني ـــٌر بالذكـــر أن المجمـــع مـــزود بســـياج وبواب وأحـــواض الســـباحة والمرافـــق األخـــرى. جدي

اإلحســـاس باألمـــن واألمـــان.

لـــذا ســـعى قســـم الخدمـــات اإلداريـــة واإلســـكان للحصـــول علـــى موافقـــة إدارة الشـــركة الســـتئجار وحـــدات ســـكنية فـــي 
ـــن  ـــن القاطني ـــع الموظفي ـــتيعابه لجمي ـــة اس ـــن إمكاني ـــاًل ع ـــركة فض ـــتراطات الش ـــر واش ـــة معايي ـــتيفائه لكاف ـــرًا الس ـــع نظ المجم
ـــا  ـــتحقين. وكم ـــن المس ـــن الموظفي ـــد م ـــتيعاب المزي ـــل واس ـــة(، ب ـــكان النمل ـــد 8 )إس ـــي خال ـــكنية بح ـــدات الس ـــي الوح ـــًا ف حالي
ـــع  ـــم توقي ـــث ت ـــذ، حي ـــي التنفي ـــروع ف ـــام للش ـــا الت ـــدت دعمه ـــب وأب ـــذا الطل ـــى ه ـــور عل ـــى الف ـــت اإلدارة عل ـــع وافق ـــو متوق ه
العقـــد مـــع الهيئـــة الملكيـــة وبـــدأ فـــورًا توزيـــع الوحـــدات الســـكنية علـــى الموظفيـــن القاطنيـــن بإســـكان النملـــة كأولويـــة، 
ـــع  ـــليم جمي ـــم تس ـــاح وت ـــع بنج ـــة التوزي ـــت عملي ـــار. تم ـــة االنتظ ـــي قائم ـــن ف ـــتحقين الموجودي ـــن المس ـــى الموظفي ـــم إل ـــن ث وم

الوحـــدات الســـكنية للموظفيـــن المســـتحقين. 

مشـــــــروع إسـكـــــان الموظــفـــــين 
الجـــديـــد بحـــي البثـنـة

محمد خربوش - منسق اإلسكان وبرنامج تمليك البيوت

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 11العـــدد )10( أغســـطس 102022



ــة  ــت بطولـ ــكان، ُأقيمـ ــة واالسـ ــات اإلداريـ ــم الخدمـ ــع قسـ ــاون مـ ــة وبالتعـ ــة الرياضيـ ــطة اللجنـ ــن أنشـ ضمـ
ـــن  ـــف عامي ـــد توق ـــام بع ـــة تق ـــد أول بطول ـــي تع ـــة الت ـــام الداخلي ـــيات لألقس ـــدم السداس ـــرة الق ـــامرف لك س

بســـبب انتشـــار فايـــروس كورونـــا. 
شارك بالبطولة ستة فرق وهي )اإلدارة – الفنية – الصيانة – األمن– التشغيل أ – التشغيل ب(.

ـــى  ـــة مـــن عـــام 2014م ال ـــة الرياضي ـــام افتتحـــت بعـــرض إلنجـــازات اللجن ـــى مـــدار تســـعة أي ـــة عل جـــرت البطول
2019م تـــم فيـــه عـــرض جميـــع الكـــؤوس والجوائـــز التـــي حققـــت خـــالل هـــذه الفتـــرة، ثـــم االفتتـــاح الرســـمي 
للملعـــب الجديـــد مـــن قبـــل الرئيـــس وكبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن المهنـــدس/ إبراهيـــم النتيفـــي، بحضـــور 

ـــركة. ـــي الش ـــن موظف ـــر م ـــدد كبي ـــوم وع ـــدراء العم م

ــر و العبيـــن حيـــث  ــامرف والحمـــاس يعـــم الجميـــع مـــن جماهيـ ــادة سـ ــة بيـــن قـ ــاراة االفتتاحيـ أقيمـــت المبـ
شـــهدت المبـــاراة لمســـات و فنيـــات عاليـــة تـــدل علـــى شـــغف الموظفيـــن بالرياضـــة و حبهـــم لكـــرة القـــدم.

ـــم برنامـــج متكامـــل للموظفيـــن وعوائلهـــم تمـــت  ـــة وقســـم الخدمـــات علـــى تقدي ـــة الرياضي وحرصـــًا مـــن اللجن
إضافـــة برامـــج مصاحبـــة علـــى مســـرح النـــادي خاصـــة باألطفـــال مـــع ركـــن لآليســـكريم و القهـــوة، وإضافـــة 
ـــادي حيـــث حضـــر مـــا  ـــر مـــن بيـــن فعاليـــات الن يـــوم مســـتقل خـــاص للعوائـــل )يـــوم المـــرح( وكان الحضـــور األكب

ـــخص. ـــارب 500 ش يق

ـــرف  ـــى ش ـــة عل ـــاراة النهائي ـــت المب ـــث أقيم ـــق اإلدارة، حي ـــن و فري ـــق األم ـــن فري ـــي كل م ـــل للنهائ ـــرًا تأه وأخي
ـــهدت أداء  ـــية ش ـــاراة حماس ـــت مب ـــن وكان ـــن التنفيذيي ـــر اإلداريي ـــس وكبي ـــي الرئي ـــم النتيف ـــدس / إبراهي المهن
عالـــي مـــن الفريقيـــن و حضـــور جماهيـــري كبيـــر، انتهـــت بنتيجـــة 0-2 لصالـــح فريـــق اإلدارة الـــذي حقـــق بطولـــة 

ـــي:- ـــج كالتال ـــم التتوي ـــي وت ـــى التوال ـــة عل كـــرة قـــدم السداســـيات للمـــرة الثاني

تكريم من لجنة السالمة 
نظير تطبيق معايير السالمة 

الفريق المثالي : التشغيل أ 	 
الالعب المثالي : عبدالمجيد الشريف	 

تكريم البطولة
المركز االول : فريق اإلدارة. 1
المركز الثاني: فريق األمن . 2
أفضل إداري: ريان السريحي )األمن(. 3
أفضل حارس: أسامة باصم )اإلدارة( . 4
هداف البطولة: عبدالله الرفاعي )اإلدارة(. 5
أفضل العب: هتان خميس )اإلدارة(. 6

وبلـــغ عـــدد الحضـــور والمشـــاركين 84 مشـــترك مـــن العبيـــن 
و إدارييـــن و مدربيـــن و قرابـــه 100 زائـــر يوميـــًا، كل هـــذا 
التفاعـــل يعـــزز و يقـــوي ترابـــط و تآخـــي الموظفيـــن و هـــذا 
هـــو الهـــدف الرئيســـي لهـــذه األنشـــطة و هـــذه هـــي بيئـــة 

ــامرف. سـ

ـــة ســـامرف لكـــرة القـــدم السداســـيات بطول
عبدالله خاشقجي - رئيس اللجنة الرياضة
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حققــت الشــركة إنجــازًا كبيــرًا فــي حقــل الســالمة بإكمــال العامليــن 4 مالييــن ســاعة عمــل بــدون إصابــات مقعــدة 
ــاس مســتوى  ــار المعتمــد لقي ــات المســجلة )صفــر( وهــو المعي ــي لإلصاب ــغ المعــدل اإلجمال ــا بل عــن العمــل، فيم
الســالمة المهنيــة، والــذي يتــم احتســابه بجمــع العــدد اإلجمالــي لحــوادث الســالمة المســجلة وإجمالــي ســاعات 
العمــل لجميــع العامليــن فــي الشــركة وفــق افتــراض قياســي لعــدد 100 موظــف يعملــون بواقــع 40 ســاعة فــي 

األســبوع لمــدة 50 أســبوع فــي الســنة.

سامرف تحقق إنجاز كبير في حقل السالمة

محمد الشريف – مهندس سالمة

من أجل بيئة نظيفة وخضراء

الشركة طوال  أنفقت  األساسية، حيث  قيمها  إحدى  البيئة  تكون حماية  أن  دومًا على  الشركة  تحرص 
العديد  بتنفيذ  الشركة  قامت  المثال  سبيل  على  الصدد.  هذا  في  الدوالرات  ماليين  الماضية  األعوام 
المواد  حرق  نظام  ومشروع  المهدرة  بالحرارة  الغاليات  تشغيل  مشروع  أهمها  البيئية  المشاريع  من 
الهيدروكربونية المهدرة عديم الدخان ومشروع النظام اآللي ألخذ عينات مياه الصرف الصحي فضاًل عن 
إنشاء حوض تجميع مياه الصرف الصحي عند الطوارئ، وهي خير دليل على حرص وعزم الشركة على 
المحافظة على جودة الهواء والمياه في بيئتنا. كما تحرص الشركة على تنفيذ العديد من الممارسات 
والبرامج السنوية وتحسينها بصفة مستمرة بغرض تحقيق أفضل النتائج التي تتوافق مع االشتراطات 

البيئية السليمة.

يعتبر برنامج كشف وإصالح التسربات أحد البرامج السنوية التي تبنتها الشركة، حيث يتم إجراء مسح شامل 
في المصفاة للكشف عن االنبعاثات الشاردة التي تعرف بصفة أساسية بأنها تسربات عرضية لمركبات 
وبصفة  والمضخات.  الضغط  وأنظمة  الصمامات  مثل  التسرب  العديد من مصادر  من  متطايرة  عضوية 
عامة فإن االنبعاثات التي ال تمر عبر المداخن أو فتحات التنفيس أو أنابيب مجرى الهواء أو ممرات الهواء 
الضيقة األخرى تصنف بأنها انبعاثات شاردة. تتضمن أهداف هذا المسح تحسين جودة البيئة الهوائية 
بكبح وتقليل تسربات االنبعاثات الشاردة وضمان التقيد باألنظمة واالشتراطات البيئية الحكومية فضاًل 
عن زيادة أرباح الشركة بمنع خسائر المنتجات الناتجة عن فقدان المواد. نجحت الشركة مؤخرًا في تحقيق 
خفض كبير في االنبعاثات المتسربة وأسبابها نتيجًة للجهود الكبيرة التي بذلت وتركزت على اإلصالح 
الفعال والفوري لمصادر التسرب المكتشفة، حيث تم تقليل عدد مصادر التسرب في المصفاة بحوالي 

%90 مقارنًة بالعدد الكلي لمصادر التسرب في عام التأسيس.

استكماال لهذا المسعى تحرص الشركة على استمرار جهودها حيال االلتزام بحماية البيئة وتبني المزيد 
من المبادرات الرامية إلى استدامة البيئة وفقًا ألهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك 
بدراسة وتقييم فرص ومشاريع أخرى بغرض تبنيها وتحقيق أفضل النتائج من أجل بيئة نظيفة وخضراء.

هشام الهندي – مشرف حماية البيئة
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15 مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 15العـــدد )10( أغســـطس 142022

اإلجمالــي  المعــدل  وقيــاس  تســجيل  مــن  الغــرض 
لإلصابــات المســجلة هــو التعــرف علــى أداء الشــركة 
فــي حقــل الســالمة التــي يمثــل هــذا المعــدل أحــد 
ســماته القياســية الهامــة، وهــو أيضــًا أحــد مؤشــرات 
ــة نظــرًا لشــيوع  ــر شــيوعًا وفعالي األداء الرئيســية األكث
المنشــآت  فــي  مماثلــة  حــاالت  فــي  اســتخدامه 
الصناعيــة، وألن الحــوادث تمثــل الســمة الغالبــة فــي 
قيــاس األداء فــي حقــل الســالمة. يمنــح هــذا المعــدل 
أي شــركة الفرصــة لمقارنــة مســتوى أدائهــا فــي حقــل 
الســالمة مــع الشــركات األخــرى فضــاًل عــن الوقــوف 
علــى مســتوى أدائهــا فــي هــذا الصــدد بصفة مســتمرة 

ــت. ــرور الوق ــع م م

يعتبــر هــذا المعــدل أحــد بنــود بطاقــة األداء العــام فــي 
الشــركة، وبهــذا اإلنجــاز حققــت الشــركة معــدل )صفــر( 
اتســاقا مــع غايــة الشــركة المتمثلــة فــي „عــدم تعــرض 
األفــراد لــألذى“، علمــًا بــأن الشــركة ظلــت تســجل خــالل 
المعــدل  مــن  أقــل  معــدل  األخيــرة  العشــرة  األعــوام 
ــر  ــو خي ــاز، وه ــط والغ ــة النف ــال صناع ــي مج ــاد ف المعت

ــغيل. ــة التش ــالمة واعتمادي ــا بس ــى التزامن ــل عل دلي
تقــع المســؤولية علــى جميــع األفــراد في الشــركة حيال 
العمــل بصــورة آمنــة بغيــة تحقيــق الغايــة المنشــودة 

المتمثلــة فــي „عــدم تعــرض األفــراد لــألذى“.      



حماية األمن السيبراني 
في المنزل

ال شـك أننـا معرضـون لخطـر الهجـوم السـيبراني فـي المنـزل كمـا هـو الحـال هنـا فـي الشـركة، حيـث 
فـي  الذكيـة  أجهزتنـا  الخاصـة وكذلـك  واإللكترونيـة  البريديـة  وبياناتنـا وحسـاباتنا  تشـكل معلوماتنـا 
المنـزل )مثـل أجهـزة التلفـاز والكمبيوتـر المحمـول والكاميـرات الذكيـة، الـخ( أهدافـًا مغريـة للمهاجميـن 
السـيبرانيين، وربمـا ال تتوفـر لدينـا فـي المنـزل كافـة المـوارد وقـدرات الحمايـة األمنيـة السـيبرانية التـي 
ننعـم بهـا هنـا فـي الشـركة. لـذا حرصنـا فـي هـذا المقـال علـى تزويدكـم ببعـض التدابيـر الفعالـة التي 

تمكنكـم مـن حمايـة األجهـزة الذكيـة فـي المنـزل.

ختامـًا تذكـر أنـك خـط الدفـاع األفضـل لنفسـك، لـذا إتبع النهج السـليم وكن حـذرًا حيال أي شـيٍء غريب 
أو ذو مصداقيـة مفرطـة، فربما كان هجومًا سـيبرانيًا. 

وجدان الشهري – مهندسة أمن سيبراني

الخطوة األولى تأمين شبكة اإلنترنت المنزلية )شبكة الواي فاي(

الخطوة الثالثة تأمين حسابات اإلنترنت

الخطوة الرابعة تأمين البيانات

الخطوة الثانية تأمين األجهزة

الحرص على تغيير إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم المسؤول اإلفتراضي.	 

إختيار إسم ال ترتبط حروفه بعنوانك أو بإسم عائلتك.	 

إختيار كلمة مرور قوية.	 

التأكد من تهيئة وضبط شبكة اإلنترنت لضمان إستخدام أقوى مستويات التشفير المتاحة.	 

التعرف والتحقق من جميع األجهزة المتصلة بشبكة اإلنترنت المنزلية الخاصة بك.	 

إحرص دومًا على تفعيل خاصية التحقق بخطوتين لتسجيل الدخول.	 

إختيار كلمة مرور قوية وفريدة.	 

إحرص بصفة منتظمة ومستمرة على تأمين نسخ إحتياطية للبيانات.	 

التأكد من أن جميع األجهزة مزودة بكلمات مرور قوية وفريدة.	 

التأكـد مـن أن كافـة أنظمـة التشـغيل ومتصفحـات البحـث والتطبيقـات الخاصـة باألجهـزة محدثـة 	 
آلخـر اإلصـدارات.

التأكد من تفعيل أنظمة جدران الحماية ومضادات الفيروسات قدر اإلمكان.	 

تخصيـص جهـاز كمبيوتـر منفصـل لألبنـاء نظـرًا ألنهـم شـديدي الفضـول ويبحثـون دومـًا عن أشـياء 	 
جديـدة فـي اإلنترنـت، ممـا يجعـل األجهـزة معرضـة أكثـر لخطـر الهجمـات والفيروسـات والبرمجيـات 

الخبيثة.

ـــك قـــد  ـــوع حمـــل األعمـــال فـــي القســـم، وال شـــك أن ذل ـــادة وتن ـــًا بزي ـــر والمســـتندات رقمـــًا وتنوع ـــزداد التقاري بطبيعـــة الحـــال، ت
ُيَصعـــب اإللمـــام بـــكل مـــا قـــد تـــم تدوينـــه وحفظـــه. حتـــى فـــي ظـــل الرقمنـــة ودعـــم عمليـــات البحـــث اإللكترونـــي، والتـــي تســـهل 
الوصـــول للمعلومـــات عنـــد البحـــث عنهـــا بأكثـــر مـــن عامـــل تصفيـــة، إال أنهـــا لـــن تقـــوم بترتيـــب نتائـــج البحـــث بحيـــث تشـــتمل 
علـــى معلومـــات متعـــددة المصـــادر ومختلفـــة المعاييـــر، تجتمـــع فقـــط فـــي كونهـــا المعلومـــات ذات األهميـــة والمدونـــة مؤخـــرًا!
ولتبســـيط المعادلـــة، مـــر النظـــام اإللكترونـــي لمختبـــر ســـامرف بعـــدة مراحـــل مـــن التطويـــر، وقـــد كانـــت عمليـــة البحـــث والتصفيـــة 

اإللكترونيـــة مدعومـــًة منـــذ المراحـــل األولـــى، وكانـــت ثمارهـــا تلبـــي مـــا صممـــت لـــه بشـــكل ممتـــاز.

