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شــركــة مصـفــاة أرامكــو السعــوديــة
مـوبيـل المحــدودة » ســامرف «

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

خـــالل 5 - 10 أعـــوام.

الرؤيـــــة

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

الرسالــة

المراسالت ترسل لرئيس التحرير 

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

eskandBK@samref.com.sa

المراسالت

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

ـــة مجل

GLOBAL
MANUFACTURING
TRAINING

قريبـــــــًا ...
ــام  ــارة عـــن نظـ برنامـــج تدريـــب التصنيـــع العالمـــي عبـ

ـــق: إدارة كفـــاءات ُمَنسَّ

يوفر منظومة تدريب فعالة.

التطبيـــق  تدريبـــي منظـــم وخطـــة  نهـــج  مـــن تطويـــر  يمكـــن 
عملـــي. والتأهيـــل  التدريـــب  ببرنامـــج  الخاصـــة 

يمكن من تطوير وتطبيق ِحَزم تدريبية فعالة ومستدامة.

يمكن من تطوير وتطبيق تقنيات تدريبية فعالة ومستدامة.



األخوة واألخوات األعزاء،،

فـــي البـــدء أود أن أهنئكـــم جميعـــًا بالعـــام الهجـــري الجديـــد، وأســـأل اللـــه العلـــي القديـــر أن يكتـــب لنـــا فيـــه الســـالمة 
والســـعادة والعافيـــة والســـداد فـــي كافـــة المجـــاالت.

ـــًة عـــن إدارة الشـــركة أن أعبـــر عـــن جزيـــل الشـــكر والعرفـــان علـــى اإلنجـــازات التـــي تحققـــت خـــالل الفتـــرة  ويطيـــب لـــي نياب
الماضيـــة فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت الهامـــة، كمـــا أننـــا نتطلـــع لبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود لتحســـين األداء فـــي كافـــة 

المجـــاالت. 

ــن  ــرص اإلدارة والموظفيـ ــًة لحـ ــاري نتيجـ ــام الجـ ــن العـ ــف األول مـ ــي النصـ ــز فـ ــق أداء متميـ ــركة تحقيـ ــتطاعت الشـ إسـ
علـــى النجـــاح، وتمثـــل ذلـــك فـــي العديـــد مـــن اإلنجـــازات التـــي تحققـــت فـــي مجـــاالت الصحـــة والســـالمة وحمايـــة البيئـــة 

واإلعتماديـــة واألربـــاح، أهمهـــا:
المحافظة على سجل خاٍل من حوادث العمليات )الفئة األولى( منذ آخر حادث وقع في شهر أبريل 2019م.	 
المحافظة على سجل خاٍل من الحوادث البيئية منذ آخر حادث وقع في شهر يونيو 2019م.	 
ظل مؤشر أداء نظام حرق المواد الهيدركربونية الزائدة في أفضل حاالته.	 
تحقيـــق أداء متميـــز خـــاٍل مـــن الحـــوادث الكبيـــرة فـــي إعتماديـــة التشـــغيل منـــذ شـــهر نوفمبـــر 2019م، ممـــا أدى إلـــى تحقيـــق 	 

إنخفـــاض مثالـــي فـــي نســـبة الخســـائر غيـــر المتوقعـــة  فـــي الطاقـــة اإلنتاجيـــة. 
ــه مصافـــي 	  ــا حققتـ ــاق مـ ــه فـ ــن نوعـ ــد مـ ــاز فريـ ــو إنجـ ــة، وهـ ــة القصـــوى المتاحـ ــة اإلنتاجيـ ــاة بالطاقـ ــغيل المصفـ ــتمرار تشـ إسـ

ــط. ــرق األوسـ ــي الشـ ــدة فـ ــرول الرائـ البتـ
المحافظة على اإلستفادة اإلنتاجية في مستوى أعلى من النسبة المستهدفة.	 
تحقيـــق أربـــاح بلغـــت 50 مليـــون دوالر أمريكـــي نتيجـــًة لتنفيـــذ المبـــادرات والخطـــط الراميـــة إلـــى تحســـين األربـــاح واألداء 	 

المتميـــز فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت مثـــل الخفـــض األمثـــل فـــي إنتـــاج وقـــود الطائـــرات واإلســـتفادة منـــه فـــي زيـــادة إنتـــاج 
ديـــزل الســـيارات والزيـــادة القصـــوى فـــي إنتـــاج الغـــاز المســـال فـــي وحـــدة تكســـير الســـوائل بالتحفيـــز الكيميائـــي ونجـــاح الصفقـــة 

التبادليـــة لتزويـــد شـــركة ينبـــت بمـــادة البروبليـــن الســـائل عالـــي النقـــاء. 

ـــح إجمالـــي أعلـــى مـــن المســـتهدف علـــى الرغـــم مـــن  هـــذه اإلنجـــازات مجتمعـــًة مكنـــت الشـــركة مـــن تحقيـــق هامـــش رب
تقلبـــات ســـوق النفـــط العالميـــة الراهنـــة فضـــاًل عـــن القيـــود الناتجـــة عـــن اإلجـــراءات اإلحترازيـــة الضروريـــة للحـــد مـــن 
ــد  ــي التقيـ ــتمرار فـ ــرورة اإلسـ ــدد بضـ ــذا الصـ ــي هـ ــر فـ ــد - 19(. وأود التذكيـ ــتجد )كوفيـ ــا المسـ ــروس كورونـ ــة فايـ جائحـ
ــب  ــد - 19( وأهيـ ــتجد )كوفيـ ــا المسـ ــروس كورونـ ــة فيـ ــل جائحـ ــي ظـ ــا فـ ــى إتخاذهـ ــا علـ ــي دأبنـ ــة التـ ــر اإلحترازيـ بالتدابيـ
ـــا لحمايـــة أنفســـنا والمجتمـــع وإمتثـــااًل للتعليمـــات الحكوميـــة الراميـــة  بالجميـــع مجـــددًا بإســـتكمال جرعـــات لقـــاح كورون

إلـــى كبـــح هـــذه الجائحـــة التـــي ندعـــو اللـــه تعالـــى أن يعجـــل بزوالهـــا.