الفكـــرة  جـــاءت  النظـــام،  لتطويـــر  الوقـــت  حـــان  وعندمـــا 
بتســـهيل عمليـــة تبـــادل المعلومـــات وذلـــك بإظهـــار المعلومـــات 
والتحديثـــات عاليـــة األهميـــة ضمـــن تقريـــر الورديـــة والـــذي 
يتـــم مشـــاركته فـــي نهايـــة كل مناوبـــة فـــي المختبـــر. حيـــث 
ســـجالتها  فـــي  ُتْدخـــل  والبيانـــات  المعلومـــات  جميـــع  أن 
اإلعتياديـــة مـــن قبـــل األشـــخاص المســـؤولين عنهـــا - باختـــالف 
مهامهـــم ومناصبهـــم - وبنفـــس الطـــرق المتبعـــة، ثـــم بعـــد 
ـــك يقـــوم النظـــام بعـــد حفظهـــا فـــي ســـجالتها األساســـية  ذل
بمراجعـــة عـــدة عوامـــل تصفيـــة لتحديـــد مـــا إذا كانـــت هـــذه 
المعلومـــة المدخلـــة يجـــب أن تظهـــر فـــي تقريـــر الورديـــة أم 

ــا فـــي ســـجلها األساســـي. ُيكتفـــى بتخزينهـ

لينتـــج عـــن تلـــك العمليـــة تقريـــر ورديـــة مـــزود بعـــدة بيانـــات 
ــالمة  ــص السـ ــا تخـ ــًا مـ ــي غالبـ ــة والتـ ــة حديثـ ــرى مضافـ أخـ
مـــن  بالعمـــل  الخاصـــة  والمالحظـــات  المختبـــر  ومعـــدات 
مشـــرفي األقســـام ونمـــاذج إدارة التغييـــر MOC، وجميـــع تلـــك 
البيانـــات تظهـــر بشـــكل تلقائـــي فـــي تقريـــر الورديـــة الـــذي 
يتـــم إنشـــاؤه مـــن قبـــل رئيـــس الورديـــة بشـــكل أساســـي - 
ـــر  ـــه تقري ـــون ناتج ـــي - ، ليك ـــجلها األساس ـــي س ـــا ف ـــع بقائه م
ــل  ــادر، كفيـ ــدة مصـ ــن عـ ــات مـ ــى معلومـ ــوي علـ ــد يحتـ واحـ
بـــأن ينقـــل لقارئـــه صـــورة واضحـــة عـــن جميـــع المســـتجدات 
ــر. ــيط ومختصـ ــكل بسـ ــل بشـ ــة بالعمـ ــات المتعلقـ والمعلومـ

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 17العـــدد )10( أغســـطس 162022

في تقرير واحد فقط!
عبدالله خالف - فني مختبر



للتعـــرف علـــى مـــدى أهميـــة مؤشـــرات األداء 
الرئيســـية وكيفيـــة اســـتخدامها، دعونـــا نســـتدرك 
ونجيـــب علـــى الســـؤال التالـــي: مـــن أيـــن أتـــت 
هـــذه المؤشـــرات ومـــا هـــي األشـــياء التـــي 

ــها؟ تقيسـ
ــركة امتـــالك  ــه يتوجـــب علـــى أي شـ ال شـــك أنـ
ـــة )تحـــدد النجـــاح  ـــف مـــن الرؤي ـــة خاصـــة تتأل هوي
ــى  ــه علـ ــركة بلوغـ ــوي الشـ ــذي تنـ ــور الـ والتطـ
المـــدى البعيـــد( ثـــم الرســـالة )تحـــدد أغـــراض 
وجـــود الشـــركة والكيفيـــة التـــي تحقـــق بهـــا 
ــح  ــح توضـ ــن لوائـ ــارة عـ ــم )عبـ ــم القيـ ــا( ثـ رؤيتهـ

مبـــادئ الشـــركة ومعتقداتهـــا وآدابهـــا(.
تســـاعد  التـــي  األهـــداف  نتنـــاول  ثـــم  مـــن 
الشـــركة علـــى تحقيـــق إســـتراتيجيتها )الرؤيـــة(، 
وتبـــرز هنـــا أهميـــة مؤشـــرات األداء الرئيســـية 
ـــداد  ـــب إع ـــة، إذ يج ـــذه الغاي ـــق ه ـــل تحقي ـــن أج م
هـــذه المؤشـــرات وفـــق مســـتهدفات محـــددة 

تشـــمل كافـــة األهـــداف مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار 
ـــار المؤشـــر  ـــد اختي ـــة عن ـــة األهمي ـــة فـــي غاي جزئي
المحـــدد وهـــي "ال يمكنـــك إدارة مؤشـــر األداء 

مـــا لـــم تتمكـــن مـــن قياســـه".
ــرات مـــدى التقـــدم  ــذه المؤشـ ــرًا توضـــح هـ أخيـ
ـــج أو  ـــادرات أو البرام ـــاريع أو المب ـــاز المش ـــي إنج ف
ـــى  ـــاف إل ـــة المط ـــي نهاي ـــود ف ـــي تق ـــام الت المه

تحقيـــق أهـــداف الشـــركة.
ــة  ــج فـــي بطاقـ ــع النتائـ ــول أن واقـ ــة القـ خالصـ
المســـتهدفات  تحقيـــق  ومـــدى  العـــام  األداء 
وفـــق المؤشـــرات المحـــددة هـــي مـــا يحـــدد 
ـــذا أحـــث الجميـــع علـــى  مـــدى نجـــاح أي شـــركة. ل
ضـــرورة االطـــالع علـــى بطاقـــة األداء العـــام 
الشـــهرية المتاحـــة فـــي الشـــبكة اإللكترونيـــة 
أجيـــب  أن  )SharePoint(، ويســـرني  الداخليـــة 
هـــذا  فـــي  لديكـــم  استفســـارات  أي  علـــى 

الصـــدد. 

هـــل ســـبق وأن اضطـــررت للعمـــل ســـاعات إضافيـــة لفتـــرة طويلـــة إلكمـــال مشـــروع معيـــن فـــي 
الوقـــت المطلـــوب، أو ربمـــا ُطِلـــَب منـــك إكمـــال دورة تدريبيـــة محـــددة تتعلـــق باألمـــن الســـيبراني 
ـــام؟  ـــة الع ـــل نهاي ـــف قب ـــة التوظي ـــال عملي ـــل إكم ـــى تعجي ـــررت إل ـــا اضط ـــال، أو ربم ـــبيل المث ـــى س عل
أعتقـــد أن اإلجابـــة هـــي "نعـــم". لكـــن لمـــاذا كل هـــذا؟ ومـــا هـــو الدافـــع لتقديـــم كل هـــذه الجهـــود؟ 

ـــية". ـــرات األداء الرئيس ـــرف بـــــ "مؤش ـــهورة تع ـــاس مش ـــة قي ـــق بآلي ـــك يتعل ـــة كل ذل ـــي الحقيق ف

أهمية مؤشرات األداء الرئيسية

أنمار بوقري 
مهندس تخطيط تنفيذي أول

الرؤية
الرسالة
القيم

روافع 
القيمة
الغاية

األهداف

مؤشرات األداء 
الرئيسية

المستهدفات

البرامج
المبادرات والمشاريع

مراحل التنفيذ
المهام

هــــــوية
الشــــــــركة

صيـــاغـــة 
اإلستراتيجية

تقييـــــــم 
األداء العـــام

تحسيــــــــــن 
األداء 

رفــض  )بــي2(  بالمنطقــة  العمليــات  هندســة  فريــق  أن  إال 
اإلستســالم وقبــل التحــدي حتــى ال تتكبــد الشــركة هــذه 
الخســائر الفادحــة، حيــث تــم التنســيق واإلتفــاق مــع فريــق 
ــم  ــات اللقي ــادة كمي ــى زي ــي2( عل ــة )ب ــل للمنطق ــادة العم قي
لوحــدات تنشــيط األمينــات وإســتعادة الكبريــت القديمــة بغية 
ــزل،  ــاج الدي ــدة إنت ــم وح ــن لقي ــدة م ــات الزائ ــتيعاب الكمي إس
مكعــب  متــر   20600 مــن  الوحــدة  هــذه  لقيــم  زيــادة  أي 
ــم  ــا ت ــوم بينم ــي الي ــب ف ــر مكع ــى 21100 مت ــوم إل ــي الي ف
ــم  ــات رق ــيط األمين ــي تنش ــغيلي لوحدت ــم األداء التش تعظي
)1 و2( للســيطرة علــى أحمــال غــاز كبريتيــد الهيدروجيــن نظــرًا 
للمشــاكل الفنيــة التــي الزمــت وحــدة إســتعادة الكبريــت، 
ــاز  ــة الغ ــة تحلي ــين عملي ــة تحس ــذه الطريق ــت ه ــث إقتض حي
بتعظيــم عمليتــي اإلمتصــاص واإلزالــة. تــم رصــد التحســن 
الملحــوظ فــي األداء وتمــت المتابعــة اللصيقــة واإلشــادة 
ــا  ــل(، كم ــة اللي ــاة )وردي ــة المصف ــر وردي ــل مدي ــن قب ــك م بذل
تمــت اإلشــادة بهــذا اإلنجــاز مــن قبــل فريــق مراقبــة التشــغيل 
بالمنطقــة )أيــه1( المهنــدس/ عامــر بركاتــي الــذي أشــار إلــى 
ــدة  ــم وح ــادة لقي ــن زي ــم م ــة مكنته ــة الناجح ــذه العملي أن ه
إنتــاج الديــزل ليصــل إلــى 23000 متــر مكعــب فــي اليــوم 

)الكميــة اإلجماليــة للقيــم الوحــدة باإلضافــة إلــى الكيروســين 
ــاه. ــي أدن ــم البيان ــب الرس ــزل( حس ــى دي ــول إل المح

كذلــك تمــت اإلشــادة بهــذا اإلنجــاز مــن قبــل فريــق التشــغيل 
ــره  ــدر ذك ــا يج ــه2(، ومم ــة )أي ــل بالمنطق ــادة العم ــق قي وفري
فيهــا  يتــم  التــي  النــادرة  الحــاالت  مــن  العمليــة  هــذه  أن 
تشــغيل وحــدة إنتــاج الديــزل بهــذه األحمــال الكبيــرة )بالنظــر 
إلــى أحمــال وحــدة تكســير الســوائل بالتحفيــز الكيميائــي( 
األمينــات  تنشــيط  لوحــدات  التشــغيلي  التوفــر  ظــل  فــي 
وإســتعادة الكبريــت القديمــة فقــط مــع تعطــل الوحــدات 
ــر  ــاج الوقــود النقــي، كمــا يعتب ــة التابعــة لمشــروع إنت المماثل
هــذا اإلنجــاز األول علــى اإلطــالق علــى صعيــد اإلعتماديــة 
أن يتــم تشــغيل وحــدة إنتــاج الديــزل بأحمــال تفــوق طاقتهــا 
التصميميــة )أكثــر مــن 21000 متــر مكعــب فــي اليــوم( فــي 
ظــل تعطــل وحدتــي تنشــيط األمينــات وإســتعادة الكبريــت 
التابعتيــن لمشــروع إنتــاج الوقــود النقــي، وهــو إنجــاز كبيــر 
جنــب الشــركة تكبــد خســائر ماليــة قتدرهــا مليــون وســتمائة 

ألــف دوالر أمريكــي.

ــى 30 مــارس 2022م بســبب بعــض  ــرة مــن 27 إل ــت رقــم )3( إلغــالق إضطــراري خــالل الفت تعرضــت وحــدة إســتعادة الكبري
األعطــال الميكانيكيــة فــي نظــام نفــخ الهــواء الخــاص بفرنــي حــرق النفايــات رقــم K-02 A/B-923، وترتــب علــى ذلــك إغــالق 
إضطــراري لوحــدة تنشــيط األمينــات رقــم )3( نظــرًا لعــدم وجــود مخــرج لتصريــف الغــاز الحمضــي الناتــج بصفــة رئيســية مــن 
ــاج  ــم وحــدة إنت ــاج الوقــود النقــي خفــض لقي ــم الهندســي لوحــدات مشــروع إنت ــزل، فيمــا يقتضــي التصمي ــاج الدي وحــدة إنت
الديــزل فــي حــال التشــغيل بــدون وحــدة إســتعادة الكبريــت رقــم )3( وينتــج عــن ذلــك إنخفــاض نســبة وجــود األمينــات الخفيفــة 
إلــى %66. خــالف ذلــك يظــل إنتــاج المــواد األخــرى ضمــن المعــدالت المعتــادة فيمــا عــدا وحــدة إنتــاج الديــزل التــي تنخفــض 
نســبة وجــود األمينــات الخفيفــة فيهــا إلــى %48 ممــا يكبــد الشــركة خســائر تقــدر بحوالــي 400 ألــف دوالر أمريكــي فــي اليــوم.

ـــة  ـــة اإلنتاجي ـــم الطاق ـــي تعظي ـــر ف ـــاح باه نج
فـــي وحـــدات تنشـــيط األمينـــات وإســـتعادة 

ـــة ـــت القديم الكبري

خالد غزال -  مهندس عمليات الفنيين

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 19العـــدد )10( أغســـطس 182022
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المســـــح اإلشــــعـاعـــي
رامي جمال 

مشرف الصحة المهنية

تعريف اإلشعاع:
اإلشعاع عبارة عن طاقة تتحرك من مكاٍن إلى آخر في شكل يجوز وصفه بالموجات أو الجسيمات.

أنواع اإلشعاع:
ينقســم اإلشــعاع إلــى نوعيــن أولهــا مــا يعــرف باإلشــعاع غيــر المؤيــن وهــو عبــارة عــن إشــعاع منخفــض 
الطاقــة وغيــر نشــط بمــا يكفــي لفصــل اإللكترونــات مــن الــذرات أو الجزيئــات ســواء كان فــي الجمــادات 
ــج حــرارة.  ــذب وبالتالــي تنت ــات تتذب ــة، إال أن الطاقــة التــي تحملهــا قــد تجعــل الجزيئ ــات الحي أو الكائن
ومثــال علــى ذلــك طريقــة عمــل فــرن المايكرويــف. اإلشــعاع غيــر المؤيــن ال يشــكل خطــرًا صحيــًا علــى 

معظــم النــاس.
النــوع الثانــي هــو اإلشــعاع المؤيــن الــذي يحمــل طاقــة كافيــة لفصــل اإللكترونــات مــن الــذرات 
والجزيئــات، ويمتــاز بالعديــد مــن اإلســتخدامات المفيــدة مثــل توليــد الطاقــة وفــي األنشــطة الصناعيــة 
والتشــخيص الطبــي فضــاًل عــن عــالج العديــد مــن األمــراض، غيــر أن الجرعــات العاليــة منــه قــد تتســبب 

فــي أضــرار صحيــة وتتطلــب تدابيــر وقائيــة ضروريــة.

المسح اإلشعاعي:
ــات  ــي التطبيق ــة ف ــة ودقيق ــات موثوق ــراء قياس ــعاعية إلج ــادر اإلش ــض المص ــامرف بع ــتخدم س  تس
التــي تجــرى فــي المصفــاة، حيــث تحــرص الشــركة علــى إتخــاذ العديــد مــن التدابيــر اإلحترازيــة للوقايــة 
ــى  ــول عل ــك للحص ــادر، وذل ــذه المص ــعاعي له ــح اإلش ــرف بالمس ــا يع ــا م ــعاع أهمه ــر اإلش ــن مخاط م
قيــاس مباشــر لمســتويات اإلشــعاع فــي كامــل المــكان واإلشــعاع الســطحي. ويهــدف هــذا المســح 
إلــى التأكــد مــن عــدم وجــود إشــعاعات تتجــاوز مســتوياتها الحــدود المســموح بهــا وفقــًا لإلشــتراطات 
ــر  ــركة ألي مخاط ــي الش ــراد ف ــن واألف ــرض العاملي ــدم تع ــان ع ــة ولضم ــة الوطني ــر النظامي والمعايي

ــة.  إشــعاعية محتمل
ــو  ــذا أجــرت الشــركة المســح اإلشــعاعي لكافــة مصــادره الموجــودة فــي المصفــاة خــالل شــهر يوني ل
2022م الماضــي، وتــم ذلــك بنجــاح وأثبتــت النتائــج أن جميــع مســتويات اإلشــعاع فــي المصفــاة ضمــن 
الحــدود المســموح بهــا وفقــًا لبرنامــج ســامرف للحمايــة مــن اإلشــعاع ولوائــح وإشــتراطات هيئــة الرقابــة 

النوويــة واإلشــعاعية.

وحــدات غســـل الجـســـم والعـــيـون
عنــــد الطــــوارئ

باسم قرنبيش - أخصائي سالمة

وحـدات غسـل الجسـم والعيـون عبـارة عـن أماكـن مصممـة خصيصـًا إلزالـة المـواد الخطـرة مـن الشـخص 
عنـد تعرضـه النسـكاب مـادة كيميائيـة في العيـون أو الجلد، ويجـب أن تتوفر هذه الوحـدات في األماكن 
التـي تتـم فيهـا مناولـة المـواد الخطرة أو المـواد الكيميائية السـامة ويكون األفراد العاملـون فيها عرضة 

للحـروق الجلديـة أو إصابـات العيـن جراء مالمسـة هـذه المواد.

المواقـع المخصصـة خـارج المبانـي: توضع وحدات غسـل الجسـم والعيـون المخصصة خـارج المباني في 
مـكان خاٍل مـن الملوثات. 

المواقـع المخصصـة داخـل المبانـي: يجب تخصيص وحدات لغسـل الجسـم والعيون داخـل المباني التي 
تتواجـد فيهـا مـواد خطرة أو مواد كيميائية سـامة.