كمـــا تتواصـــل المســـاعي لتطبيـــق برنامـــج التحـــول الشـــامل الـــذي يتيـــح للشـــركة فرصـــة تقييـــم كافـــة مجـــاالت العمـــل 
وتنفيـــذ التغييـــر اإليجابـــي بغيـــة تعزيـــز نجاحـــات الشـــركة وتمكينهـــا مـــن إســـتعادة موقعهـــا التنافســـي المرمـــوق، حيـــث 

ـــة األعمـــال.   ـــة فـــي بيئ ـــات الماثل ـــة التحدي أن الهـــدف مـــن هـــذا التحـــول الحتمـــي المنشـــود هـــو مواكب
نعلـــم أن النجـــاح ســـمة مميـــزة لســـامرف ممـــا يجعلنـــا نتطلـــع للمزيـــد مـــن اإلنجـــازات طالمـــا تمســـكنا بإلتزامنـــا بـــأن تظـــل 

أهـــم أولوياتنـــا هـــي ســـالمة األفـــراد والعمليـــات وإعتماديـــة التشـــغيل. 

وتقبلوا خالص تحياتي ،،،

إبراهيـم بن محمـد النتيفـي
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

افتتاحية العدد

كلمـــة الرئيـــس وكبيـــر 
اإلدارييـــن التنفيذيين
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المساكن

يســـرني فـــي البـــدء أن أضـــع بيـــن أيديكـــم هـــذا العـــدد الثامـــن مـــن "مجلـــة ســـامرف" بعـــد التوقـــف القســـري طـــوال 
ـــا المســـتجد )كوفيـــد19-( التـــي أعاقـــت كافـــة األنشـــطة المعتـــادة  الفتـــرة الماضيـــة جـــراء جائحـــة فيـــروس كورون
ــاء العالـــم. الفضـــل للـــه تعالـــى ثـــم للجهـــود الدؤوبـــة التـــي بذلـــت وال زالـــت مـــن قبـــل الجهـــات  ــائر أنحـ فـــي سـ
المختصـــة، ولإلســـتجابة والتقيـــد الصـــارم بالتدابيـــر اإلحترازيـــة مـــن قبـــل الجميـــع. نحمـــد اللـــه كثيـــرًا علـــى الشـــواهد 
التـــي تـــدل علـــى قـــرب القضـــاء علـــى هـــذه الجائحـــة والعـــودة إلـــى الحيـــاة الطبيعيـــة، لكـــن علينـــا أن نعـــي تمامـــًا أن 
الخطـــر ال زال قائمـــًا، ممـــا يحتـــم علينـــا جميعـــًا توخـــي الحـــذر واإلســـتمرار فـــي تطبيـــق كافـــة التدابيـــر التـــي أثبتـــت 

جدواهـــا.
ـــاء علـــى تعاونكـــم الالمحـــدود ونأمـــل منكـــم اإلســـتمرار فـــي  ـــد الثن وأســـتميحكم عـــذرٍا فـــي هـــذه الفرصـــة لتجدي
دعـــم المجلـــة فـــي إصداراتهـــا القادمـــة بالمســـاهمات القيمـــة والمقـــاالت واألخبـــار عـــن الشـــركة بكافـــة أقســـامها 

وإداراتهـــا بمـــا يعكـــس اإلنجـــازات التـــي ترفـــد مســـيرة النجـــاح المســـتمرة لســـامرف. 
ـــر الســـالمة والصحـــة فـــي مـــكان العمـــل وخارجـــه،  ـــد بتدابي رســـالتي الخاصـــة لكـــم جميعـــًا أن تســـتمروا فـــي التقي
ـــا  ـــاء بأنفســـنا وبهـــم والتحلـــي باإليجابيـــة ليحفظن ـــا اإلعتن ـــا وعلين ـــات علـــى أعناقن وأال ننســـى أن أفـــراد أســـرنا آمان
اللـــه تعالـــى ونعـــود إليهـــم ســـالمين كل يـــوم.  ســـامرف ليســـت مجـــرد مـــكان عمـــل بالنســـبة لنـــا، بـــل هـــي الحاضنـــة 
الحبيبـــة التـــي صنعـــت مســـيرتنا المهنيـــة، وهـــي كذلـــك إحـــدى الصـــروح الرائـــدة التـــي ظلـــت وال زالـــت تســـهم فـــي 
دعـــم اإلقتصـــاد الوطنـــي بمـــا تذخـــر بـــه مـــن مشـــاريع طموحـــة وإمكانيـــات هائلـــة تؤهلهـــا لتحقيـــق المزيـــد مـــن 

اإلنجـــازات فـــي األعـــوام المقبلـــة بـــإذن اللـــه.  
 فلنتوكل دومًا على الله ونشحذ الهمم ونبذل قصارى جهودنا سعيًا للنجاح. 

وللجميع خالص تحياتي وتقديري ،،،

حســـن بـــن حامـــد العمـــري

كلمـــة العـــدد
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األخــبــــــــــار

جائزة رئيس الشركة للتميز 
في األداء في حقل السالمة

محمد الشريف – مهندس سالمة

إتســـاقًا مـــع الحـــرص المســـتمر والســـعي الدائـــم إلـــى التميـــز الـــذي ظـــل أحـــد أهـــم األهـــداف طـــوال مســـيرة نجـــاح الشـــركة، 
إســـتحدثت الشـــركة جائـــزة جديـــدة برعايـــة الرئيـــس وكبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن، تهـــدف إلـــى تقديـــر جهـــود فريـــق قيـــادة 

العمـــل الـــذي يتميـــز فـــي األداء فـــي حقـــل الســـالمة.
ويتـــم التنافـــس علـــى هـــذه الجائـــزة الربعيـــة بيـــن ســـتة فـــرق قيـــادة عمـــل، حيـــث يتـــم رصـــد درجـــات كل فريـــق وتقييمهـــا 
وفـــق مؤشـــرات أداء محـــددة ســـلفًا، علـــى أن يتـــم إعـــالن الفريـــق الفائـــز الـــذي يحـــرز أعلـــى نقـــاط فـــي إحتفـــال خـــاص 
بحضـــور أعضـــاء اإلدارة التنفيذيـــة ومديـــري فـــرق قيـــادة العمـــل األخـــرى والمســـؤولين فـــي قســـم الصحـــة والســـالمة 