وجاهزيتهـا  سـالمتها  مـن  للتأكـد  الوحـدات  لهـذه  دوري  مسـح  إجـراء  علـى  السـالمة  فريـق  يحـرص 
لالسـتخدام، حيـث تمتلـك الشـركة 61 وحـدة مـن هـذا النـوع موزعـة علـى جميـع الوحـدات اإلنتاجيـة فـي 
المصفـاة، وتخضـع جميعهـا للفحـص والتفتيـش بصفـة مسـتمرة، ويتـم رفـع تقريـر مفصـل يوضـح حالتهـا 

المعنيـة. لـإلدارة 

يتضمـن هـذا التقريـر فـي العـادة سـهولة الوصـول لهـذه الوحـدات وحالـة مكوناتهـا مـن إشـارات صوتيـة 
وضوئيـة وإنـذار التحكـم وتوفر إمداد الميـاه وجودتها وفوهات رش المياه وسـدادات منع فتح الصمامات 
والصنابيـر والعالمـات اإلرشـادية والترميـز اللونـي ونظـام العـزل الحـراري والبطاقـة التعريفيـة وصمامات 

التشـغيل ونظـام اإلضـاءة المناسـب بالموقع وضغـط المياه. 
يعمـل فريـق السـالمة جنبـًا إلى جنب باسـتمرار مع اإلدارات واألقسـام األخرى للتحقق من سـالمة وحدات 
غسـل الجسـم والعيون عند الطوارئ وضمان جاهزيتها ليتسـنى للعاملين في الشـركة اسـتخدامها عند 

الحاجة – ال سـمح الله. 
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ضمـــن الجهـــود المســـتمرة فـــي المرحلـــة الخامســـة مـــن 
برنامـــج تملـــك المســـاكن فـــي ســـامرف التـــي تـــم فيهـــا توفيـــر 
ــار 8( للموظفيـــن والموظفـــات  170 قطعـــة أرض )بحـــي الجـ
المســـتحقين للمشـــاركة وبعـــد أن تـــم االنتهـــاء مـــن بنـــاء 
جميـــع البنـــى التحتيـــة الخاصـــة بالمنـــازل والمنافـــع العامـــة، 
ـــتيفاء  ـــاء واس ـــل البن ـــة مراح ـــج بمتابع ـــي البرنام ـــوم مهندس يق
ــي  ــكنية والتـ ــي السـ ــع للمبانـ ــة بينبـ ــة الملكيـ ــروط الهيئـ شـ
الحـــي الســـكني بطابـــع عصـــري و  إلـــى إظهـــار  تهـــدف 

متالئـــم مـــع التقـــدم العمرانـــي بينبـــع الصناعيـــة، كمـــا تتـــم 
ـــاء بشـــكل يومـــي والتنســـيق  ـــع مراحـــل البن ـــة جمي أيضـــًا مراقب

مـــع جميـــع المكاتـــب الهندســـية والمقاوليـــن والموظفيـــن 
المقاوليـــن  جميـــع  التـــزام  علـــى  والتأكيـــد  المشـــاركين 
واإلرشـــادات  الســـالمة  بتعليمـــات  الهندســـية  والمكاتـــب 

ــع. ــة بينبـ ــة الملكيـ ــل الهيئـ ــن قبـ ــة مـ المقدمـ
رخصـــة  طلـــب  برفـــع  تقـــوم  ســـامرف  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
البنـــاء مـــن الهيئـــة الملكيـــة ببينـــع بالنيابـــة عـــن الموظفيـــن 
ــة  ــات اإلداريـ ــهيل العقبـ ــراءات و تسـ ــل تخفيـــف اإلجـ ــن أجـ مـ
ــل إدارة  ــن قبـ ــية مـ ــة الهندسـ ــى الموافقـ ــول علـ ــد الحصـ بعـ

المشـــاريع ممثلـــة بقســـم مشـــاريع القطـــاع الخـــاص.
 ويتكـــون برنامـــج تملـــك المســـاكن بســـامرف مـــن ســـتة مراحـــل، 
يتـــم مـــن خاللهـــا بنـــاء المنـــزل الخـــاص بالموظـــف و تقســـيم 
ــدف  ــة والهـ ــب معينـ ــات بنسـ ــى دفعـ ــص إلـ ــرض المخصـ القـ
ـــة اإلمـــداد المالـــي المقـــدم للموظـــف وعـــدم  منهـــا هـــو مراقب
اســـتخدامه فـــي مجـــال آخـــر، و فـــي الوقـــت الحالـــي يوجـــد 
34 منـــزل قيـــد اإلنشـــاء و 8 منـــازل بانتظـــار الحصـــول علـــى 
ــة  ــى موافقـ ــول علـ ــار الحصـ ــازل بانتظـ ــاء و 6 منـ ــة البنـ رخصـ
الهيئـــة الملكيـــة علـــى التصميـــم و العديـــد مـــن المنـــازل 
ـــب  ـــدى المكات ـــي ل ـــم الفن ـــة التصمي ـــت تحـــت مرحل التـــي ال زال

الهندســـية.

برنامج تملك المساكن - المرحلة الخامسة
باسم موريا - مهندس مدني – برنامج تملك المساكن

نظام التحكم الديناميكي الشامل 
في العمليات اإلنتاجية

يلعـب نظـام التحكـم الديناميكـي الشـامل فـي العمليـات اإلنتاجيـة)DMC(  دورًا هامـًا في مسـيرة نجاح 
الشـركة وتحقيـق أهدافهـا اإلسـتراتيجية، وهـو عبـارة عـن نمـوذج إلكترونـي يعمـل عبـر اإلنترنـت بغـرض 
التحسـين األمثـل ألداء الوحـدات اإلنتاجيـة، وذلـك بتغييـر معطيـات محـددة لمدخـالت ومنتجـات متعـددة 
العمليـات  أولويـات  بتحديـد  النظـام  يقـوم  ثـم  التحكـم،  تحقيـق مسـتهدفات  بغـرض  الوقـت  ذات  فـي 

اإلنتاجيـة وفقـًا لقـرارات اقتصاديـة حسـب خطـط الشـركة.

يحـرص فريـق التحكـم فـي العمليـات علـى التأكـد 
بالتركيـز  النظـام  هـذا  فعاليـة  مـن  يوميـة  بصفـة 
علـى قدرتـه على التحسـين األمثـل ألداء الوحدات 
باإلضافـة إلـى ضبط النظام واستكشـاف األخطاء 

وإصالحهـا. 
وتـم  1998م  عـام  فـي  النظـام  هـذا  إنشـاء  تـم 
ضمـن  2016م  عـام  منـذ  وإدراجـه  أدائـه  قيـاس 
بنـاًء  تـم  ثـم  للشـركة،  الرئيسـية  األداء  مؤشـرات 
إجـراء  تضمنـت  طريـق  خريطـة  إعـداد  ذلـك  علـى 
تحديثـات سـنوية حتـى بلغـت فعاليتـه %90 فـي 
عـام 2021م، وهـو إنجـاز كبيـر يضـاف إلـى مسـيرة 
نجـاح الشـركة، مـا كان لـه أن يتحقـق بـدون الدعـم 
الكبيـر مـن قبل إدارة التشـغيل وفريـق التحكم في 

العمليـات.
الربـح  هامـش  زيـادة  فـي  النظـام  هـذا  يسـاهم 
نظـرًا ألنـه يجعـل الوحـدة تعمـل بطاقتهـا اإلنتاجية 
اإلنتـاج وتحسـين  زيـادة  إلـى  يـؤدي  ممـا  المثلـى 
تعظيـم  إلـى  باإلضافـة  ونوعـًا  كمـًا  المنتجـات 
اسـتعادة المنتجـات والحـد مـن اسـتهالك الطاقـة 

والمـاء والغـاز والمسـتهلكات األخـرى. كمـا يلعـب 
اسـتدامة  فـي  األهميـة  بالـغ  دورًا  النظـام  هـذا 
عمـل الشـركة وقدرتها التشـغيلية وربحيتها. ويقدر 
أن يحقـق هـذا النظام بعد تجديـده وتحديثه زيادة 
فـي هامـش الربـح تبلـغ 5.4 مالييـن دوالر أمريكي 
ألـف برميـل زيـت  فـي السـنة بمعـدل تكريـر 400 
أداء  فـي   90% تصـل  بفعاليـة  اليـوم  فـي  خـام 

النظـام.
الراميـة  الجهـود  مواصلـة  علـى  الشـركة  تحـرص 
التحكـم  عـن  الناتـج  الربـح  هامـش  زيـادة  إلـى 
األداء  تحسـين  نظـام  باسـتخدام  العمليـات  فـي 
التشـغيلي اآلنـي )RTO( الـذي يعمـل علـى ربـط 
التحكـم  بنظـام  اإلنتاجـي  التخطيـط  أنشـطة 
اإلنتاجيـة  العمليـات  فـي  الشـامل  الديناميكـي 
ويقـوم بتغييـرات تلقائية في المعطيـات اإلنتاجية 
تحقيـق  بغـرض  والمنتجـات  القيـم  ألسـعار  وفقـًا 
حسـب  الجـودة  بمواصفـات  واإليفـاء  األهـداف 

المعتمـدة.       اإلنتاجيـة  الخطـط 

المهند بسيوني - مهندس تحكم عمليات
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ما هو التطوير التنظيمي؟
إيجابيـة  تغييـرات  باسـتحداث  التنظيميـة، وذلـك  الفعاليـة  إلـى تحقيـق  التنظيمـي  التطويـر  يهـدف 

طويلـة األمـد فـي ثقافـة الشـركة وبنيتهـا ونظمهـا وأنشـطتها.

ما هي الفوائد والمخرجات المرجوة من التطوير التنظيمي؟
يتعلـق التطويـر التنظيمـي بتعزيـز الكفـاءة وزيادة اإلنتاجية فـي مكان العمل، مما يـؤدي إلى العديد 
مـن النتائـج اإليجابيـة علـى صعيـد األعمـال بمـا فـي ذلك تحسـين االتصـال ضمـن الهيـاكل التنظيمية 
وتيسـير انسـيابية األعمـال وتحسـين األداء المالـي ونمـو وتطـور الموظفيـن باإلضافـة إلـى التطـور 
الشـامل المسـتمر في الشـركة، وهو بالتالي يزيد من قدرة الشـركة على المواكبة والتجديد ويؤدي 

فـي نهايـة المطـاف إلـى تحقيـق التميـز فـي األداء الـذي يمثل الشـعار المنشـود لنا في الشـركة.

ما هي طريقة تنفيذ التطوير التنظيمي ما هي آلياته؟
هنالـك العديـد مـن الطـرق لتحقيـق التطويـر التنظيمـي في الشـركات مثـل الطريقـة التقليدية التي 
تسـمى نمـوذج البحـث اإلجرائـي المؤلـف مـن سـت خطوات وتسـتخدمه الكثيـر من الشـركات لتحقيق 
هـذه الغايـة. وتسـتلزم هـذه الطريقـة مـا تسـتوحيه تسـميتها – البحـث واإلجـراء – حيـث تندمـج مـع 
أنشـطة متعـددة إليصـال االسـتجابات والنتائج ولضمان اسـتمرارية التغييرات التي تتـم. أدناه المراحل 

السـت لنمـوذج البحـث اإلجرائي:

التطوير التنظيمي 
من أجل التمـيز فـي األداء

نبيل باز – مستشار الموارد البشرية والتطوير التنظيمي

ما هي التدخالت في مجال التطوير التنظيمي؟
بغـض النظـر عـن النمـوذج المتبـع لتحقيق التطويـر التنظيمي فإن هذه العملية تقـود إلى إحداث تغييرات إيجابية في الشـركة 

تسـمى التدخـالت. أدنـاه بعض األمثلـة للتدخالت التي تنتج عن تنفيـذ التطوير التنظيمي:

نمـوذج  هنالـك أيضـًا طريقـة أخـرى مبسـطة تـم تطويرهـا بواسـطة العالـم/ كيـرت لويـن تسـمى 
نهـج  أو  التغييـر  التغيير-تثبيـت  الجليد-إحـداث  إذابـة  بطريقـة  أيضـًا  تعـرف  كمـا  الثـالث،  الخطـوات 
التخطيط-اإلجراءات-النتائـج. فـي الرسـم التوضيحـي أدنـاه نجـد أن هـذا النمـوذج يقلـل مـن أهميـة 
تحديـد المشـكلة وتشـخيصها، ويفتـرض بـداًل عـن ذلـك أن الحـل موجـود ومحـدد فعليـًا، وال يتطلـب 
األمـر سـوي التخطيـط )إذابـة الجليـد( بغية تطبيق الحـل المحدد )إحـداث التغيير( ثـم المتابعة لضمان 

اسـتدامة التغييـرات التـي تـم تطبيقهـا )تثبيـت التغييـر(.

- إدارة وتقييم األداء
- تنمية المواهب

- تدخالت تعزيز التنوع
- تدخالت تعزيز الصحة

- التدخالت الفردية
- التدخالت الجماعية

- بناء فرق العمل
- تدخالت ترسيخ العالقات

   بين المجموعات

- التغيير التحويلي الشامل
- التغيير المستمر

- التغيير التنظيمي الشامل

- تصميم البنية التنظيمية )الهيكلية(
- إدارة الجودة الشاملة

- تخطيط وإعادة تخطيط العمل
- تعزيز اإلندماج الوظيفي

كيفية تعلم المزيد عن التطوير التنظيمي وكيفية تطبيقه في سامرف
تـم إقـرار عمليـة التطويـر التنظيمـي فـي الشـركة بموجـب قـرار صادر مـن مجلـس اإلدارة عـام 2006م، وهو ينـدرج تحت مظلة 

إدارة المـوارد البشـرية حيـث توجـد آليـات مضمنـة فـي برامج وأنشـطة الموارد البشـرية لطلـب الخدمـات المتعلقة بذلك.
يسـعدني كثيـرًا تلقـي طلباتكـم واستفسـاراتكم المتعلقـة بالتطويـر التنظيمـي ومناقشـة كيفيـة تطبيق األسـس والمبادئ 

وأفضـل الممارسـات الخاصـة بـه فـي إداراتكـم وأقسـامكم، فـال تتـرددوا فـي االتصـال بي فـي أي وقت. 

3. تثبيت التغيير )النتائج( 2. إحداث التغيير )اإلجراءات( 1 . إذابة الجليد )التخطيط(
ضمان إستدامة التغييرات التي تمت إحداث التغييرات المنشودة ضمان جاهزية الشركة لتقبل التغيير

تشخيص 
المشكلة

اإلستجابة
والتقييم

التدخل
والتنفيذ

التقييم
النهائي

النجاحالتخطيط

تدخالت إدارة 
الموارد البشرية

تدخالت التغيير
اإلستراتيجي

تدخالت 
العوامل البشرية

تدخالت البنية
التقنية



) Simplified Tax Invoice ( مثال على الفاتورة الضريبية المبسطة
تصدر غالبًا بين منشأة ومستهلك 

احرص دائمًا على تضمين جميع الحقول والعناصر اإللزامية للفاتورة اإللكترونية

الفـاتـورة اإللكــترونـية

نظـام إصـدار الفواتيـر اإللكترونيـة عبـارة عـن إجـراء يهدف إلـى تحويل طريقة إصـدار الفواتير واإلشـعارات المدينـة والدائنة إلى 
عمليـة إلكترونيـة تسـمح بتبـادل الفواتيـر واإلشـعارات فـي صيغة إلكترونيـة متكاملة منظمة بيـن البائع والمشـتري، ويتم ذلك 
بتنفيـذ نظـام الفواتيـر ألوامـر برمجيـة داخلية بغرض إصـدار الفاتورة اإللكترونية وهـي بالتالي ال يمكن كتابتها يدويًا أو نسـخها 

بجهـاز المسـح الضوئـي أو حتـى إصدارها بواسـطة برامج ال تسـتوفي المهام التقنيـة الداخلية الالزمة.
يتـم تطبيـق نظـام الفواتيـر اإللكترونيـة علـى مرحلتيـن، حيـث بـدأ بالفعـل تطبيـق المرحلـة األولـى فـي 04 ديسـمبر 2021م 
بإلزاميـة إصـدار وحفـظ كافـة الفواتيـر عبـر نظـام إلكترونـي يحتـوي جميـع المعلومـات والبيانـات والحقـول المطلوبـة وفقـًا 
لمعاييـر وإشـتراطات هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك، كمـا تمـت إضافـة خاصية هامـة للنظام وهي رمز اإلسـتجابة السـريعة 

)QR Code( الـذي يمكـن العميـل مـن مسـح الرمـز للتحقـق مـن صالحيـة الفاتـورة.

مـن المنتظـر البـدء فـي تطبيـق المرحلة اإللزاميـة الثانية في األول من ينايـر 2023م بالتدريج مسـتهدفًة مختلف فئات دافعي 
الضرائـب حسـب أحجـام مبيعاتهم السـنوية. تتعلق هذه المرحلـة بتوحيد نظام إصدار الفواتير الخـاص بدافعي الضرائب ودمجه 
فـي نظـام هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك بغـرض تبـادل الفواتيـر اإللكترونيـة معهـم إلكترونيـًا وعبـر اإلنترنـت. إلنجـاح هـذه 
المرحلـة مـن الناحيـة التقنيـة يجـب أن يتـم إصـدار الفاتـورة اإللكترونيـة بصيغـة ترميز معينة أال وهـي صيغـة )XML(  وهي لغة 
ترميـز خاصـة لتبـادل بيانـات الفاتـورة فـي صيغـة غيـر قابلة للقراءة، بـل هي مجرد نسـخة إلكترونية لهـذه البيانات يتم تنسـيقها 

بطريقـة خاصـة بغـرض القـراءة والتبادل فقـط بين النظم الحاسـوبية.   

ريم عامودي – محاسبة

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 27العـــدد )10( أغســـطس 262022

مـــن المفاهيـــم الشـــاملة إلدارة األخطـــاء أنـــه كلمـــا 
زادت األخطـــاء التـــي نعتـــرف بهـــا وعملنـــا علـــى 

تصحيحهـــا زادت احتمـــاالت النجـــاح . 
عندمـــا نرتكـــب أخطـــاء يتحـــول الكثيـــر مـــن النـــاس 
تغطيتهـــا  إلـــى  والتصحيـــح  بهـــا  االعتـــراف  مـــن 
وتوجيـــه أصابـــع االتهـــام بـــداًل مـــن قبـــول المســـؤولية 
الشـــخصية تجاههـــا، ونتيجـــة لذلـــك فإنهـــم يخفـــون 
األخطـــاء بـــداًل مـــن إصالحهـــا ويســـمحون للمشـــكالت 
تتـــم  لـــم  ألنهـــا  كبيـــرة  تصبـــح  بـــأن  البســـيطة 
ــب  ــح . ويترتـ ــكل صحيـ ــا و بشـ ــي حينهـ ــا فـ معالجتهـ
ـــا ، ممـــا  علـــى ذلـــك أن التعلـــم والتطـــور يتوقـــف تماًم
ـــر احتمـــااًل لتكـــرار نفـــس الخطـــأ. يجعـــل الشـــخص أكث

 لكـــن ال ينبغـــي أن يكـــون األمـــر علـــى هـــذا النحـــو 
قـــل لنفســـك لقـــد حـــان الوقـــت للنظـــر إلـــى كل خطـــأ 
علـــى أنـــه فرصـــة وليـــس نقطـــة ضعـــف، ســـيؤدي 
النمـــو  تحفيـــز  إلـــى  النظـــرة  فـــي  التغييـــر  هـــذا 
الكفـــاءة  وتعزيـــز  العالقـــات  وتقويـــة  الشـــخصي 

والفعاليـــة.

 الحقيقـــة هـــي أنـــه ال ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك 
ــتتعلم و كيـــف  ــأ، كيـــف سـ ــكاب خطـ ــن ارتـ ــل مـ خجـ
ســـتنمو إذا كنـــت تخشـــى تجربـــة شـــيء جديـــد؟ 
مـــن المحتمـــل أال ينجـــح األمـــر مـــن البدايـــة فمســـار 
التصحيـــح دومـــا مـــا يكـــون مرهقـــًا، ولكـــن نتيجتـــه 
مجديـــة علـــى جميـــع األصعـــدة، وكـــن علـــى يقيـــن 
ـــل يجـــب  ـــراف بالخطـــاء ب ـــار باالعت ـــاك ع ـــه ليـــس هن أن
ـــه  ـــه وتصحيح ـــراف ب ـــدم االعت ـــي ع ـــار ف ـــون الع أن يك

ــه. والتعلـــم منـ
وفًقـــا أللبـــرت أينشـــتاين ، فـــإن الشـــخص الـــذي لـــم 
ـــل أي  ـــدًا فع ـــاول أب ـــم يح ـــا ل ـــأ مطلًق ـــب أي خط يرتك

ـــد. ـــيء جدي ش
وأختـــم أنـــه إذا أيقنـــت أنـــك ركبـــت القطـــار الخطـــاء 
المســـافة  زادت  أول محطـــة فكلمـــا  عنـــد  فانـــزل 

صعـــب طريـــق  العـــودة. 

إدارة األخطاء
محمد برنجي  

مشغل تحكم – إدارة التشغيل

ــار برنامـــج التحـــول الرقمـــي فـــي الشـــركة  فـــي إطـ
كفـــاءة  رفـــع  إلـــى  الراميـــة  المســـاعي  وضمـــن 
خدمـــات تقنيـــة المعلومـــات وتحســـين فعاليتهـــا، 
ــق  ــركة بتطبيـ ــات بالشـ ــة المعلومـ ــق تقنيـ ــام فريـ قـ
نظـــام )ســـاب فيـــوري( الـــذي يمثـــل آخـــر صيحـــة 
فـــي عالمـــه نظـــرًا لمزايـــاه المتعـــددة مثـــل خاصيـــة 
الواجهـــة المريحـــة والتجربـــة السلســـة لمســـتخدمي 
النظـــام فـــي العديـــد مـــن تطبيقـــات األعمـــال مثـــل 
موظفـــي المـــوارد البشـــرية )بوابـــات الخدمـــات الذاتيـــة 
)اعتمـــاد  المـــواد  وإدارة  والموظفيـــن(  لإلدارييـــن 
أوامـــر وطلبـــات الشـــراء( فضـــاًل عـــن العديـــد مـــن 
المزايـــا األخـــرى. كذلـــك يلبـــي هـــذا النظـــام كافـــة 
ـــزة  ـــي األجه ـــي ف ـــت الحقيق ـــي الوق ـــل ف ـــام العم مه
ــة  ــة الواجهـ ــع خاصيـ ــه، مـ ــة معـ ــة المتوافقـ المحمولـ
ســـريعة االســـتجابة )أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمـــول 

والهواتـــف الذكيـــة واألجهـــزة اللوحيـــة(.

ــن  ــتخدمين مـ ــوري( المسـ ــاب فيـ ــام )سـ ــن نظـ يمكـ
إنجـــاز غاياتهـــم فـــي العمـــل مـــن خـــالل شاشـــات 
ـــتخدام  ـــهولة االس ـــة س ـــع خاصي ـــة م ـــيطة وسلس بس
األمثـــل فـــي األجهـــزة )الكمبيوتـــر المكتبـــي واألجهـــزة 
اللوحيـــة والهواتـــف الذكيـــة(، كمـــا يســـاعد علـــى 
ـــالزم  ـــت ال ـــيد الوق ـــل بترش ـــي العم ـــة ف ـــادة اإلنتاجي زي
ـــن  ـــة م ـــخة القديم ـــع النس ـــة م ـــام بالمقارن ـــاز المه إلنج
نظـــام ســـاب )GUI(، فضـــاًل عـــن حلولـــه المبتكـــرة 

الجديـــدة ومزايـــا إنشـــاء تطبيقـــات أســـرع.

سامرف تطبق نظام )ساب فيوري(
أحمد عبد العزيز 

مهندس نظام )ساب(



مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 29العـــدد )10( أغســـطس 282022

فصل جديد في قصة نجـاح - تعديل لوحة نظام 
التـفاعل  بفـرن  الخـاص  المبرمج  اآللـي  التحكم 

بوحدة إستـعادة الكـبريت رقــم )2(
خالد غزال – مهندس عمليات وأخصائي إنتاج الكبريت واألمينات

بعـد مـرور حوالـي عـام على التنفيذ الناجح لمشـروع تعديل لوحـة نظام التحكم اآللـي المبرمج الخاص 
بفـرن التفاعـل بوحـدة اسـتعادة الكبريـت رقـم )1(، نجـح فريـق قيـادة العمـل للمنطقـة )بي2( فـي إنجاز 
ذات المشـروع في وحدة اسـتعادة الكبريت رقم )2(، حيث اشـتمل نطاق عمل المشـروع على اسـتبدال 
كافـة أنظمـة التحكـم العاملـة بالضغـط قديمـة الطـراز بأخـرى رقميـة حديثـة وإزالـة الدوائـر الكهربائية 
غيـر المسـتخدمة باإلضافـة إلـى تنفيذ المعالجات الفنيـة التي أوصى بها فريق قيـادة العمل للمنطقة 
)بي2( -)ضم مختصين من قسـم المشـاريع وإدارة التشـغيل وقسـم هندسـة العمليات وقسـم أنظمة 
التحكـم اآللـي وإدارة الصيانـة(-، حيـث تمت المهمة بصورة متميزة تحت إدارة وإشـراف فريق المشـاريع. 

تـم تنفيـذ الحلـول الفنيـة الناجعة التي اوصى بها فريق هندسـة العمليات، ذلك بعد أن تم اسـتعراضها 
واعتمادهـا مـن قبـل فريـق قيـادة العمـل للمنطقـة )بـي2( وأثنـى عليها خبير إكسـون موبيـل المختص 
فـي وحـدات الكبريـت، وهـي ذات التوصيـات التـي تـم تنفيذهـا فـي المشـروع المماثـل الـذي تم في 
وحـدة اسـتعادة الكبريـت رقـم )1( وقـادت إلـى معالجـة غالبية المشـاكل التي ظهرت حينهـا وأدت إلى 
تبسـيط عمليتـي إيقـاف وإعـادة التشـغيل مـن خـالل التخلـص مـن الخطـوات غيـر الضروريـة وتصحيـح 
األخطـاء، ممـا أدى إلـى فـي نهايـة المطـاف إلى تفـادي األعطال التـي الزمت عملية إعادة التشـغيل. 
جديـٌر بالذكـر أن كلتـا العمليتيـن فـي الوحدتيـن )1 و2( تمـت مباشـرتهما وفقـًا للخطـوات الفنيـة دون 
تجـاوزات وبالعـدد األدنـى من األيدي العاملة، ونتج عن ذلك إعادة تشـغيل آمـن وتعرض أقل للمخاطر. 
كمـا أجـري االختبـار الفنـي فـي 25 يونيـو 2022م بواسـطة فريـق إدارة المشـاريع بسـامرف والمقـاول 

المختـص )سنسـيا غلوبـال وروكل أوتوميشـن(، وتـم تأكيد سـالمة وجاهزيـة النظام. 

قـام المقـاول المختـص المذكـور خـالل هذا المشـروع بتحسـين خاصيـة التصوير البياني في النظام، مما سـاعد فريق التشـغيل 
علـى التجسـيد الفعلـي للعمليـة وتسـجيل الخطـوات المناسـبة بغـرض إتباعها خالل إعـادة تشـغيل الوحدة بعد إنجـاز العمل أو 
تشـغيلها الروتينـي. كمـا وفـر هـذا التحسـين لفريـق صيانـة المعـدات الدقيقـة إمكانية اكتشـاف أي مشـاكل وأعطـال فنية )إن 
وجـدت( وإصالحهـا ميدانيـًا نظـرًا ألن الشاشـة البيانيـة تحتـوي أيضـًا على معلومـات وبيانات دقيقة حول سـالمة نظـام التحكم 
اآللـي المبرمـج )تشـمل الفولطيـة ودرجـات الحـرارة وحالـة األعطـال الفنيـة والقواطع المنصهـرة والقـراءات المرئيـة ومعلومات 
اإلنـذار واألعطـال واألوامـر الفنيـة للصمامـات واالسـتجابات التـي كانـت تظهـر فقط فـي أنظمـة التحكم اآللي. كذلـك تتضمن 
الشاشـة البيانيـة مسـتندات تفصيليـة دقيقـة تتعلـق بمكونـات النظـام التـي يتـم تركيبهـا، ممـا يسـاعد الفنييـن والمهندسـين 
علـى االطـالع علـى المعلومـات الضروريـة وتجنـب طباعـة جـداول البيانات. وقد ُطِلـَب من فريق المشـروع إجراء تحسـينات فنية 

فـي الشاشـة البيانيـة الخاصـة بفـرن التفاعـل رقـم )1( - تـم تنفيذهـا بالفعـل عقب إعادة تشـغيل فـرن التفاعـل رقم )2(.

يفتخـر فريـق قيـادة العمـل للمنطقة )بي2( باإلشـارة إلى أن ثقافة نقل وتبادل المعرفة في سـامرف والحرص على االسـتفادة 
مـن الـدروس والعبـر المسـتقاة مـن التجـارب السـابقة والتنسـيق السـلس، قـد تـم اصطحابهـا وتطبيقهـا علـى أكمـل وجـه في 
عمليـة التحديـث هـذه، ممـا أدى إلـى تقليـص مـدة تنفيـذ المشـروع بواقـع 10 أيـام وذلـك بإكمـال العمـل فـي وحدة اسـتعادة 
الكبريـت رقـم )2( خـالل الفتـرة مـن 17 إلـى 28 يونيـو 2022م مقارنـًة بـذات العمـل الـذي تـم تنفيـذه فـي السـابق فـي وحـدة 

اسـتعادة الكبريـت رقـم )1( مـن 10 إلـى 30 يونيـو 2021م، وهـو بـال شـك إنجـاز فـي حـد ذاته.

تمـت إعـادة تشـغيل الوحـدة بصـورة آمنـة وسلسـة فـي 28 يونيـو 2022م اسـتمرارا لمسـيرة النجـاح الـذي أثنـى عليـه فريـق 
قيـادة العمـل للمنطقـة )بـي2( باعتبـاره نمـوذج رائـع للعمـل الجماعـي قـاد إلـى إنجـاز مشـهود مقارنـًة مـع أعمـال أخـرى مماثلة 

تمت فـي السـابق. 



ـــع  ـــًرا﴾ وم ـــًرا َكِثي ـــَي َخْي ـــْد ُأوِت ـــَة َفَق ـــْؤَت اْلِحْكَم ـــن ُي ـــاء ﴿َوَم ـــن يش ـــه لم ـــل جالل ـــق ج ـــٌة الخال ـــُة ِمْنَح اْلِحْكَم
ذلـــك؛ الِحكَمـــُة ِصناَعـــٌة ُتــــكتَسْب، مـــن الكتـــب التـــي َنْقـــرأ، واألْشـــخاَص الذيـــن ُنخاِلـــْط، واألعمـــاَل 
ــه  ــْت كلماُتـ ــْن َبِرَئـ ــُم َمـ ــة، َواْلَحِكيـ ــلوِكياِت باْلِحْكمـ ـ ــدارَك والسُّ ــر الَمـ ــاْء، لتصهـ ــارَب بـــل واألخطـ والتجـ

وفكـــُره وتصرفاُتـــه مـــن الّزلـــِل واْلخَلـــْل.
والِحْكمـــُة ِفعـــٌل وَتـــْرْك؛ بوضـــع الشـــيء فـــي موضعـــه، َوَتـــْرِك نقائـــص األمـــور، ليســـت حكـــرًا، فقـــد 

تأتيـــك مـــن أكاديمـــي أو مـــن عامـــل بســـيط لـــذا قيـــل:

ْحُل َوَهَو ُذَباٌب َطاِئُر اْلَعَسِل َفالنَّ  ... ْأَي َيأِتيَك اْلَحِقيُر ِبِه   ال َتْحِقْر اْلرَّ  

والـــرأُي الحكيـــُم، ُيْصنـــُع باســـتكمال المعلومـــات، جـــاء رجـــل إلـــى عثمـــان رضـــي اللـــه عنـــه، فقـــال: إنـــي 
أريـــد أن أستشـــيرك! فقـــال: أصدقنـــي القـــول أصدقـــك المشـــورة!. أي اشـــرح لـــي الموقـــف كامـــال 

ـــا. ـــا صالح ـــرأي حكيم ـــون ال ـــى يك حت
فالـــرأُي الحكيـــم، َيســـِبُقه تحليـــل للســـلبيات واإليجابيـــات والنتائـــج المحتملـــة، ومشـــورة مختـــص فـــي 
ـــودة  ـــوم، والج ـــاه الي ـــرار صنعن ـــرآة ق ـــتقبلنا م ـــابق، ومس ـــرار س ـــرآة ق ـــا م ـــتحيل، فحاضرن ـــن والمس الممك

ـــٌة فـــي الحكمـــة.  َكاِمَن

ـــس ُكلُّ  ـــب، ولي ـــت ذكاًء فحس ـــة ليس ـــم، والحكم ـــيء الحكي ـــد ُيخط ـــة، فق ـــي الِعصم ـــُة ال تعن والحكم
التجـــارب حكمـــة، فبعـــض التجـــارب عاطفـــة، والحكمـــة أشـــمل، قـــد نكـــوُن حكمـــاَء أحيانـــا، وغيـــر حكمـــاٍء 

ـــًا أخـــر. أحيان
والحكيـــم، ِمقـــداٌم حـــِذٌر؛ َيْحـــَذُر أن ُيكـــّرَر خطـــأ الَغيـــر، وِمْقـــَداٌم لكْســـر الروتيـــن، ُيحـــّوُل الخبـــرة إلـــى 

حكمـــة، وُيحافـــظ علـــى هدوئـــه وتفاؤلـــه ليـــرى الصـــورة األكبـــر، والمصالـــح والخيـــارات المتاحـــة.

ِحْكَمَة الَعْقَل الّسُؤوَل؟
ـــع  ـــق فـــي )ســـامرف( بـــأن يســـأل الموظـــف ذاتـــه مـــرارًا بـــأن: "َيتوقَّ َتَعّلْمنـــا فـــي برنامـــج LPS الُمطبَّ

ـــْلبي"؟؟ ليعمـــَل علـــى تفاِديـــه قْبـــَل وُقوِعـــه، وهـــذا عيـــن الحكمـــة!. ُحـــدوَث األْمـــر السَّ
يقول ديكارت*: "الَحواسُّ َتخَدُع ِمْن آٍن إلى آخر، ومن الِحكمِة أالَّ َتِثَق تمامًا بما َخَدَعَك ".