والبيئـــة.
ال شـــك أن هـــذه الجوائـــز التحفيزيـــة تعتبـــر األســـلوب األمثـــل لإلحتفـــال بقـــدرات الشـــركة وإنجازاتهـــا وتقديـــر الموظفيـــن 
علـــى اإللتـــزام والتفانـــي والعمـــل الـــدؤوب فـــي الشـــركة. ومـــع إكمـــال البرنامـــج دورتـــه الرابعـــة بنهايـــة الربـــع الثانـــي مـــن 
العـــام الجـــاري، نـــال فريـــق قيـــادة العمـــل بالمنطقـــة )ســـي2( المركـــز األول يليـــه فريـــق قيـــادة العمـــل فـــي المنطقـــة 
)أيـــه2( لمرتيـــن فـــي الترتيـــب، فيمـــا حـــل فريـــق قيـــادة العمـــل بالمنطقـــة )بـــي2( فـــي المركـــز األول للربـــع األول مـــن عـــام 
2021م نظيـــر األداء المتميـــز. وال شـــك أيضـــًا أن الفائـــدة تعـــود علـــى كافـــة فـــرق قيـــادة العمـــل مـــن هـــذا البرنامـــج نظـــرًا 

لـــروح التنافـــس التـــي تدفـــع الجميـــع إلـــى تحســـين األداء فـــي مجـــال الســـالمة.
ـــز فـــي حقـــل الســـالمة،  ـــزة الرئيـــس للتمي ـــزة وقامـــت بتســـليمهم جائ ـــم الفـــرق الفائ ـــة علـــى تكري حرصـــت اإلدارة التنفيذي

ـــات الســـالمة فـــي مناطقهـــم. ـــر تميزهـــم فـــي معالجـــة أصعـــب تحدي كمـــا أثنـــت عليهـــم وشـــكرتهم نظي
بحلـــول شـــهر يوليـــو هـــذا العـــام يتوجـــب علـــى فريـــق قيـــادة العمـــل بالمنطقـــة )بـــي2( الدفـــاع عـــن مركـــزه أمـــام منافســـيه 

كونـــه الفائـــز بالجائـــزة فـــي الربـــع المنصـــرم فـــي ظـــل المنافســـة المحتدمـــة بيـــن الفـــرق.   

ــر االدارييـــن التنفيذييـــن المهنـــدس /إبراهيـــم  ــا وجـــه ســـعادة الرئيـــس وكبيـ فـــي بـــادرة هـــي االولـــى مـــن نوعهـ
النتيفـــي بإســـتحداث مبـــادرة تكريـــم موظـــف الشـــهر مـــن كل إدارات الشـــركة وبشـــكل مســـتمر ودائـــم مـــن 
منطلـــق تحفيـــز العطـــاء ورفـــع الرغبـــة اإلنتاجيـــة لـــدى الموظفيـــن والســـعى لوصـــول ببيئـــة العمـــل الـــى أعلـــى 
ــز لهـــذه  ــة بالعمـــل علـــى التجهيـ ــة و المســـؤولية اإلجتماعيـ ــات العامـ ــادرت العالقـ ــاءة، بـ ــتوياتها مـــن الكفـ مسـ

ــركة.  ــام الشـ ــة إدارات وأقسـ ــع كافـ ــيق مـ ــادرة والتنسـ المبـ

إدارة سامرف تكرم
»موظف الشهر« من كل إدارة 

ـــي العالقـــات العامـــة  أواب الحضرامـــي - أخصائ
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سامـــــرف ترفـــد نظرائهـــا بخبراتهـــا الفنيـــة 
المتميـــزة فـــي مجـــال إنتـــاج ومعالجـــة الغازات

فـــي إطـــار التعـــاون المتبـــادل المســـتمر بيـــن شـــركة ســـامرف ونظرائهـــا فـــي مدينـــة ينبـــع الصناعيـــة، أوفـــدت الشـــركة 
مهنـــدس عمليـــات بـــاإلدارة الفنيـــة وأخصائـــي وحدتـــي الكبريـــت واألمينـــات /خالـــد ســـميرغزال، بغـــرض تقديـــم الدعـــم 
ـــة الدوريـــة الشـــاملة األولـــى لهـــا، والتـــي جـــرت خـــالل شـــهري  الفنـــي الـــالزم لشـــركة ياســـرف خـــالل تنفيـــذ أعمـــال الصيان
فبرايـــر ومـــارس 2020م، حيـــث تركـــزت مهمتـــه فـــي تقديـــم الدعـــم الفنـــي لصيانـــة وحـــدة إســـتعادة األمينـــات ووحـــدة 

عـــزل المـــاء الحمضـــي ووحـــدة إســـتعادة الكبريـــت ووحـــدة إســـتخالص كبريتيـــد الهيدروجيـــن علـــى النحـــو التالـــي:

ـــاء  ـــات – مـــع أعضـــاء فريـــق العمـــل بشـــركة ياســـرف أثن ـــي الكبريـــت واألمين ـــة وأخصائـــي وحدت ـــاإلدارة الفني ـــات ب ـــد ســـمير غـــزال – مهنـــدس عملي الصـــورة 1: خال
تفتيـــش وفحـــص المعـــدات. الصورتـــان 2 و3: المهنـــدس/ خالـــد ســـمير غـــزال مـــع المهنـــدس / جـــون أوكونيـــل – أخصائـــي وحـــدات الكبريـــت بشـــركة أرامكـــو 

الســـعودية – قبـــل وبعـــد إنجـــاز عمليـــة تفتيـــش مشـــتركة لبعـــض المعـــدات