ومعنى كـالِمه: َتْخدُعنا الحَواسُّ فُنخطيء السيما فيما ُنكّرُره ِمْن أعماٍل، 
ْل!! ُؤوَل لم ُيفعَّ والواقُع َيشهُد أنَّ ُمحترفين ارتكُبوا أخطاًء فاِدَحًة!! ألّن الَعْقَل السَّ

* رينيـــه ديـــكارت  ، فيلســـوف، وعالـــم رياضـــي وفيزيائـــي فرنســـي، يلقـــب بـ»أبـــو الفلســـفة الحديثـــة«، وكثيـــر مـــن أطروحاتـــه 

الفلســـفية مـــا زالـــت تـــدرس حتـــى اليـــوم

ِحـْكـَمَة
ــــُؤوَل ﴾ َل اْلسَّ ـْ ﴿ اْلَعقــ

منصور القثامي 
ـــام مستشار عالقات العمل ـــروع اإللم ـــذا المش ـــي ه ـــَي ف ـــة إل ـــام الموكل ـــت المه تطلب

التـــام بالعديـــد مـــن مجـــاالت العمـــل، ممـــا مكننـــي مـــن 
التعـــرف علـــى المزيـــد مـــن التحديـــات التـــي تواجههـــا الشـــركة 
ـــي  ـــكار الت ـــرص واألف ـــن الف ـــر م ـــت الكثي ـــث تعلم ـــا، حي وأعماله
ــين  ــل تحسـ ــاالت مثـ ــن المجـ ــد مـ ــي العديـ ــا فـ ــم تحديدهـ تـ
العائـــدات وجـــودة القيـــم فضـــاًل عـــن اســـتحداث منافـــذ بيـــع 
إضافيـــة، حيـــث بـــدأت الخطـــة بإطـــالق دراســـة برنامـــج التحـــول 
بشـــركة ســـامرف بغـــرض تحديـــد الفـــرص الراميـــة إلـــى تمكيـــن 
الشـــركة مـــن التوظيـــف األمثـــل لقدراتهـــا وأصولهـــا بغيـــة 
تحقيـــق غاياتهـــا المثلـــى، ويســـمح لهـــا باســـتعادة موقعهـــا 
الراهنـــة  األعمـــال  بيئـــة  ظـــل  فـــي  الريـــادي  التنافســـي 
المليئـــة بالتحديـــات والصعـــاب. اشـــتمل نطـــاق البرنامـــج علـــى 
ـــداث  ـــى إح ـــؤدي إل ـــا ي ـــركة بم ـــي الش ـــل ف ـــب العم ـــة جوان كاف
آثـــار إيجابيـــة مباشـــرة تتمثـــل فـــي زيـــادة هامـــش الربـــح 
اإلجمالـــي وترشـــيد وخفـــض مصاريـــف التشـــغيل والنفقـــات 
ـــاريع  ـــة المش ـــط وجدول ـــن التخطي ـــدءا م ـــك ب ـــمالية، وذل الرأس
الصغيـــرة وحتـــى تقييـــم فـــرص التحـــول الرقمـــي. كمـــا تـــم 
ـــد  ـــرض تحدي ـــات بغ ـــق للمخرج ـــامل والدقي ـــل الش ـــراء التحلي إج

القـــدرات األساســـية وآفـــاق االســـتفادة القصـــوى منهـــا.
تمثـــل التحـــدي الحقيقـــي فـــي كيفيـــة تفصيـــل كافـــة األفـــكار 
وصـــواًل لحصـــر المبـــادرات التـــي تتوافـــق مـــع المســـتهدفات 

االقتصاديـــة وقابليـــة التنفيـــذ مـــع أقـــل تأثيـــر ممكـــن علـــى 
مشـــاريع الصيانـــة الدوريـــة الشـــاملة، فضـــاًل عـــن ضـــرورة أن 
ــا.  ــبق تنفيذهـ ــم يسـ ــتدامة ولـ ــادرات مسـ ــذه المبـ ــون هـ تكـ
ونجـــح فريـــق العمـــل فـــي نهايـــة المطـــاف فـــي اســـتكمال 
ــامل  ــول الشـ ــج التحـ ــن برنامـ ــة مـ ــى والثانيـ ــن األولـ المرحلتيـ
ــة  ــد فرصـ ــى تحديـ ــادت إلـ ــرة قـ ــادرة مبتكـ ــتنباط 99 مبـ باسـ
لزيـــادة أربـــاح الشـــركة دون احتســـاب الفائـــدة والضرائـــب 
دوالر  مليـــون   313 قدرهـــا  الديـــن  وإهـــالك  واالســـتهالك 
أمريكـــي فـــي الســـنة بحلـــول عـــام 2024م )تشـــمل زيـــادة 
هامـــش الربـــح اإلجمالـــي بواقـــع 281 مليـــون دوالر أمريكـــي 
وخفـــض نفقـــات التشـــغيل بواقـــع 32 مليـــون دوالر أمريكـــي(. 
المحليـــة  المشـــاريع  ضمـــن  شـــركة  أول  ســـامرف  وتعتبـــر 
المشـــتركة ألرامكـــو الســـعودية تنجـــح فـــي إنجـــاز هـــذه 

ــة. ــادرة الطموحـ المبـ
ــوة  ــل خطـ ــامل يمثـ ــول الشـ ــج التحـ ــول أن برنامـ ــة القـ خالصـ
عمالقـــة للشـــركة فـــي ســـبيل تطويـــر مبـــادرات تراعـــي 
ـــرة  ـــن كل فك ـــر م ـــر المنتظ ـــق األث ـــة وتحق ـــدوى االقتصادي الج
ــل  ــة تمثـ ــع خطـ ــي وضـ ــي فـ ــاز الحقيقـ ــرة، وكان اإلنجـ مبتكـ
ـــى مـــوارد  ـــذ البرنامـــج مـــع المحافظـــة عل ـــق لتنفي خريطـــة طري

ــدة.   ــة المعتمـ ــد بالميزانيـ ــركة والتقيـ الشـ

ال شـــك أن التواجـــد بشـــركة تنعـــم بإمكانيـــات كبيـــرة تؤهلهـــا للتحســـن ومواجهـــة الصعـــاب يمثـــل تحديـــًا بالـــغ األثـــر علـــى 
الموظفيـــن، فمنـــذ التحاقـــي بســـامرف فـــي عـــام 2021م أتيحـــت لـــي الفرصـــة للعمـــل ضمـــن مشـــروع التحــــــــول الشـــامل 
فـــي الشـــركة كمنســـقة لســـير أعمـــال التشـــغيل، حيـــث بـــدأت مســـيرتي المهنيـــة بـــكل شـــغف وحمـــاس بغيـــة اإللمـــام بغايـــات 
الشـــركة وأهدافهـــا، ذلـــك عندمـــا دشـــنت الشـــركة فـــي يوليـــو 2021م شـــراكة مـــع مجموعـــة بوســـطن االستشـــارية الســـتحداث 
ـــال  ـــي مج ـــتمرة ف ـــرات المس ـــة المتغي ـــة األداء لمواكب ـــع فعالي ـــة ورف ـــادة اإلنتاجي ـــى زي ـــدف إل ـــة ته ـــامل طموح ـــول ش ـــة تح خط

ـــط. ـــر النف ـــة تكري صناع

تجربتـي األولـى ضمـن قصـة نجــاح سـامــرف
نداء غالم – مهندسة عمليات )برنامج التطوير المهني(

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 31العـــدد )10( أغســـطس 302022



تجــــديــد الخـيـــــمـة ) الــديــــوانــــية ( 
فـي مركـز سـامرف الترفيـهي

اسـتمرارا ألعمـال إدارة المـوارد البشـرية ممثلًة في قسـم الخدمات اإلدارية واإلسـكان فـي التجديدات 
القائمـة فـي مركـز سـامرف الترفيهـي ضمـن الخطـة الموضوعـة التـي تهـدف إلـى تقديـم بيئـة مثالية 
للمسـبح  المقابلـة  للخيمـة  كامـل  تجديـد  تـم  وعوائلهـم،  والموظفـات  الموظفيـن  بتطلعـات  تليـق 

وتسـميتها )الديوانيـة(. 

شـملت التجديـدات تطويـر كامـل للمـكان مـن أسـقف وجلسـات وإضـاءات وديكـور، كمـا تمـت إضافـة 
طاولـة لعـب متعـددة االسـتخدام و شاشـة، فأصبحـت الخيمـة مـكان مجهـز للجلـوس واالسـترخاء و 
للموظفيـن والموظفـات عـن  أجهـزة األلعـاب اإللكترونيـة  بأحـدث  أو االسـتمتاع  المباريـات  مشـاهدة 

طريـق الحجـز المسـبق للمـكان.

عبد الله خاشقجي - مشرف اإلسكان والميزانية

0143925083لحجز الخيمة )الديوانية( - التواصـل مع المشرف على الرقم 

تعتبـر أنظمـة اإلشـعال مـن المكونـات الضروريـة لضمـان عمـل أفـران التسـخين بكفـاءة عاليـة، لـذا حرصـت إدارة الصيانـة علـى 
تكليفنـا بمهمـة إجـراء إصالحـات هامـة ألنظمـة االشـتعال ومراقبـة كميـات األكسـجين العادمـة فـي أفـران التسـخين بغية رفع 

كفاءتهـا واعتماديتهـا.
بطبيعـة الحـال واجهتنـا العديـد مـن الصعـاب أثنـاء تنفيذ هذه المهمة، لكـن نجحنا في التغلـب عليها بفضل من اللـه ثم بالدعم 

الكبيـر مـن إدارتنا. أدنـاه إحدى هذه الصعـاب التي واجهتنا:
- قمنـا بإزالـة أحـد أنظمـة االشـتعال )رقـم 1( من فرن التسـخين رقم  B-01-22 واكتشـفنا أنه تالف تمامـًا وال يوجد بديل له في 
مسـتودعات الشـركة، كمـا أن جلـب بديـل جديـد يكبـد الشـركة مبالغ طائلة ويسـتغرق الكثير مـن الوقت. لذا قررنـا إصالحه داخل 
الشـركة باسـتحداث طريقـة هندسـية استكشـافية بمسـاعدة مـن قسـم الـورش، ونجحنـا فـي ذلـك بفضـل مـن اللـه وتوفيقـه 

ووفرنـا بذلـك للشـركة الكثير من الوقـت والمال.

الصور أدناه توضح مدى التلف في نظام االشتعال المذكور وحالته بعد اإلصالح:

تحسـين كـفاءة أنظـمة 
اإلشتـعال وأفــران التسخـين

عبد الله العصالني 
فني صيانة ميكانيكية

بعد اإلصالحنظام االشتعال التالف قبل اإلصالح

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 33العـــدد )10( أغســـطس 322022



عمليـــة توطيـــن النظـــام تعنـــي إنشـــاء وإعـــداد برامـــج تدريبيـــة مخصصـــة تناســـب المواصفـــات والمزايـــا 
التصميميـــة للمعـــدات المســـتخدمة فـــي وحـــدات المصفـــاة وطبيعـــة عمـــل موظفـــي التشـــغيل.

يتألف نظام إدارة تدريب التصنيع العالمي من نوعين من الوحدات التدريبية:
وحدة تدريبية مصممة بغرض:

- تقديـــم برامـــج تدريـــب تعنـــى بالســـالمة والمعـــدات العامـــة )الســـالمة مـــن مخاطـــر غـــاز كبريتيـــد 
الهيدروجيـــن والمضخـــات العامـــة والمبـــادالت الحراريـــة واألمـــن الســـيبراني، الـــخ(.

- هذا النوع من التدريب غالبًا ال يتطلب إجراء أي تعديالت ليتسنى تطبيقه في الشركة.

وحدة تدريبية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات تشغيل المصفاة:
- يشمل ذلك تقديم برامج تدريب مخصصة تناسب وحدات المصفاة.

- كذلك يشمل هذا النوع من التدريب تفاصيل محددة تنطبق على الشركة.

تتطلب عملية توطين النظام وجود ُكّتاب تقنيين يعملون عن كثب مع خبراء مختصين:
ـــكار  ـــات وابت ـــع المعلوم ـــة جم ـــى مهم ـــث يتول ـــروع، حي ـــر للمش ـــف ومدي ـــة مؤل ـــي بمثاب ـــب التقن - الكات

مـــواد التدريـــب مســـتعينًا بالمـــوارد المتوفـــرة )مثـــل كتيبـــات وإجـــراءات تشـــغيل الوحـــدات، الـــخ(.
- يقـــوم الكاتـــب التقنـــي باستشـــارة الخبيـــر المختـــص بغـــرض اإللمـــام والحصـــول علـــى المعرفـــة 
ــر المختـــص  ــوم الخبيـ ــم يقـ ــة، ثـ ــات اإلنتاجيـ ــدة أو العمليـ ــل الوحـ ــة عمـ ــن طريقـ ــة عـ ــة الكافيـ الفنيـ
باإلجابـــة علـــى أســـئلة واستفســـارات الكاتـــب التقنـــي بغيـــة التأكـــد مـــن إعـــداد مـــواد التدريـــب بصـــورة 

دقيقـــة ومواكبـــة لمتطلبـــات تشـــغيل الوحـــدة.

علي الرايقي	 

زكريا الندوي	 

هاني الجهني	 

مؤيد الحازمي	 

عبد العزيز الهوس	 

نواف الرفاعي	 

رئيس الفريق

كاتب تقني )المنطقة أيه1(

كاتب تقني )المنطقة أيه2(

كاتب تقني )المنطقة بي1(

كاتب تقني )المنطقة بي2(

كاتب تقني )المنطقة سي1 والمنطقة سي2(

يتألف فريق الُكّتاب التقنيين من:

توطين نظام إدارة تدريب التصنيع 
العالمي بشركة سامرف

زكريا الندوي – مستشار تدريب بإدارة الموارد البشرية

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 35العـــدد )10( أغســـطس 342022

قـــد نكـــون علـــى أتـــم االســـتعداد والتحضيـــر لكننـــا نفاجـــأ بناقـــد أو مثبـــط أو منافـــس 
متميـــز، كل ذلـــك يدعـــو الـــى عـــدم اإلستســـالم أو االنســـحاب أمـــام التحديـــات.

ــر  ــا اســـتطعنا التغييـ ــلبية وكلمـ نتعـــرض والبـــد لمواقـــف مفاجئـــة أو تعليقـــات سـ
والثبـــات كلمـــا أحدثنـــا الفـــرق.

ـــأة  ـــاوز أي مفاج ـــة لتج ـــارات الكافي ـــر والخي ـــع التدابي ـــدل ووض ـــذر المعت ـــن الح ـــد م الب
قبـــل أن تقـــع، فالضغـــط طبيعـــة الحيـــاة يخففـــه االســـتعداد المبكـــر والتخطيـــط 

المســـبق الـــذي يمنحنـــا قـــوة هائلـــة.

ــرات  ــام المتغيـ ــرك أمـ ــتجابة تحـ ــل، االسـ ــتجابة وردة الفعـ ــن االسـ ــرق بيـ ــك فـ هنالـ
وخلـــق البدائـــل والحلـــول، أمـــا ردة الفعـــل هـــي االســـتغراق فـــي المشـــكلة 

والمتغيـــرات ال غيـــر.

فالتحديـــات حاصلـــة والبـــد وقـــد تكـــون علـــى صـــورة أفـــكار ســـلبية ، والحـــل أن نكـــون 
ـــداًل مـــن مجـــرد  ـــًا لألمـــر ب ـــًا وهجومي ـــة االســـتعداد بخطـــة تســـتجيب دفاعي علـــى أهب

مقابلتـــه بـــردة الفعـــل، وذاك هـــو االســـتعداد المبكـــر الـــذي يصنـــع جـــودة الحيـــاة.

كن مستعدًا
عبير غالم 

أخصائي إتصال وإعالم

* إقتباس من كتاب „طريقة تفكيرك هي األهم“ للمؤلف كيث هاريل

35العـــدد )10( أغســـطس 2022



ـــة األساســـية للحـــد مـــن مشـــكلة تســـرب البخـــار مـــن نظـــام التســـخين رقـــم -922 قضـــت خطـــة الصيان
ـــدة  ـــة واح ـــل وردي ـــدة عم ـــغيلها لم ـــاف تش ـــم إيق ـــأن يت ـــم )2( ب ـــت رق ـــتعادة الكبري ـــدة اس ـــي وح E-01 ف
ــرب بوصـــالت  ــببة فـــي التسـ ــة المتسـ ــتبدال األنابيـــب التالفـ ــة مـــن اسـ بغـــرض تمكيـــن فريـــق الصيانـ
أنبوبيـــة مجهـــزة مســـبقًا، علمـــًا بـــأن مهمـــة نظـــام التســـخين هـــي تســـخين الغـــاز الحمضـــي ليبلـــغ مـــدى 
ـــز  ـــاء المحف ـــت فـــي وع ـــى ترســـب الكبري ـــؤدي إل ـــا ي ـــت، مم ـــف أبخـــرة الكبري حـــراري كافـــي لتفـــادي تكث
ــاف  ــك اإليقـ ــي ذلـ ــا فـ ــغيلية بمـ ــاكل التشـ ــن المشـ ــد مـ ــي العديـ ــبب فـ ــي التسـ ــي، وبالتالـ الكيميائـ
ـــع  ـــا م ـــي تنفيذه ـــروع ف ـــل الش ـــتها قبي ـــة ومناقش ـــذه الخط ـــرض ه ـــم ع ـــه ت ـــدة. إال أن ـــراري للوح االضط
ــأن  ــا إدارة التشـــغيل بشـ ــات التـــي أبدتهـ ــرًا للتحفظـ ــات بالمنطقـــة „بـــي“ نظـ فريـــق هندســـة العمليـ
ـــة،  ـــرة الصيان ـــوم مـــن الغـــاز الحمضـــي خـــالل فت ـــر قياســـي مكعـــب فـــي الي ـــف مت ـــة 50 أل ـــة مناول صعوب
ـــذي  ـــي تغ ـــة الت ـــواد األولي ـــم والم ـــات القي ـــل كمي ـــى تعدي ـــرار إل ـــن االضط ـــاوف م ـــود مخ ـــى وج ـــرًا إل نظ
ـــزل ووحـــدة تكســـير الســـوائل  ـــاج الدي ـــل وحـــدة إنت ـــي )مث ـــي العال ـــد المال ـــة ذات العائ الوحـــدات اإلنتاجي
بالتحفيـــز الكيميائـــي، الـــخ(، وهـــي المشـــاكل التـــي حـــرص فريـــق هندســـة العمليـــات علـــى تجنبهـــا 

ـــا. ـــى إثره ـــركة عل ـــتتكبدها الش ـــت س ـــي كان ـــة الت ـــائر المالي ـــى الخس ـــر إل بالنظ
ـــر جـــدوى  أبـــدى فريـــق هندســـة العمليـــات تحفظـــه علـــى هـــذه الخطـــة واســـتحدث طريقـــة أخـــرى أكث
وفعاليـــة، قضـــت بتنفيـــذ الصيانـــة دون اللجـــوء إلـــى خيـــار إيقـــاف تشـــغيل الوحـــدة اضطراريـــا، وذلـــك 
ـــي  ـــم )2( ف ـــت رق ـــتعادة الكبري ـــدة اس ـــغيل وح ـــام تش ـــي نظ ـــة ف ـــة معين ـــالت فني ـــر وتعدي ـــاذ تدابي باتخ
يـــوم تنفيـــذ الصيانـــة وفـــي اليـــوم الـــذي ســـبقه. كمـــا تـــم اعتمـــاد خطـــة طـــوارئ تحســـبًا ألي تطـــورات 

ـــاء العمـــل. ـــر متوقعـــة أثن غي

ُأنِجـــَزت هـــذه الصيانـــة بصـــورة آمنـــة فـــي 23 نوفمبـــر 2021م خـــالل الفتـــرة مـــن الســـاعة 07:10ص إلـــى الســـاعة 05:34م، 
وذلـــك بفضـــل مـــن اللـــه ثـــم بالدعـــم الكبيـــر مـــن كافـــة اإلدارات واألقســـام واألطـــراف األخـــرى المشـــاركة فيهـــا )إدارة التشـــغيل 
ـــة والمقاوليـــن وشـــركة روابـــي وفريـــق هندســـة العمليـــات وقســـم الســـالمة(، فضـــاًل عـــن أن تنفيـــذ هـــذا العمـــل  وإدارة الصيان
تـــم دون تأثيـــر علـــى كميـــات المـــواد الـــواردة إلـــى الوحـــدات اإلنتاجيـــة مـــع المحافظـــة علـــى اإلداء التشـــغيلي لوحـــدة اســـتعادة 

الكبريـــت ومســـتويات اســـتخالص الكبريـــت دون اللجـــوء إلـــى اســـتخدام نظـــام حـــرق المـــواد الهيدروكربونيـــة العادمـــة.
 921-E-05 ــخين رقـــم ــام التسـ ــة نظـ ــج فـــي صيانـ ــم تطبيـــق ذات النهـ ــتحدثة، تـ ــة المسـ ــذه الطريقـ ــر لهـ ــاح الباهـ ــر النجـ إثـ
بوحـــدة اســـتعادة الكبريـــت رقـــم )1( فـــي 02 مـــارس 2022م، حيـــث تـــم عـــزل نظـــام اســـتعادة البخـــار فـــي ذلـــك اليـــوم تمهيـــدًا 
الســـتبدال وصلـــة أنبوبيـــة ومحبـــس بخـــار معطـــوب، وأعقـــب ذلـــك صيانـــة أخـــرى مماثلـــة ناجحـــة تمـــت فـــي 07 مـــارس 2022م 
ـــة  ـــي وصل ـــة وه ـــع تالف ـــتبدال قط ـــم اس ـــم )1( – )ت ـــت رق ـــتعادة الكبري ـــدة اس ـــم E-03-921 بوح ـــخين رق ـــام التس ـــالح نظ إلص

ـــا(. ـــن له ـــف التابعي ـــوب التصري ـــزل وأنب ـــام الع ـــى صم ـــة إل ـــة باإلضاف أنبوبي

ـــل  ـــن أفض ـــا ضم ـــم اعتماده ـــي2“ وت ـــة „ب ـــل للمنطق ـــادة العم ـــق قي ـــل فري ـــن قب ـــتحدثة م ـــة المس ـــذه الطريق ـــادة به ـــت اإلش تم
ـــٌر بالذكـــر أنـــه تـــم إضفـــاء العديـــد مـــن التحســـينات  الممارســـات، وســـيتم إدراجهـــا ضمـــن تعليمـــات التشـــغيل المتعلقـــة بهـــا. جدي
علـــى هـــذه الطريقـــة منـــذ تطبيقهـــا ألول مـــرة فـــي 23 نوفمبـــر 2021م، حيـــث اشـــتملت هـــذه التحســـينات علـــى الزيـــادة 
القصـــوى لكميـــات القيـــم الخاصـــة بالوحـــدات المتأثـــرة قبـــل أيـــام عديـــدة مـــن تنفيـــذ الصيانـــة باإلضافـــة إلـــى التشـــبع الحـــراري 
ـــخ. وال  ـــة، ال ـــذ الصيان ـــاء تنفي ـــت أثن ـــل غـــازات الكبري ـــادة القصـــوى للحـــرارة وعـــزل جهـــاز تحلي ـــدة مـــن الزي ـــام عدي ـــل أي الفعـــال قب
ـــة  ـــم لمراقب ـــة التحك ـــالل لوح ـــن خ ـــور م ـــات األم ـــر لمجري ـــالع المباش ـــى االط ـــات عل ـــة العملي ـــق هندس ـــرص فري ـــر ح ـــي ذك يفوتن
المؤشـــرات الهامـــة لـــألداء التشـــغيلي أثنـــاء تنفيـــذ الصيانـــة )مثـــل مســـتويات الضغـــط فـــي أجهـــزة التكثيـــف والمفاعـــالت 

ـــه.  ـــرارة وخالف ـــات الح وقياس

فريـــق هندســـة العمليـــات بالمنطقـــة "بـــي2" ينجـــح 
ــادي  ــة لتفـ ــة بديلـ ــة صيانـ ــتحداث طريقـ ــي اسـ فـ
ــدة  ــدد لوحـ ــراري المتعـ ــغيل االضطـ ــاف التشـ إيقـ

اســـتعادة الكبريـــت رقـــم )2(
خالد غزال – مهندس عمليات وأخصائي إنتاج الكبريت واألمينات

مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 37العـــدد )10( أغســـطس 362022



مجلـــة ســـامرف تصدرهـــا العالقـــات العامـــة بشـــركة ســـامرف 3839

زيـــارة معالـــي رئيـــس الهيئـــة الملكيـــة 
للجبيـــل وينبـــع لســـامرف

ســـامرف تكـــرم علـــى ريادتهـــا فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة

باسم الظاهري – مشرف االتصال واإلعالم

قـــام معالـــي رئيـــس الهيئـــة الملكيـــة للجبيـــل 
وينبـــع المهنـــدس/ خالـــد بـــن محمـــد الســـالم 
ـــق  ـــس المواف ـــوم الخمي ـــامرف ي ـــركة س ـــارة لش بزي
اســـتقباله  فـــي  أغســـطس 2022م، وكان   18
ـــن محمـــد النتيفـــي رئيـــس  المهنـــدس/ إبراهيـــم ب
الشـــركة وكبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن وعـــدد مـــن 

ــركة. ــئولي الشـ مسـ
اشـــتمل برنامـــج الزيـــارة علـــى عـــرض تعريفـــي 
وأعمالهـــا  ســـامرف  إنجـــازات  عـــن  موجـــز 
ــاد الوطنـــي  ــم اإلقتصـ ــد فـــي دعـ ــا الرائـ ودورهـ
ومســـؤوليتها تجـــاه المجتمـــع، وأعقـــب ذلـــك جولـــة 
داخـــل المصفـــاة تعـــرف معاليـــه خاللهـــا علـــى 
أهـــم الوحـــدات اإلنتاجيـــة ومختلـــف المشـــتقات 
البتروليـــة ونظـــم التشـــغيل والمراقبـــة الحديثـــة 

المســـتخدمة فـــي المصفـــاة.
خالـــد  المهنـــدس/  أثنـــى  الزيـــارة  ختـــام  فـــي 
ـــا إدارتهـــا وموظفيهـــا  ـــى الشـــركة وحي الســـالم عل
وتمنـــى لســـامرف المزيـــد مـــن النجـــاح كونهـــا مـــن 
ـــاريع  ـــح المش ـــد أنج ـــي وأح ـــاد الوطن ـــز االقتص ركائ
االســـتثمارية الصناعيـــة فـــي الهيئـــة الملكيـــة 
ـــا  ـــري تكريم ـــًا تقدي ـــه درع ـــدم معالي ـــا ق ـــع، كم بينب
مـــن الهيئـــة الملكيـــة بينبـــع لشـــركة ســـامرف 
ـــودات  ـــي مجه ـــل ف ـــادي المتمث ـــا الري ـــر دوره نظي
الشـــركة فـــي مجـــال المســـئولية االجتماعيـــة 

والتـــي تهـــدف الـــى خدمـــة األفـــراد وتنميـــة 
المجتمعـــات. مـــن جانبـــه عبـــر المهنـــدس/ إبراهيـــم 
النتيفـــي عـــن جزيـــل شـــكره وتقديـــره للمهنـــدس/ 
ــركة،  ــة للشـ ــه الكريمـ ــى زيارتـ ــالم علـ ــد السـ خالـ
ــام  ــى اهتمـ ــل علـ ــر دليـ ــا خيـ ــا بأنهـ ــًا إياهـ واصفـ
الهيئـــة الملكيـــة بدعـــم الصناعـــة واالســـتثمار 
بغيـــة تحقيـــق المزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار 

ــاء.  فـــي هـــذا الوطـــن المعطـ

RCJY CEO
Visits SAMREF
SAMREF Recognized For Its Leading CSR Contributions

Basem M. Al-Dhahri – Communication and Media Supervisor

On Thursday 18 August 2022, HE/ CEO 
of the Royal Commission for Jubail and 
Yanbu, Mr. Khlaid Al-Salim paid a visit to 
SAMREF. He was received and welcomed 
by SAMREF President & CEO, Mr. Ibrahim 
M. AlNitaifi, Executive team and senior 
staff.
During the visit, Mr. Al-Salim was 
given a brief overview of SAMREF’s 
achievements, operations and leading 
role in support of the national economy 
and social responsibility contributions. 
After that, he was taken on a refinery 
tour where he had an understanding of 
the key process units, products as well as 
the cutting-edge operating and control 
systems in place.

At the end of visit, Mr. Al-Salim 
commended SAMREF management and 
employees. He wished more success 
to SAMREF in its vital contribution to 
the national economy as one of the 
successful industries at the RC-Yanbu 
project. Also, he presented a plaque to 
SAMREF in recognition of its tremendous 
CSR contributions to the local 
community. On behalf of SAMREF, Mr. 
Al-Nitaifi expressed sincere appreciation 
to Mr. Al-Salim for the site visit. Mr. Al-
Nitaifi praised the visit as it reflects the 
real attention given by the RCJY to the 
industrial and investment projects in 
order for our beloved country to achieve 
more success and prosperity.
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B2 Process Engineering Group 
Alternative Approach Avoids 
Several SRU’s Shutdowns
Khalid Ghazal, Technical Staff Process Engineer - Sulfur & Amine Specialist

The plan to mitigate a critical Steam leak in 922-E-01 SRU-2 1st Re-heater was Unit 
shutdown for one shift to enable Maintenance to replace damaged leaking piping with 
prefabricated Spools. As Re-heaters preheats the Acid Gas to an adequate margin of 
temperature to avoid Sulfur vapors condensation, subsequently Sulfur deposition on 
the Catalyst Bed, which can trigger various operational issues including Unit forced 
shutdown. However, shortly before execution, the plan was discussed with B2 Process 
Engineering seeing as Operations advised the challenge of handling 50 ksm3/d of 
Acid Gas during the shutdown period, as there was a concern of adjusting the load 
of upstream moneymaker Units )CHD, FCC Complex, etc.( which the team aimed to 
avoid considering associated financial losses.

B2 Process Engineering challenged the plan and came up with a more effective 
approach which entailed executing the job without Unit shutdown, considering 
measures and adjustments in SRU-2 operation the day prior and the day of execution. 
Moreover, a contingency plan was set considering an unexpected event.                
  
The task was safely and successfully executed on 23rd November 2021 between 7:10 
am – 5:34 pm with excellent support of all involved )Ops/Maintenance/Contractor/
Rawabi/Process Engineering/Safety(. Moreover executed without any impact on 
upstream Units, SRU operation & recovery maintained and Flaring was avoided.     

As the above technique was proven a success, the same practice was applied for 921-E-05 SRU1 3rd 
Re-heater on 2nd March 2022 as De-superheated HPS was isolated that day to replace a Spool Pipe and 
malfunctioning Steam Trap. Followed by another successful attempt for 921-E-03 SRU1 2nd Re-heater 
on 7th March 2022 )damaged HPS Spool, associated Isolation Valve/Drain were replaced(.

The modified procedure is being adopted as best practice by B2BT and will be incorporated into respective 
operating instructions. It is worth noting that several improvements were added to this practice since 
initial trial conducted on 23rd November 2021 which include maximizing feed to the train planned several 
days advance to the activity associated with an effective Heat Soak several days before to maximize 
heat, isolate Tail Gas Analyzer during activity etc. not to forget Process Engineering direct involvement 
with Control Panel to monitor critical parameters i.e. Condensers Pressures, Rx’s TI’s etc. 



Localization is the process of creating customized training to fit the design of our 
equipment in operating units and the job role of our operators.

GMT Consists of Two Types of Training Modules
	Training built to be used as-is:

	 This includes safety and generic equipment modules )H2S Safety, Generic Pump 
and Heat Exchanger Training, Cyber Security, etc.(

	 This training often requires no modifications to apply to SAMREF

	Training built to meet site-specific requirements:
	 This includes operating units and site-specific training
	 This type of training is built to include specific details applicable to SAMREF.

Localization involves a Technical Writer working closely with Subject Matter 
Experts )SMEs(
	 The Technical Writer is the author and project manager.  Their role is to gather the 

information and create the training material using available resources )e.g. Unit 
Operating Manuals, procedures, etc.(

	 The Technical Writer consults with the Subject Matter Expert who provides unit 
expertise or work process knowledge. SME answers questions and ensures the 
training materials created are accurate and up-to-date.

	 ALI H. ALRAIGI

	 ZAKARIA S ALNADWI

	 HANI E. ALJOHANI

	 MOAYAD I ALHAZMI

	 ABDULAZIZ A. ALHAWSAH

	 NAWAFA. ALREFAEI

Team Leader

A1 Technical Writer

A2 Technical Writer

B1 Technical Writer

B2 Technical Writer

C1/C2 Technical Writer

GMT Technical writer Team:

GMT LOCALIZATION
Zakaria Saad AL-Nadwi - HR Training Consultant I 

We may think we are well-prepared, but we all-of-a-sudden confront a critic, 
detractor or serious rival. Whatever it takes, we shall never give up.

We are always prone to unexpected situations or unfavorable comments. 
The more we able to achieve change, the more we can make difference.

It is important to be reasonably careful and take adequate measures 
to mitigate harmful effects of unexpected situations. Stress is a routine 
challenge that we can overcome by early preparedness and timely planning, 
which give us the required momentum.  

Response differs from reaction. Response is to precede changes, create 
alternatives and find solutions. On the other hand, reaction is to remain stuck 
in the middle of the problem without any change.

We may encounter challenges like unfavorable ideas. The solution is to be 
well-prepared by setting a proper plan that enables us to respond defensively 
and confrontationally to the issue, instead of adopting a reactive attitude. 
This is the early preparedness that brings quality of life.

GET PREPARED
Abeer S. Ghulam
Communication & Media Specialist

* Abridged from the “Attitude Is Everything“ book by Keith Harrell.
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Renovation of SCR Tent 
)Dewaniya(

In continuation of the efforts made by the HR-ACS at SAMREF recreation center 
as part of the approved plan to provide the convenient environment that meets 
the expectations of the employees and their families, the tent )Dewaniya( has been 
drastically renovated.

Renovations covered the entire tent area including the roof, sitting furniture, lighting 
system and decorations. In addition, the tent has been furnished with a multigame 
table and a LCD screen to add extra sense of comfort and relaxation while watching 
matches or enjoying playing e-games. The tent service is available to all employees 
by means of advance reservation.

Abdullah Khashogji - HR-Housing & Budget Control Supervisor

For reservation, kindly contact the SRC supervisor on 0143925083

As burners are essential parts to maintain a high heater efficiency, we were assigned by our management 
to conduct a major burner repairs and controlling heaters O2 in order to increase the efficiency and 
reliability of our heaters.
Doing, we faced a lot of obstructions but we over rolled it with the support of our management, here is 
one of the obstruction we faced:

- One of the burners we removed on 22-B-01 )burner#B1( found badly damaged, and the burner were 
at zero stock at the warehouse, also to order a new burner that would cost a lot of money and will 
take time to deliver onsite. Therefor we arranged to conduct a local repair with the help of SAMREF 
workshop to do a reverse engineering on the burner. Doing so, we saved time and money.

The change on the draft before and after we start the task.

Burners and Heater 
Efficiency
Abdullah Asslani
Mechanical Technician

Damaged burner After the Repair
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Wisdom is a gift from Allah ))And whoever has been given wisdom has certainly been 
given much good(( – Al-Baqarah – 2:269. However, wisdom is an ability acquired by 
observation through reading or from others and one’s own experiences including 
lesson learning as to have a coherent sum of perception and attitude. In general, 
the wise person is the one who makes flawless decisions and sensible judgements. 
Wisdom is a set of “Dos and DON’Ts” i.e. doing right things and refraining from 
shortcomings by somebody regardless of his/her level of academic knowledge. 
The wise judgement is mainly based on complete information that is preceded by 
reasonable analysis of pros and cons along with possible consequences. As our 
present is a result of our previous decisions and our future is an anticipation of our 
today’s decisions, it is important to consult subject matter experts before making 
crucial decisions and judgements. Wisdom is the path to quality.

Wisdom does not mean perfection. A wise person may make mistakes because 
wisdom is not a mere brilliance as well as not all things are always done wisely. 
Some things are done emotionally while wisdom always has a more comprehensive 
spectrum. Sometimes we do things wisely while we act unwisely other times.
A wise person shall be bold to break routine and prudent to avoid repeating 
mistakes of others )lesson learning(. As such, experience is translated into wisdom 
and calm is maintained in order to have a big picture thinking and explore available 
interests and options.