ــارب  ــزال مـــن عكـــس تجـ ــد غـ ــزة لـــكال الطرفيـــن، حيـــث مكنـــت المهنـــدس/ خالـ ــة متميـ ــام فرصـ ــذا الحـــدث الهـ ـــل هـ مثَّ
ســـامرف فـــي الوحـــدات اإلنتاجيـــة المعنيـــة المســـتقاة مـــن دورات الصيانـــة الدوريـــة األربـــع األخيـــرة التـــي أنجزتهـــا ســـامرف، 
بمـــا فـــي ذلـــك تجـــارب إنشـــاء وصيانـــة وحـــدة إنتـــاج الوقـــود النقـــي وصيانـــة وحـــدة إســـتعادة األمينـــات ووحـــدة إســـتعادة 
ـــة إنشـــاء وتشـــغيل وحـــدة إســـتخالص الكبريـــت مـــن  الكبريـــت ووحـــدة تحويـــل الكبريـــت إلـــى حبيبـــات باإلضافـــة إلـــى تجرب
ـــي بارســـونز( المتقدمـــة التـــي تســـتخدمها ياســـرف  ـــات )وورل ـــى تقني ـــد مـــن اإلطـــالع عل ـــل، إســـتفاد خال الغـــازات. بالمقاب
وتشـــكل قدراتهـــا العاليـــة فـــي التحكـــم فـــي غـــازات الكبريـــت المنبعثـــة عنـــد إســـتعادته بواســـطة وحـــدات إســـتخالص 

ـــن الثـــالث التـــي تمتلكهـــا. ـــد الهيدروجي كبريتي

كمـــا جـــرت العديـــد مـــن اإلســـتقصاءات للمشـــاكل الفنيـــة أثنـــاء تنفيـــذ الصيانـــة الدوريـــة، ســـاهمت الجهـــود المشـــتركة 
لفريـــق العمـــل فـــي حلهـــا جذريـــًا وفـــي الوقـــت المطلـــوب؛ وهـــي مشـــاكل أنظمـــة الحـــرق فـــي وحـــدة إســـتعادة الكبريـــت 
ــين أداء  ــل وتحسـ ــران التفاعـ ــراري ألفـ ــزل الحـ ــة العـ ــاكل أنظمـ ــجين ومشـ ــة تخصيـــب األكسـ ــي عمليـ ــين األداء فـ وتحسـ
أنظمـــة رصـــد الحـــرارة ومشـــاكل اإلنســـداد فـــي أنظمـــة تكثيـــف الكبريـــت وإستكشـــاف ومعالجـــة مشـــاكل أنظمـــة فصـــل 
الكبريـــت الســـائل مـــن الغـــاز الحمضـــي ومشـــاكل الملوثـــات األمينيـــة، الـــخ. كذلـــك تباحـــث أعضـــاء فريـــق العمـــل حـــول 

ـــة. ـــة لتحســـين بعـــض إجـــراءات إيقـــاف تشـــغيل المعـــدات وإعـــادة تشـــغيلها بعـــد الصيان الفـــرص الممكن

1. تفتيش وفحص المعدات الرئيسية.
2. أعمال إيقاف تشغيل المعدات وإعادة تشغيلها بعد الصيانة.

3. تعبئة وتحميل وحدة إستعادة الكبريت ووحدة إستخالص كبريتيد الهيدروجين بالمحفز الكيميائي. 
4. المســـاعدة فـــي تحديـــد األســـباب الجذريـــة المتعلقـــة باألعطـــال المكتشـــفة واألضـــرار الناتجـــة عـــن التـــآكل باإلضافـــة إلى 

التوصيـــة بالحلـــول المناســـبة، خصوصـــًا بشـــأن مشـــاكل بـــرج تكثيـــف البخـــار فـــي وحـــدة إســـتخالص كبريتيـــد الهيدروجيـــن.

بـــاإلدارة الفنيـــة وأخصائـــي وحدتـــي الكبريـــت واألمينـــات خالـــد غـــزال – مهنـــدس عمليـــات 
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)جائـــزة رئيـــس أرامكـــو الســـعودية 
للشـــركات  2021م  لعـــام  للتميـــز 
المشـــتركة( مـــن نصيـــب ســـامرف

فازت شــركة مصفاة أرامكو الســعودية موبيل المحدودة )ســامرف( بجائزة )رئيس 
األربــاح“  „تحســن  لفئــة  المشــتركة(  للشــركات   2021 للتميــز  الســعودية  أرامكــو 
والتــي حصلــت عليهــا ســامرف نظيــر اتخاذهــا أفضــل الممارســات التــي تــؤدي إلــى 
تحقيــق التميــز فــي األداء ، وتأتــي الجائــزة تقديــرًا لجهــود التميــز فــي مجــال تحســن 

هوامــش الربــح التــي تقــوم بهــا الشــركات المنتســبة ألرامكــو الســعودية. 
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حصلــت شــركة مصفــاة أرامكــو الســعودية موبيــل المحــدودة )ســامرف( علــى جائزتــي التميــز فــي العمليــات فــي مجالــي تحســن 
األربــاح وحمايــة البيئــة لعــام 2020م والتــي تقدمهــا شــركة إكســون موبيــل، حيــث تعكــس هــذه الجوائــز الجهــود الحثيثــة المبذولــة 

مــن موظفــي الشــركة وحرصهــم علــى المتميــز لتبقــى ســامرف رائــدة ومميــزة.

حرصـــًا مـــن لجنـــة العمـــل فـــي دورتهـــا الخامســـة علـــى تحقيـــق األهـــداف فـــي وقـــت قياســـي فقـــد كانـــت البـــادرة منهـــا 
أن فتحـــت بـــاب الحـــوار فـــي التوصيـــات بيـــن اللجنـــة واإلدارة العليـــا التـــي رحبـــت بهـــذه البـــادرة للوصـــول إلـــى صـــوت 

ـــة. وأثمـــرت هـــذه الجهـــود عـــن عـــدة إنجـــازات وهـــي :  ـــة عمـــل مناســـبة وصحي الموظـــف بشـــكل اقـــرب وبالتالـــي بيئ

كمـــا اســـتحدثت اللجنـــة مـــع اإلدارة العليـــا لســـامرف إضافـــة عضـــو جديـــد فـــي اللجنـــة يمثـــل الموظفـــات فـــي الشـــركة 
تـــم فيـــه اعتمـــاد الموظفـــة عبيـــر غـــالم لتمثيلهـــن. 