At SAMREF, we learned from the LPS to repeat the same practices continuously to 
avoid potential losses. It is a clear example of wise thinking.
“The senses deceive from time to time, and it is prudent never to trust wholly 
those who have deceived us even once.” – A quote by Rene Descartes*. It means 
that we make mistakes when we rely on our senses. Doubt is important to avoid 
repeated mistakes. In fact, we see some experts committing severe mistakes due 
to inactivity of wise mind.

Wise Mind
Mansour Al-Guthami
 Snr. Labor Relations Consultant

My First Deep-Dive
Into SAMREF Success Story

Nidaa Ghulam - Process Engineer  )PDP(

* Rene Descartes was a French philosopher, mathematician and scientist who had often been called as 

the “Father of Modern Philosophy“. His philosophic legacy is still being taught worldwide.     

Being in an organization that has a strong potential for improvement and challenges, gives a 
significant impact on its employees. When I first joined SAMREF in 2021, I had the opportunity 
to work for SAMREF Transformation project as an operation work stream coordinator. My 
Journey started with full of passion to know SAMREF goals and targets. In order to address 
the changing dynamics of the refining industry, SAMREF collaborated with Boston Consulting 
Group )BCG( in July 2021 to design an ambitious transformation plan and enhance SAMREF 
productivity and efficiency. 

My tasks were full of exposure that allowed me 
to learn more about SAMREF challenges and 
business. I learned from all the opportunities 
and ideas that were identified in several 
areas, such as, Yields improvement, feedstock 
quality, and additional sales outlets. The plan 
started with the Transformation study, which 
aimed to identify opportunities that will drive 
our assets to deliver its full potential to allow 
SAMREF to regain its competitive position 
especially during the current very challenging 
business environment.  In fact, the scope of 
the program covered almost each and every 
aspect of our business that would directly 
affect Gross Margin, Opex & Capex.  Starting 
from planning and scheduling to minor 
projects, as well as evaluating digitalization 
opportunities. In addition, full analysis was 
performed in order to establish the baseline 
and identify the full potential of our assets.
The challenge was with detailing all ideas to 

pursue initiatives that only apply economics 
and execution with least impact on our TA.  
Furthermore, Initiatives should be sustainable 
and not have been already implemented. 
At the end of this process, the team has 
successfully completed the first two phases 
of the program by 99 creative initiatives, 
resulting in an identified EBITDA )Earnings 
Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization( Improvement opportunity of 
$313 M/year by 2024 )~$281 M in Margin 
improvement & $32 M in Opex savings(. In fact, 
SAMREF is considered the 1st domestic joint 
venture to complete this initiative.
Finally, The Transformation is a huge action 
for SAMREF in developing the initiatives 
considering the feasibility and the impact of 
each idea. The accomplishment was to set the 
plan as the implementation roadmap while 
sustaining resources within the approved 
budget. 
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SRU-2 Muffle Furnace PLC Control Panel 
& Logic Modification - The Successful 
Story Continues
Khalid Ghazal, Technical Staff Process Engineer - Sulfur & Amine Specialist

After approximately one year of successful Project implementation of SRU-1 
Muffle Furnace )M/F( PLC Control Panel & Logic Modification, B2BT executed the 
same control scheme for SRU-2. The scope included replacing all related obsolete 
Pneumatic Controllers with latest digital ones, eliminating unused circuits and 
incorporating B2BT )Projects/Operations/Process Engineering/DCS/Maintenance( 
recommendations. The task was exceptionally executed as led by Projects team.

Process Engineering recommendations were incorporated in PLC Logic, 
acknowledged by B2BT/commended by ExxonMobil Sulfur Specialist. Previously 
majority of problems resolved in SRU-1 and same applied for SRU-2. The 
recommendations simplified shutdown/start-up process by eliminating needless 
steps and correcting faults, consequently, eliminating unnecessary/ spurious M/F 
trips during start-up activities. It must be noted that both M/F 1&2 were started with 
No bypasses and minimal manpower. This ensured safe startup/less exposure to 
risks. Additionally, the detailed Logic Testing conducted by Samref’s PMT )Project 
Management Team( & vendor )Sensia Global/Rockwell Automation( on 25th June 
2022 confirmed logic readiness.

During this project, Sensia improved system Graphical Representation; this helped Operations to visualize 
the process and log appropriate steps to follow during unit startup-up/normal operation mode. Moreover, 
Maintenance/Instrument can now troubleshoot problems )if any( from field as HMI also contains detailed 
information on healthiness of PLC system )Voltages, temperatures, instrument fault conditions, burnt 
fuses, physical readouts, alarm/trip point information, valve commands and feedbacks which would be 
otherwise be available on DCS only. The HMI also includes detailed documents of  installed products, 
which helps technicians/engineers to lookup necessary information/avoid manual printing datasheets 
to refer to on site. The team was requested to implement improvements on M/F 1 HMI )executed post 
M/F 2 startup(.

B2BT is proud to report that Samref’s knowledge sharing Culture/utilizing lessons learned from previous 
experiences and effortless coordination, were seamlessly implemented in M/F 2 control system upgrade, 
consequently the execution period dropped by Nine days 10th - 30th June 2021 vs. 17th - 28th June 
2022 for SRU-1 & SRU-2 respectively )an achievement on its own(.

A Safe/Steady Unit start-up on 28th June 2022 was recognized by B2BT continuing to be an example 
of Great Teamwork resulting in a recordable/remarkable achievement with a safe/successfully/smooth 
start-up in comparison to ones prior to this date.



 SIMPLIFIED TAX INVOICE EXAMPLE
Always include all mandatory fields and items for electronic invoice

THE ELECTRONIC INVOICE

The electronic billing system is a procedure that seeks to convert the process of issuing invoices and 
debit or credit notices into an electronic process, which will allow the exchange of invoices and notices 
in an integrated electronic format organized between the seller and the buyer. In this process, the billing 
system executes internal software commands in order to issue the electronic invoice hence it cannot 
be handwritten invoice, copied through the scanner, or even issued by programs that do not perform 
internal technical tasks as required.
The electronic billing system will be implemented in two phases, the first phase started on December 4th, 
2021 in which it requires all invoices to be issued and saved through an electronic system and contains all 
the information and fields required by ZATCA. Moreover, a major addition to the electronic invoice is the 
QR code that enables the consumer when scanned to verify the validity of the invoice. 
Phase two will be enforced starting January 1st, 2023 and rolled-out in waves targeting taxpayer groups 
based on their annual sales. This phase is related to the integration of the billing system of the taxpayer 
with ZATCA’s so that to share the electronic invoices with them electronically and online. Technically, 
the electronic invoice should be issued in a specific format )XML( in order for this phase to work. XML 
is a language of data through which the formulation of the data is exchanged, and this data will not be 
readable. Rather, it is an electronic version of the data, formatted in a special way to be read or exchanged 
between computer systems.

Reem Amoudi - Accountant

Mistakes Management
Mohammed Brinji  - OP Control Operator

SAMREF SAP Fiori 
Implementation
Ahmed Abdulaziz - System Engineer )SAP(
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One of the comprehensive concepts 
of error management is that the more 
mistakes we acknowledge and work 
to correct, the greater the chances of 
success.
When we make mistakes, many 
people turn from acknowledging 
them, correcting them, and pointing 
fingers rather than accepting personal 
responsibility for them.
The result is that learning and 
development come to a complete 
halt, making it more likely that you will 
repeat the same mistake. 
But it doesn‘t have to be this way. Tell 
yourself it‘s time to view every mistake 
as an opportunity, not a weakness. 
This change in outlook will stimulate 
personal growth and strengthen 

As part of IT Digital Transformation 
program to improve efficiency and 
effectiveness for IT services, SAMREF 
IT Team have implemented SAP 
FIORI which is the trend technologies 
nowadays in SAP, featuring new user 
interface and experience )UI/UX( for 
SAP business applications like HR )ESS, 
MSS( and MM )PO/PR approval( and 
other SAP modules, and it will also 
focus on providing all business roles in 
real time on compatible hand devices 
with responsive interface )Desktop, 
Smartphones and Tablets(.
With SAP Fiori, you can achieve your 
business goals with simple and intuitive 

Relationships and enhance efficiency 
and effectiveness
The truth is that there should be no 
shame in making a mistake. How will 
you learn and how will you grow if you 
are afraid to try something new? It is 
possible that it will not work from the 
beginning, as the path of correction is 
always cumbersome, but its result is 
feasible at all levels.
According to Albert Einstein, a person 
who has never made a mistake has 
never tried anything new.

And I concluded that if you are certain 
that you have taken the wrong train, get 
off at the first station, as the distance 
increases, the way back becomes more 
difficult.

screens, and have better UI/UX with 
maximum usability )Desktop PC, 
tablet or smartphone(, and it will help 
increasing productivity by delivering 
reduction in time to complete the task 
compared to SAP GUI, and innovate new 
solutions and build faster applications.
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What is Organizational Development )OD(?
Organizational Development )OD( is aimed at organizational effectiveness.  OD 
aims to create long-lasting positive changes in an organization’s culture, structure, 
systems, and processes.

What are the benefits and outcomes of OD?
OD is about boosting efficiency and productivity in the workplace.  This results 
in a number of business outcomes, including enhanced communication within 
organizational structures, streamlined business processes, financial performance, 
employee growth, and continuous development – an increased capacity to adapt 
and renew the organization.  In other words, it leads to performance excellence, 
which is our slogan at Samref.

How does OD work?  What is the OD process?
There are a number of approaches to implementing OD at an organization.  A 
conventional approach is the called Action Research Model.  This six-step model 
is used by many organizations to guide their OD process.  It entails what its name 
describes – research and action – interfused with multiple loops used to transmit 
feedback and ensure continuity of the changes made.  Here are the six stages of 
Action Research Model:

Organizational Development
for Performance Excellence
Nabil Elbazi )PHRi, SPHRi, CHRODP(
Human Resources & Organizational Development Advisor

What are OD interventions?
Regardless of the model being used, implementing OD in an organization leads to positive changes, 
called interventions.  Following are some examples of interventions that could result from applying OD.

Another simpler approach developed by Kurt Lewin is called the Three-Step Model, 
also known as the Unfreeze-Change-Refreeze method, or the Plan-Action-Result 
method.  In this model, illustrated below, there is less emphasis on identifying the 
problem and diagnosing it, rather it assumes the solution has already been identified.  
All that is required now is planning )Unfreeze( to implement the identified solution 
)Change( and follow up to ensure sustainability of the implemented changes 
)Refreeze(.

	 Performance management
	 Developing talent
	 Diversity interventions
	 Wellness interventions

	 Individual interventions
	 Group Interventions
	 Team building
	 Intergroup relations interventions

	 Transformational change
	 Continuous change
	 Transorganizational change

	 Organizational )structural( design
	 Total quality management
	 Work design / re-design
	 Job enrichment

How can I learn more about OD?  How can I apply it at Samref?
The OD function at Samref was initiated as a Board Resolution in 2006.  It falls under the umbrella of the 
Human Resources Department and there are built-in processes to request OD services.
The author is more than happy to receive your OD requests and discuss how you can apply OD principles 
and best practices in your department or section.  Feel free to drop me a line anytime!

1. Unfreeze )Plan( 2. Change )Action( 3. Refreeze )Result(
Ensure organization is ready for change Execute intended change)s Ensure change is permanent

SuccessEvaluationPlanningFeedback & 
Assessment

Intervention & 
implementation

Problem 
Diagnosis

HR Management 
Interventions

Strategic Change 
Interventions

Human Process 
Interventions

Techno-structural 
Interventions



SAMREF HOP – Phase V
Basem Mouria – HOP Civil Engineer

Dynamic Matrix Control )DMC(
Almuhannad Basuni – Process Control Engineer

As part of SAMREF HOP - Phase V - to build 170 
units at Haii Al-Jar for the eligible employees, 
upon completion of the infrastructure and 
public utility works; SAMREF HOP engineers 
are progressing in both construction phases 
and compliance with the RC-Yanbu standards 
to ensure delivering the compound in a 
modern manner in consistence with the 
advanced architectural style of the local 
community area. In addition, they oversee all 
construction milestones and coordinate on 

a daily basis with the involved engineering 
consultants, contractors and teams to ensure 
full compliance with the RC-Yanbu safety 
directives and construction code.
It is important to mention that SAMREF 
seeks and obtains the construction licenses 
from RC-Yanbu on behalf of the employees 
as to mitigate and streamline bureaucratic 
procedures upon obtaining the required 
approval from the RC-Yanbu Project 
Management Department. 

SAMREF HOP comprises 6 phases where 
units are constructed and loans are divided in 
prorated payments in order to ensure proper 
and timely fund flaws. Currently, 34 units are 
under construction, 8 units are waiting for 
construction license and 6 units are under 
design approval while a lot of units are passing 
the design phase by the involved engineering 
consultants.
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The DMC )Dynamic Matrix Control( plays an important role in Samref success 
and strategic objectives. It is a model that makes an online optimization to 
the unit performance by changing set points for multiple inputs and outputs 
simultaneously to achieve control objectives and target. The DMC prioritizes 
the process movements based on economic decisions. 

The Technical Process control team is 
looking after the DMC effectiveness 
on a daily basis for DMC optimizing, 
tuning and troubleshooting. 
The DMC was established in 1998 and 
was measured in 2016 as SAMREF 
KPI and scorecard. Roadmap was 
developed with yearly revamps and 
reached 90% DMC effectiveness in 
2021. This great achievement and 
success story could have not been 
achieved without the support of 
operations and process team. 
The DMC contributes to SAMREF 
Margin improvement as it pushes 
the unit to the limits, increasing 
the throughput, improving the 
yield, maximizing the recovery 
and minimizing the utility 

consumption. The DMC is crucial to 
business sustainability, operability 
and profitability. DMC margin 
improvement post revamp is 
calculated to be 5.4 MM$/yr at crude 
rate of 400 KBL and 90% of DMC 
effectiveness.
SAMREF will continue its journey of 
improving the margin improvement 
of the process control by deploying 
real time optimization )RTO( which 
links the planning activities to the 
DMC and makes auto-changes 
based on feed and product prices 
to achieve planning targets and 
specifications.



Emergency Showers 
and Eyewash Stations
Basim Qaranbesh - IS Safety Specialist III

Emergency showers and eyewash stations are devices designed to wash hazardous 
materials off a person in the event of a chemical spill in the eyes or on the skin. They 
shall be provided in areas where dangerous materials or toxic chemicals are handled 
and personnel exposure may result in skin burns or eye injury.

Outdoor Locations: The shower and eyewash, located outdoors in an area that is free 
of the contaminant. 
Indoor Locations: Shower and eyewash units shall be installed in indoor locations 
where dangerous materials and/or toxic chemical hazards.

Periodically, safety team conduct a survey for emergency showers and eyewashes to 
make sure they are ready to be used and in good condition. SAMREF has a total of 61 
stations distributed over all the refinery units, they are fully and thoroughly checked 
without any exception and a detailed report is made showing the station‘s condition to 
the concerned department. 
Usually the report includes Accessibility, Local Sound, Local Light, Control Alarm, 
Water Coverage, Water Quality, Nozzles, Car Seal Open, Signs, Color Code, Insulation/ 
Temperature, SCD tag, Operating valves, Proper Lighting at the location and Water 
Pressure.

Safety team along with others will continue verifying & ensuring the health of 
emergency showers and eyewashes to allow personnel to use them whenever needed.
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Radiation Survey
Rami Jamal – Industrial Hygiene Supervisor

WHAT’S RADIATION?
Radiation is energy that moves from one place to another in a form that can be 
described as waves or particles.
TYPES OF RADIATION:
There are two types of radiation, non-ionizing radiation which is a lower energy 
radiation that is not energetic enough to detach electrons from atoms or molecules, 
whether in matter or living organisms. However, its energy can make those molecules 
vibrate and so produce heat. This is, for instance, how microwave ovens work. For 
most people, non-ionizing radiation does not pose a risk to their health.
Another type is the ionizing radiation, a type of radiation of such energy that can 
detach electrons from atoms or molecules. It has many beneficial uses, such as in 
energy production, in industry, in medical diagnostics and treatment of various 
diseases. In high doses, ionizing radiation can be potentially harmful and require 
necessary protective measures.

RADIATION SURVEY:
In SAMREF, radiation sources are used to achieve reliable and accurate level 
measurement in the refinery applications. One of the protective measures is to conduct 
a radiation survey for these sources. The Survey provides a direct measurement of 
area and surface radiation levels. The aim is to ensure there are no exceedance of 
radiation doses above the national limits and to ensure there is no potential exposure 
to public workers.  
Therefore, radiation survey was conducted for all sources in the refinery during 
June 2022. The survey was successfully completed, and revealed that all levels were 
within the national limits per SAMREF Radiation Protection Program as well as the 
regulations of Nuclear and Radiological Regulatory Commission )NRRC(. 
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The Importance of KPIs

Anmar Bogari
Sr. Corporate Planning Engineer

Vision
Mission

Corporate value

Value driver
Goal

Objective

KPI
Target

Program
Initiative/Project

Milestone
Task

Organizational
identity 

 Strategy
formulation

 Performance
measurement

 Performance
  improvement

Old ARU/SRU Trains Maximized 
Beyond Expectation
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Have you ever been in a situation where you had to work extra hours for long period 
just to close certain project on time, or maybe requested to complete specific 
training related to Cybersecurity for example, or perhaps you had to expedite the 
hiring process before year end. I believe the answer will be yes. So why is that? And 
what is the driver behind all these efforts? Basically, they’re all linked to a famous 
measurement tool which known as the Key Performance Indicators or KPIs. 