هـــذا وقـــد تمـــت بعـــض التغييـــرات فـــي أعضـــاء اللجنـــة نظـــرًا الســـتقالة البعـــض وتنحـــي البعـــض األخـــر مـــن العضويـــة 
وعليـــه تـــم اعتمـــاد العضـــو عبدالرحمـــن جبرتـــي ممثـــاًل لقطـــاع اإلدارة التنفيذيـــة واإلدارة الماليـــة وإدارة خدمـــات 
األعمـــال، وتـــم اعتمـــاد العضـــو ريـــان الحربـــي ممثـــاًل لقطـــاع إدارة التشـــغيل، كمـــا تـــم اعتمـــاد العضـــو مختـــار الشـــنقيطي 

ممثـــاًل لقطـــاع اإلدارة الفنيـــة.
ـــي  ـــز الزهران ـــم انتخـــاب العضـــو عبدالعزي ـــي الرايقـــي وت ـــة خلفـــًا لعل ـــم انتخـــاب العضـــو تركـــي بيطـــار رئيســـًا للجن ـــه ت وعلي

مقـــررًا للجنـــة بـــداًل مـــن العضوالوليـــد كمـــال وذلـــك فـــي تاريـــخ 7 أبريـــل 2021. 
و بهـــذا الخصـــوص تتقـــدم لجنـــة العمـــل بالشـــكر والتقديـــر لألعضـــاء الســـابقين علـــى المـــدة التـــي قضوهـــا وجهودهـــم 
التـــي كان لهـــا األثـــر الفعـــال، وترحـــب باألعضـــاء الجـــدد وهـــم مليئـــون بالهمـــة والرغبـــة فـــي نفـــع الموظفيـــن والشـــركة.  

1. إعادة النظر في مكافئة الخدمة المستمرة وزيادتها.
2. توفير أجهزة البيع الذاتية وبوفيهات داخل المصفاة في بعض االماكن التي لم تتوفر بها سابقًا.

3. رفع جودة الخدمة بتوفير المشروبات واألدوات االستهالكية للموظفين.
4. وضع عضو من لجنة العمل لمتابعة وتقييم الخدمات الموفرة.

5. السعي في توفير عروض حصرية في نواٍد رياضية خارجية للموظفين مثل )وقت اللياقة(.
ـــم  ـــه إن ل ـــام راحـــة تحســـب ل ـــه )on call(  بتعويضـــه بأي ـــم االتصـــال ب 6. النظـــر فـــي تعويـــض الموظـــف فـــي حـــال أن يت

ـــل مـــادي. يعـــوض بهـــا بمقاب
7. السعي لتسريع إجراءات المرحلة الخامسة من برنامج اإلسكان والنظر في مستجدات المرحلة السادسة.

8. رفع نسبة الموظف في برنامج االدخار بهدف إيجاد محفظة جيدة للموظف.

منجزات لجنة العمل
)الدورة الخامسة(

ريان الحربي - موظف إدارة التشغيل

سامرف تحقق جـائـزتــــي إكســــون مــــوبيل

ــركة  ــز الروابـــط بيـــن الشـ ــة إلـــى تعزيـ ضمـــن الجهـــود الراميـ
وموظفيهـــا وإســـتكمااًل للـــدور الحيـــوي للعالقـــات العامـــة 
والهدايـــا  المعايـــدات  توزيـــع  االجتماعيـــة،  والمســـؤولية 
ـــارك  التـــي توافـــق المناســـبات العامـــة كشـــهر رمضـــان المب
وعيـــد الفطـــر المبـــارك، باإلضافـــة إلـــى معايـــدة روســـاء 
ومديـــري الشـــركات والدوائـــر الحكوميـــة بمحافظـــة ينبـــع، 
ــامرف والجهـــات  ــر التواصـــل بيـــن سـ ــًا ألواصـ وذلـــك توثيقـ

ــرى . األخـ
اإلدارييـــن  وكبيـــر  الرئيـــس  ســـعادة  وجـــه  وقـــد  هـــذا 
النتيفـــي  محمـــد  بـــن  إبراهيـــم  المهنـــدس/  التنفيذييـــن 
ــادة المرضـــى مـــن منســـوبي الشـــركة  ــادرة عيـ بتفعيـــل مبـ
والدعـــاء لهـــم بالشـــفاء العاجـــل ودوام الصحـــة والعافيـــة 
فـــي لفتـــة تؤكـــد مـــدى ترابـــط وإهتمـــام إدارة الشـــركة 

بموظفيهـــا. 

سامرف تواصل جهودها في تعزيز الروابط االجتماعية 
بينها وبين موظفيها والمجتمع الخارجي 

أواب الحضرامي – أخصائي العالقات العامة 
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حملة "األمن السيبراني يبدأ منك"

إتســـاقًا مـــع رؤيـــة شـــركة ســـامرف وضمـــن الخطـــة التوعويـــة والجهـــود المســـتمرة لقســـم األمـــن الســـيبراني الراميـــة  إلـــى رفـــع 
مســـتوى الوعـــي لـــدى الموظفيـــن، نفـــذ قســـم األمـــن الســـيبراني حملـــة „األمـــن الســـيبراني يبـــدأ منـــك“ التـــي إســـتمرت لمـــدة 
خمســـة أيـــام مـــن 13 إلـــى 17 يونيـــو 2021م. إشـــتملت الحملـــة علـــى العديـــد مـــن الـــدورات التوعويـــة التـــي قدمهـــا فريـــق األمـــن 
الســـيبراني، حيـــث وجهـــت الدعـــوة لجميـــع الموظفيـــن مـــن مختلـــف اإلدارات واألقســـام للحضـــور مـــع مراعـــاة التدابيـــر اإلحترازيـــة 
المتبعـــة للحـــد مـــن إنتشـــار فايـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد- 19(. تناولـــت الـــدورات التوعويـــة مختلـــف المواضيـــع الهامـــة فـــي 
مجـــال األمـــن الســـيبراني مثـــل خطـــورة هجمـــات التصيـــد اإللكترونـــي بكافـــة أشـــكاله، والتـــي مـــن الممكـــن أن تـــؤدي إلـــى عواقـــب 
خطيـــرة علـــى الشـــركات، باإلضافـــة إلـــى الخطـــوات الصحيحـــة لتجنـــب هـــذه المخاطـــر والحـــد مـــن آثاراهـــا. كمـــا تـــم إســـتعراض 
ســـيناريوهات لهجمـــات حقيقيـــة بغيـــة اإلســـتفادة مـــن الـــدروس والعبـــر المســـتقاة مـــن تجـــارب ســـابقة. ُأختتمـــت الحملـــة بفقـــرة 
ـــة عليهـــا بســـرعة وبصـــورة  التحـــدي والتنافـــس التـــي تضمنـــت خمســـة أســـئلة طرحـــت علـــى المشـــاركين فـــي الحملـــة بغـــرض اإلجاب
صحيحـــة للفـــوز بإحـــدى الجوائـــز الخمـــس فضـــاًل عـــن الجوائـــز الرمزيـــة التـــي تـــم توزيعهـــا علـــى كافـــة الموظفيـــن. كمـــا أن الحملـــة 
ـــدى موظفـــي الشـــركة، كمـــا  ـــراء ورفـــع مســـتوى فهـــم وإســـتيعاب األمـــن الســـيبراني ل ـــل فـــي إث حققـــت هدفهـــا الرئيســـي المتمث

هـــو موضـــح فـــي ملخـــص المخرجـــات أدنـــاه.

ـــم مـــدى الوعـــي واإلســـتيعاب علـــى خمـــس مســـتويات )مـــن 1  ـــم تقيي ـــن )ت ـــدى الحاضري تحســـن مســـتويات الوعـــي ل
ـــة(: ـــل وبعـــد الحمل ـــى 5( بواســـطة األســـئلة التـــي طرحـــت قب إل

مقارنة بين مستوى الوعي واإلستيعاب قبل وبعد الحملة

إفادات المشاركين

كذلك تلقى القسم إفادات المشاركين في الحملة بهدف تحسين البرامج والحمالت التوعوية في المستقبل.
ملخص إفادات المشاركين في الحملة:

ال شـــك أن هـــذه الجهـــود التوعويـــة ســـتتواصل بـــال إنقطـــاع بغيـــة تحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات الهادفـــة إلـــى 
رفـــع مســـتوى الوعـــي باألمـــن الســـيبراني وأهميتـــه ومخاطـــره لـــدى موظفـــي الشـــركة.

األمـــن الســـيبراني مســـؤولية الجميـــع

سهام مسعد - مهندسة أمن سيبراني
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واإلنخـــراط فـــي مفهـــوم القيـــادة المشـــتركة والتحلـــي بالمســـؤولية حيـــال إبتـــداع المعرفـــة التـــي تشـــكل قيمـــة مضافـــة 
ـــات تنطـــوي علـــى تداعيـــات عميقـــة علـــى  ـــة هـــذه التحدي ـــاز بهـــا الشـــركات. وال شـــك أن مواكب إلـــى القـــدرات التـــي تمت
ـــر طـــرق مســـتدامة  ـــًا علـــى تطوي ـــذا يحـــرص المختصـــون فـــي المـــوارد البشـــرية حالي ـــة إدارة رأس المـــال البشـــري، ل عملي
للتنبـــؤ  اإلســـتباقي بالمواهـــب المتميـــزة فـــي األداء والتوفيـــق بيـــن الســـلوكيات الفرديـــة والجماعيـــة للموظفيـــن مـــع 
رؤى وإســـتراتيجيات الشـــركات والعمـــل علـــى تكامـــل أنظمـــة تحســـين األداء والتوزيـــع العـــادل لفـــرص التعلـــم والتدريـــب 
ـــر أن إنجـــاز أي مـــن هـــذه األهـــداف  ـــاء رأس المـــال الفكـــري والذهنـــي والمحافظـــة عليـــه. غي ـــر بيـــن األفـــراد وبن والتطوي
يقتضـــي فـــي األســـاس أن يمتلـــك المختصـــون فـــي المـــوارد البشـــرية القـــدرة علـــى مســـاعدة شـــركاتهم علـــى تحديـــد 
الكفـــاءات الالزمـــة لـــدى الموظفيـــن. تتبـــع العديـــد مـــن الشـــركات حاليـــًا إســـتراتيجية رائـــدة لتطبيـــق وتكامـــل الكفـــاءات 
ــر  ــم والتطويـ ــار والتقييـ ــات التوظيـــف واإلختيـ ــي ذلـــك عمليـ ــا فـ ــرية بمـ ــوارد البشـ ــية للمـ ــاالت الرئيسـ ــة مجـ ــي كافـ فـ

ــآت. ــم األداء والمكافـ ــي وتقييـ الوظيفـ
مـــا هـــي الكفـــاءة؟ تعنـــي هـــذه المفـــردة أشـــياء عديـــدة لمختلـــف النـــاس. بالنســـبة للشـــركات والمؤسســـات يمكـــن 
تعريفهـــا بأنهـــا القـــدرة الفنيـــة التـــي تميـــز شـــركة معينـــة عـــن منافســـيها، أمـــا علـــى الصعيـــد الشـــخصي فيجـــوز تعريفهـــا 
بأنهـــا مجموعـــة المعرفـــة والمهـــارات والقـــدرات ذات الصلـــة التـــي تؤثـــر علـــى األداء الوظيفـــي. كمـــا أنهـــا تدعـــم 

المفهـــوم العـــام لربـــط الجوانـــب المعقـــدة والبســـيطة لمجـــاالت ألســـس التخطيـــط والتطويـــر فـــي الشـــركة.
هـــل يمكـــن أن تمثـــل الكفـــاءات خيبـــة أمـــل أخـــرى لمختصـــي المـــوارد البشـــرية أم أنهـــا تشـــكل تأثيـــر إيجابـــي علـــى 
التوجـــه اإلســـتراتيجي والنجـــاح للشـــركة؟ ترتبـــط اإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال مباشـــرًة بمـــدى القـــدرة علـــى خلـــق وتحديـــد 

الكفـــاءات ودمجهـــا فـــي أنظمـــة الشـــركة وعملياتهـــا وثقافتهـــا.
يتوجـــب علـــى الشـــركة عنـــد الشـــروع فـــي إختيـــار وتحديـــد الكفـــاءات أن تجـــري دراســـة عميقـــة ومســـتفيضة، حيـــث أن 
ـــر اإليجابـــي علـــى توجـــه الشـــركة وغاياتهـــا.  ربـــط الكفـــاءات بأهـــداف الشـــركة وقيمهـــا تمثـــل الســـبيل إلـــى إحـــداث التأثي
يجـــب ربـــط الكفـــاءات بالجوانـــب المعقـــدة والبســـيطة فـــي أعمـــال الشـــركة، كمـــا أن رؤيـــة الشـــركة ورســـالتها تشـــكل 
األســـس التـــي تحـــدد توجههـــا وقيمهـــا. إن الشـــركة التـــي تســـعى إلـــى خلـــق التـــوازن بيـــن أهدافهـــا الكميـــة وتطويـــر 