To understand the importance of the 
KPIs and how they can be used, let’s go 
one step back and answer the following 
question: from where these KPIs came 
from and what are they going to 
measure?
Each successful organization should 
have a Corporate Identity which consists 
of: Vision )where the organization wants 
to be on the long term(, Mission )why 
the organization exists/how will the 
organization achieve the Vision( and 
Core Values )statements reflecting 
beliefs/behaviors(. 
Then, we have our Objectives which will 
help us to reach our strategy )Vision(. 
And in order to do this, here it comes 
the importance of the KPIs which will 

be developed with set target to cover 
each objective keeping in mind a very 
important thing when selecting the 
KPI “If you can’t measure it, you can’t 
manage it“. 
Finally, these KPIs will indicate the 
progress of achieving such projects, 
initiatives, programs or tasks which 
will lead at the end to achieve the 
organization’s objectives.
In other words, to measure the success of 
any organization check their Corporate 
Scorecard results and how many 
KPIs are meeting the targets. I highly 
encourage all of you to read/review our 
monthly Scorecard which can be found 
in the SharePoint and let us know if you 
have any question. 

Khalid Ghazal, Technical Staff Process Engineer - Sulfur & Amine Specialist

Between 27th – 30th March 2022 SRU3 shutdown due to mechanical issues with both 
923-K-02B/A Incinerators Air Blower respectively. Consequently, ARU3 was shutdown as there 
was no outlet for the Acid Gas mainly produced from the CHD Unit )downstream SRU3 was 
down(. In accordance to the CFP )Clean Fuel Project( design basis, once SRU3 is shutdown, 
reduction in the CHD Feed was required as its design basis in the event of operating without the 
third train )SRU3( is that all of Users take Lean Amine reduce to 66% rates. Otherwise, all of the 
Users can maintain the normal rate except for the CHD which will reduce to 48% rates, resulting 
in an estimated loss of ~ $400K/day.

However, B2 Process Engineering refused 
to accept such losses without an in-depth 
challenge. As such, it was agreed with B2 BT to 
maximize the feed to the Old ARU/SRU trains 
in order to accommodate for increased CHD 
Feed, i.e. CHD increase from 20,600 m3/d to 
21,100 m3/d as the Old ARU1/2 Performance 
was maximized to control the H2S loading 
considering the SRU constrains. This approach 
called for enhancing the Gas Sweetening 
Cycle by maximizing the Absorption and 
Stripping Processes. Improvement noted and 
discussed with Night Shift RSM and monitored 
closely. Moreover, subject achievement was 
acknowledged by A2 OCL )Amer Barakati(, 
as he advised that they were able to increase 

the CHD to 23,000 m3/d )Total CHD Feed & 
Kerosene to CHD Product( per attached PI 
Trend.

The above was appreciated by A2 Operations 
and B2 BTM. Moreover, it is worth mentioning 
that this is one of the isolated cases in which the 
CHD was operated at high load )considering 
FCC Load( with only the availability of the Old 
ARU/SRU trains i.e. New CFP ARU/SRU GR 
Units were down. Moreover, this is considered 
the first ever reliability achievement for 
maintaining CHD @ higher than design capacity 
)i.e. < 21,000 m3/d( during the outage of third 
ARU  & SRU trains i.e. recognized as a reliability 
milestone eliminating $1.6M in revenue losses.
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Create a Cyber 
Secure Home

Just as SAMREF is a target, so too are you at home. Your personal information, 
personal accounts, personal emails, and even your systems )smart TVs, laptops, 
cameras, etc.( at home are valuable to cyber attackers. In addition, you may not have 
all the security resources at home that we have within SAMREF. As such, here are 
some effective steps you can take to create a cyber-secure home.

Finally, you are your own best defense, so use common sense. If something seems 
odd or too good to be true, it may be an attack.

Wejdan Alshehri - Cybersecurity Engineer

Step1: Securing Your Wireless Network )Wi-Fi Network( 

Step3: Securing Your Online Accounts 

Step4: Securing Your Data 

Step2: Securing Your Devices/Computers 

	 Change the default administrator username & password.
	 Choose a name that cannot be tied back to your address/family name.
	 Choose a strong password.
	 Be sure to configure your wireless network to use the strongest encryption available.
	 Be aware of all devices connected to your home network.

	 Always enable two-factor authentication.
	 Choose a strong & unique password.

	 Ensure to do regular backups of your data, continuously.

	 Make sure all the devices are using a strong & unique password.
	 Ensure all of your devices‘ operating systems, browsers, and apps are kept updated.
	 Ensure to enable firewalls and anti-virus, whenever possible.
	 Consider getting a separate computer just for your children, as they are very 

curious and are always trying new things online, which could infect your computer.

Just a Single Report!
Abdullah Khallaf – Lab Technician

Definitely, the more workloads you have, the more reports and documents are generated in the section. 
As a result, it is difficult to know whether each and every information is contained and saved or not.
Even with the digitalization and cutting-edge search engines that ease access to intended information 
using many filtering factors, the results will not be prioritized in a manner inclusive of multisource and 
multiple-criteria information. In other words, the search gives only information based on the most 
important and recently entered data. 
To streamline the process, SAMREF Lab e-system passed through many phased improvements. Starting 
early phases of improvement, the system proved to support both search and filtering features in a 
manner meeting the needs perfectly.

When it came time to improve the system, the 
concept was to ease Knowledge transfer by 
displaying high-priority information and updates 
as a part of contents of the lab duty report, which 
is shared at the end of every Lab duty.
Thus, all information and data are entered to the 
routine records by the pertinent employees – at 
their different assignments and positions – using 
the same method. Then, the system automatically 
saves information and data in the basic records 
according to many filtering factors in order to 
determine whether the input to be displayed in the 
duty report or it suffices to save in the basic record 
only.

The achieved duty report includes many other 
data that are entered recently. Such data are often 
relevant to safety, Lab equipment, supervisory 
level comments and/or Management of Change 
)MOC( forms.
Data display automatically on the duty report 
that is principally generated by the shift leader 
– same data remain saved in their basic records 
-. The resultant of the process is a single report 
with multisource information in order to ensure 
providing the readers with a clear understanding 
of all activity updates and information in a simple 
and brief manner.    
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Toward Clean
And Green Environment
Hisham Alhindi - Environment Protection Supervisor 

Mohammed Al Shareef – Safety Engineer

Safety Milestone: 4,000,000 Thank You!

Environment protection is always recognized as a core value for the Company. 
For years, Samref has invested millions of US dollars in order to protect the 
Environment. Installation of Waste Heat Boiler )WHB(, Smokeless flare system, 
Wastewater Auto sampler, and construction of Emergency wastewater pond; 
all are clear examples of Samref determination to preserve air and water 
quality around us. In addition, annul practices and programs are in place and 
continue to be enhanced in order to achieve the best environmentally sound 
results.  

One of the main annual programs Samref has adopted is the Leak Detection And 
Repair Program )LDAR( where a refinery wide survey is conducted targeting 
the fugitive emissions.  Fugitive emissions are basically the unintentional 
releases of Volatile Organic Compounds )VOCs( from leaking components 
such as valves, compressors, pumps. Generally, emissions that are not released 
through a stack, vent, duct pipes or other confined air streams are recognized as 
fugitive emissions. Objectives of LDAR includes improving ambient air quality 
by controlling and reducing the fugitive emissions leaks, comply with local 
governmental regulations, and maximize profits by eliminating lost products. 
Recently Samref achieved significant reduction in leaking points/emissions as 
great efforts has been done by focusing on effective and immediate fixation 
of the detected leaking sources. Number of refinery leaking sources almost 
reduced by 90% compared to foundation year leaking sources. 

As path forward, the company will continue to demonstrate its commitment 
toward Environmental Protection and be active in Sustainability Initiatives 
in line with the kingdom of Saudi Arabia 2030 vision by evaluating other 
opportunities and projects to invest at and achieve the best outcomes toward 
clean and green Environment. 

SAMREF achieved a safety milestone by completing 4,000,000 Safe man-hours with zero 
TRIR. The total recordable incident rate or TRIR is a measure of occupational safety. The ‚result‘ 
of the measurement, the total recordable incident rate, is derived from combining the number 
of recordable safety incidents and total work hours of all employees with a standard employee 
group; typically 100 employee working 40 hours a week for 50 weeks of the year.

The purpose of recording and measuring 
the TRIR is to understand how SAMREF is 
performing on at least one dimension of 
safety. Because incidents capture and cover 
such a large part of the safety spectrum, it is 
one of the most common and useful KPIs since 
it‘s common across use cases and industries. 
The TRIR offers a company an opportunity to 
benchmarks itself against other companies in 
their industries as well as measure their own 
performance over time.

TRIR is one of the refinery scorecard items 
and with a goal of “Nobody Get Hurts“ the 
TRIR for the refinery is set to zero. Over the 
last 10 years, SAMREF have scored a TRIR 
lower than the average of Oil and gas industry 
which reflects on our dedication to safe and 
reliable operation.
At SAMREF, it is everyone’s responsibility to 
work safely to meet our goal of “Nobody gets 
hurt“.



As part of SAMREF Sports Committee activities under the umbrella of the HR-ACS 
section, SAMREF 6X6 Football Championship was recently organized to eliminate 
a 2-year activity suspension due to the COVID-19 pandemic. 
The 6 participating teams were Administration, Technical, Maintenance, IS,GA&SHE, 
Operation A and Operation B.
The championship run over nine days starting with a showcase for the sports 
achievements made from 2014 to 2019 and attained trophies, followed by the 
inauguration of the new football field by the President & CEO, Mr. Ibrahim M. Al-
Nitaifi, in the presence of the department general managers and a multitude of 
employees.

A special kick-off match was held between SAMREF pioneers’ teams in a joyful 
and exciting environment. The passion of the game was demonstrated by the 
charming soccer skills shown by our fellow legends.   

As planned by SAMREF Sports Committee and HR-ACS to create a comprehensive 
family atmosphere, the event featured kid activities along with ice cream and 
coffee corner. Also, the )Fun Day( was an additional family activity that attended 
by more than 500 persons.

The final fixture was held under the auspices of SAMREF President & CEO, Mr. 
Ibrahim M. Al-Nitaifi, where Administration and IS,GA&SHE teams clashed in a 
breathtaking match. The Administration were the winners for the second time 
after beating the IS,GA&SHE 2-0.

The OTJ Safety Committee Recognitions for 
Compliance with safety measures:
Best Team  : Operations A.
Best Player  : Abdulmajeed F. Al-Sharif.

The victory Ceremony was Conducted as 
Follows:
Winners  : Administration
Runner-Ups  : IS,GA&SHE
Best Administrator : Rayyan H. Al-Suraihi 
)IS,GA&SHE(
Best GK  : Osama I. Bassam )Administration(
Top Scorer  : Abdullah H. Refai
Best Player  : Hattan H. Khamees

The championship was attended by 84 
participants )players, staff and coaches( 
in addition to around 100 spectators per 
match. Such a huge social interaction was the 
aim behind the event as to strengthen ties 
amongst the employees and to sustain the 
“one team“ attitude at SAMREF.

SAMREF 6X6
Football Championship - 2022
Abdullah Khashogji - SAMREF Sports Committee Head
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RC Residency Compound 
at Al-Bathna
Mohammed Al-Kharboush - HR HOP and Housing Admin. Coordinator
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Oil Port YAMA Drill
Khalid Ghamdi - Fire Training Coordinator I Act

As part of the annual Drill plan, YAMA drill was successfully conducted in 
C2 Area with participation from outside agencies such as civil defense, cost 
guard, Port authority and HCIS.  
The scenario was a Diesel leak during the loading activities, loading arm 
caught fire and in a rapid time fire escalated to all berth.
SAMREF FP responded to the scene and started fighting the fire using the 
fixed and portable fire system. Tag boat was requested to fight the fire from 
the sea side.
The drill was completed successfully and met all required objectives as well as 
drill critique was conducted and we came with improvement recommendations 
that will enhance our emergency response.

As the contract for Khalid 8 )Al-Namlah( apartments was getting closer to its end, Samref was 
on the look for a better and more suitable accommodation for its employees that meets the 
highest standards. That was when Samref took part in the new Royal Commission’s residency 
Compound in Al-Bathna. The Compound consists of high standards townhouses that comes in 
two and three bedrooms. Also the Compound comes with facilities such as recreation centers, 
parks, dinging hall, swimming pools and more. Not to forget to mention that the Compound is a 
closed and has a security gate entrance, which gives it an extra sense of safety to its residents.

In the light of the above, HR ACS sought the management’s approval to rent the Compound, 
as it met all Samref’s standards and can accommodate all the employees living in Khalid 8 )Al-
Namlah( apartments and more. Management’s approval came immediately and without any 
hesitations, and they gave their full support to proceed. Upon signing the contract with Royal 
Commission, Samref started distributing the compound units to the employees occupying the 
Al-Namlah apartments firstly, and secondly to the employees who were on the waiting list. The 
distribution went successfully, and all units were assigned to the employees. 
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The Third IFOC 2022
Deploy Dragos Solution 
)Operation Technology )OT( 
Assets Discovery Tool(Awwab M. Alhadrami – Senior PR & CSR Specialist

Khaled Al-Oufi - CyberSecurity Engineer

Under the patronage of HRH/ Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, 
Minister of Interior; SAMREF took part as silver sponsor in the 3rd Edition of 
The International Fire Operations Conference and Exhibition )IFOC(, which 
was organized by the General Directorate of Civil Defense in association with 
Saudi Aramco and the International Association of Fire Chiefs )IAFC(. 
The 16-session event took place in Riyadh from 13 to 17 March 2022 to 
address more than 40 working papers presented by local and international 
fire subject matter experts in a variety of subjects like industrial fire safety, 
wildfire, school fires and metro/train fires. In addition, subjects included safe 
design/management of amusement parks; deliberate fire management; 
crowd control; importance of leadership, culture, advanced technology and 
creativity in fire operations and safe designs for high-rise buildings. 

As part of Cyber Security Roadmap in OT )Operational Technology( and to comply with NCA 
)the National Cyber Security Authority( requirements, one of the initiatives was to deploy an 
OT Asset Management tool to identify, track, monitor and detect OT systems and devices 
with increased visibility on network/software configuration changes within the OT network. 
Furthermore, the solution helps Samref to maintain up to-date, accurate OT asset discovery 
and inventory database management. Equally important, a crucial part of another initiative 
was to deploy a vulnerability discovery/scanning tool to automate the process of vulnerability 
identification by using standards for enumerating platforms, software flaws and network 
configuration flaws within OT environment. Due to the criticality of the OT Systems, Dragos has 
been nominated to be SAMREF OT Assets Discovery System as it is using a passive discovery 
mechanism as there is no active interaction with the OT Systems. 
 
The main two beneficial features of the Dragos:

Firstly, Dragos can help OT team )Process Control System Team( and OT Cybersecurity get a 
visible interactive map providing the locations of each asset and the connection between the 
assets, which can help for network troubleshooting and for any Cybersecurity breach providing 
a useful data input for incident handling and response. All these assets are stored on database 
as inventory that can be useful to generate reports and dashboards to support OT assets 
lifecycle management. Secondly, Dragos provide OT Vulnerability Management as it is showing 
weaknesses on OT networks and provide a scoring about the risk behind these weaknesses. In 
addition, for each Vulnerability/weakness, the system provide pre-defined work instructions to 
mitigate and evaluate these Vulnerabilities. 
We are in Cybersecurity section and with collaboration with Process control systems section 
glad to announce the success of Dragos implementation and preparation of the infrastructure 
to be a scalable for any future extending networks i.e. future phases. 
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1 | Automatic Asset visibility. 2 | OT Vulnerability Management.
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Dynamic Matrix Control )DMC(

Mohammed Al Shareef – Safety Engineer

Almuhannad Basuni – Process Control Engineer

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

On behalf of “SAMREF Magazine” editorial team, I’m 
privileged to introduce this edition 10, which is dedicated 
to focus on the achievements and activities of our 
different departments in all areas of business. It also 
covers a variety of articles related to business as well as 
other specialized cultural columns to promote knowledge 
transfer. It is hoped that it will meet your satisfaction.

We are always open to your constructive suggestions and 
looking forward to receiving your valuable contributions 
to this publication.

Thanks a lot to everybody who took part in this edition. 
It is a tangible evidence of effective collaboration 
and teamwork value at SAMREF in order to meet the 
management expectations.

Khaled Al-Oufi - CyberSecurity Engineer

RC Residency Compound
at Al-Bathna
Mohammed Al-Kharboush
HR HOP and Housing Admin. Coordinator



Dear SAMREF Employees,
experiences and transfer knowledge. To this end, close collaboration 
among our different departments and sections is important in support 
of SAMREF’s continuous success story.

I’m so proud of everybody at SAMREF for the outstanding operational 
and financial performance for the 2022 year-to-date supported by 
the excellent safety, environment and reliability performance. As a 
result of the achievements we made last year, SAMREF was able to 
win both ExxonMobil Fuels and Lubricants Company’s 2021 Operations 
Excellence Awards )Margin Improvement and Environmental(. In this 
regard, I would like to pass the Board of Directors’ appreciation to 
all of you.  These results could have not been achieved without your 
continuous efforts to make SAMREF a world-class refinery. Everybody 
is urged to demonstrate the same teamwork spirit as to sustain such an 
excellent performance.

Finally, I thank the magazine team as well as all contributors who keep 
providing news and articles on the achievements made by their different 
departments and sections. With this clear demonstration of effective 
collaboration at SAMREF, I’m fully confident that our performance 
excellence journey will continue; not only in this publication, but also 
in all other business areas in order to meet our expectations and goals. 

I wish you all the best.

FOREWORD
Ibrahim AlNitaifi
President & Chief Executive Officer
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