موظفيهـــا ربمـــا تعانـــي مـــن اإلنكمـــاش علـــى المـــدى البعيـــد.
ختامـــًا، ال بـــد مـــن ترســـيخ الكفـــاءات فـــي الشـــركة بواســـطة أنظمـــة المـــوارد البشـــرية والتدريـــب التـــي تتبعهـــا الشـــركة 

ـــر الوظيفـــي.           ـــار الموظفيـــن وتقييـــم أدائهـــم وخطـــط األحـــالل واإلبـــدال والتطوي فـــي إختي

البشـــرية  المـــال  رأس  مفهـــوم  علـــى  والمؤسســـات  الشـــركات  تركـــز 
بإعتبـــاره ميـــزة تنافســـية فـــي ظـــل بيئـــة عمـــل آخـــذة فـــي التطـــور 
والتغييـــر والمضطـــرد، حيـــث أن الشـــركات تحـــرص علـــى تحقيـــق النجـــاح 
ــا بالمزيـــد مـــن القـــدرة علـــى  ــًا إلـــى أن يتحلـــى موظفوهـ وتطمـــح دومـ
المعامـــالت  بإنجـــاز  واإلهتمـــام  العمـــالء  تطلعـــات  إلـــى  اإلســـتجابة 

المزايا التنافسية 
لرأس المال البشري

الكيميائيـــة الهندســـة  تدريـــب  الجهمانـــي - كبيـــر مستشـــاري  يعـــرب 
)مقتبـــس مـــن مقـــال »الكفـــاءة: التطويـــر والتكامـــل والتطبيـــق« للكاتـــب ســـتيفن 

مولتـــن وآخـــرون(

ضمــت ســامرف مؤخــرًا ســتة رجــال أمــن جــدد فــي إطــار 
الحكوميــة  والشــؤون  الصناعــي  األمــن  إدارة  مســاعي 
ورفــع  الحمايــة  تعزيــز  إلــى  الراميــة  والبيئــة  والســالمة 
الكفــاءة وتحقيــق المتطلبــات وحمايــة األرواح والممتلكات 

فــي هــذا الصــرح الشــامخ.
الحكوميــة  والشــؤون  الصناعــي  األمــن  إدارة  وترحــب 
بمنســوبيها الجــدد، ونســأل اللــه العلــي القديــر أن يكونــوا 
خيــر إضافــة لفريــق العمــل األمنــي وأن يكتــب لهــم التوفيــق 

والســداد فــي مســيرتهم.
وفــي ذات الســياق قــام منســق الشــؤون األمنيــة أ. طلعت 
القحطانــي  علــي  أ.  األمنيــة  العمليــات  ومشــرف  عبــادي 
والمــدرب الرياضــي كابتــن/ زيــاد برنــاوي بتكريــم رجــال االمــن 
برنامــج الدفــاع عــن  الجــدد بمناســبة إتمامهــم  الصناعــي 

النفــس الــذي تــم تنفيــذه فــي نــادي ســامرف الرياضــي.
حيــث تضمــن البرنامــج عــدة مهــارات مختلفــة منهــا )اللياقــة 
البدنيــة ومهــارات الدفــاع عــن النفــس المتنوعــة والتعامــل 
مــع األســلحة البيضــاء والتقييــد بالعصــى ومهــارة الســيطرة 
علــى الخصــم وكيفيــة إســتالم ســقطات األرض وغيرهــا مــن 
المهــارات(. وقــد أشــاد مديــر األمــن الصناعــي والشــؤون 
الحكوميــة المهنــدس/ عبــد الخالــق بــن محمــد الشــهري 
بالبرنامــج التدريبــي المميــز الــذي تلقــاه المشــاركون  وشــدد 
األمــن  ألفــراد  الــدورات  هــذه  مثــل  عقــد  أهميــة  علــى 

الصناعــي واثنــي علــى الجهــود المبذولــة.

كذلــك نفــذت إدارة األمــن الصناعــي والشــؤون الحكوميــة 
) دورة المبــادئ األساســية لرجــل االمــن ( خــالل الفتــرة مــن 
11 إلــى 15 ابريــل 2021م بمعهــد ينبــع الصناعيــة التقنــي 
بقيــادة المــدرب األمنــي األســتاذ/ ماجــد بــن عــادل ســبيه، 
الجــدد  األمــن  رجــال  إعــداد  إلــى  الــدورة  هــذه  وهدفــت 
وضمــان جاهزيتهــم لتنفيــذ مهامهــم الوظيفيــة علــى أكمــل 

وجــه.
الجديــٌر بالذكــر أن مديــر المعهــد التقنــي بينبــع الصناعيــة 
الدكتــور/ عبــد الكريــم العلونــي قــام بتكريــم رجــال األمــن 
الصناعــي  األمــن  إدارة  حــرص  علــى  وأثنــى  الصناعــي 
بســامرف علــى تطويــر رجاالتهــم وتلقيهــم دورة المبــادئ 
وتحقيــق  األمنيــة  المعرفــة  لدعــم  األمنيــة  األساســية 

المنشــودة. األهــداف 

محمـــود عســـول –  إدارة األمـــن الصناعـــي والشـــؤون الحكوميـــة والســـالمة والبيئـــة 

ســـامرف تضـــم كوكبـــة جديـــدة مـــن رجـــال األمـــن
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نـــدوة برنامـــج تملـــك المســـاكن

عبد الله خاشقجي - مشرف اإلسكان والميزانية

ــة لــدى شــركة ســامرف، والــذي أســتفاد منــه الموظفــون  برنامــج تملــك المســاكن أحــد أهــم البرامــج التحفيزي
فــي أربــع مراحــل ســابقة وفــي نهايــة عــام 2020م تــم توزيــع 170 أرض مــن المرحلــة الخامســة للموظفيــن 
المســتحقين فــي مبنــى اإلدارة و بتنســيق مــن إدارة المــوارد البشــرية قســم الخدمــات اإلداريــة و اإلســكان. وتــم 

منــح الموظفيــن المســتحقين يــوم كامــل ليتســنى لهــم زيــارة الموقــع قبــل إختيــار األرض.

وحرصــًا مــن قســم الخدمــات اإلداريــة و اإلســكان علــى تمليــك المســتحقين لبرنامــج تملــك المســاكن معلومــات 
كافيــة عــن بنــاء المنــزل و الــرد علــى أي إستفســارات أو أســئلة فــي هــذا الشــأن، نظــم القســم نــدوة لبرنامج تملك 
المســاكن مدتهــا 3 أيــام علــى عشــر دفعــات. ُأفتتحــت النــدوة بكلمــة مــن الرئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن 
المهنــدس/ إبراهيــم النتيفــي، كمــا شــارك فــي الجلســة اإلفتتاحيــة األســتاذ/ أيمــن عطــا اللــه نائــب الرئيــس 

للخدمــات التنفيذيــة.

 وتضمنــت النــدوة محاضــرات عــده تخــص البنــاء و التصميــم و العقــار، حيــث كان اليــوم األول نبــذة تعريفيــة عــن 
البرنامــج ومحاضــرة للهيئــة الملكيــة تــم فيهــا توضيــح شــروط و لوائــح البنــاء و الــرد علــى أســئلة المســتحقين.

وشــهد اليــوم الثانــي محاضــرة للمستشــار العقــاري لألســتاذ/ فهــد األحمــدي، تنــاول فيهــا كيفيــة إســتغالل 
المنــزل لخدمــة العائلــة و تلبيــة إحتياجاتهــم، تلتهــا محاضــرة لمهندســة التصميــم الداخلــي/ رؤى أندجانــي حيــث 

ــوان واإلضــاءة وإســتغالل المســاحات.  ــار الديكــور و األل ــة إختي تطرقــت لكيفي

عبدالغنــي  المهنــدس/  المملكــة  مســتوى  علــى  المهندســين  ألهــم  محاضــرة  كانــت  الثالــث  اليــوم  وفــي 
الجنــد صاحــب أكبــر قنــاة يوتيــوب تختــص ببنــاء المنــازل، حيــث تنــاول مراحــل البنــاء و شــرح معلومــات قيمــة 
ــاء منازلهــم. وُأختتمــت النــدوة بمحاضــرة اخــرى للهيئــة الملكيــة للــرد علــى  تفيــد الموظفيــن عنــد البــدء فــي بن

المســتحقين. الموظفيــن  إستفســارات 

كذلــك ضمــت النــدوة أركان خاصــة بالمكاتــب الهندســية اإلستشــارية والمقاوليــن ومكاتــب التصميــم و شــركة إل 
جــي للتكييــف بهــدف خلــق فــرص اكبــر للموظفيــن لإلطــالع واإلستشــارة واإلســتفادة.

وهدفــت إدارة المــوارد البشــرية وقســم الخدمــات اإلداريــة و اإلســكان بهــذه النــدوة إلــى إعــداد الموظــف 
لدخــول البرنامــج وهــو علــى أتــم اإلســتعداد لبنــاء منــزل العمــر، ولتأكيــد دعــم اإلدارة للموظــف خــالل فتــرة 

البرنامــج كاملــة و إســتعدادها لتقديــم المســاعدة و العــون فــي أي وقــت.
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مع  إتساقًا  النظام  هذا  تطبيق  على  سامرف  شركة  حرصت 
مبدأ التميز „نحن مميزون في كل ما نقوم به من عمل وفي 
الطريقة التي نؤدي بها ذلك العمل مع المحافظة على معايير 
األساسية  القيم  إحدى  يمثل  الذي  واإلعتمادية“  السالمة 
للشركة، وضمن المساعي المستمرة لتوفير األنظمة الضرورية 
للمحافظة على المعايير العالية في كافة جوانب العمل في 
الشركة، حيث يركز هذا النظام على األمور المتعلقة بتصميم 
وتشغيل وصيانة الوحدات ومعداتها لضمان التشغيل السلس 
للمصفاة بصورة تجعل بيئة العمل في سامرف مواتية لتحسين 

أداء األفراد وتطوير قدراتهم.
لذا بادرت الشركة في عام 2020م بتطبيق هذا النظام الهام 

تم تصميمه  إدارة شاملة  والحديث، وهو عبارة عن منظومة 
بغرض منع الخسائر بكافة أنواعها )الخسائر المتعلقة بسالمة 
والمنتجات  واإلعتمادية  العمليات  وسالمة  الموظفين 
السلوك  على  القائمة  األدوات  بإستخدام  الخ(  والجودة، 
بغية  فعاليتها  أثبتت  التي  اإلدارية  التقنيات  إلى  باإلضافة 
نجاح  أن  شك  وال  الشركة.  في  العمل  جوانب  جميع  تحسين 
المعنوية  الروح  رفع  إلى  سيؤدي  الخسائر  منع  نظام  تطبيق 
العمليات  من  اإلستفادة  مستوى  وزيادة  الموظفين  لدى 
ومعالجة  المعدات  إعتمادية  مستوى  وتحسين  اإلنتاجية 
جوانب القصور الفني فضاًل عن خفض النفقات المالية بصورة 

ملحوظة.

„نظام منع الخسائر سوف يساعدنا في فهم األفراد وكيفية التعامل معهم بصورة أفضل، كما أنه سيعزز قدرات الجميع ويساعدهم 
في أداء مهامهم بصورة أكثر فعاليًة وأمانًا، وبالتالي يقود إلى رفع الروح المعنوية ومستوى اإللتزام لدى األفراد.“   

إبراهيم النتيفي – الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

„نظام منع الخسائر هو السبيل إلى إدارة التغيير الذي ظللنا نبحث عنه، ونحن كقادة إداريين نأمل من الجميع الوثوق فيه وقبول 
التحدي حيال منع الخسائر في المقام األول، وحث األفراد وتشجيعهم على التفكير اإليجابي بغية إنجاح تطبيق هذا النظام.“

أيمن عطا الله – نائب الرئيس للخدمات التنفيذية

„تمتاز شركة سامرف باألداء المتميز في مجالي اإلعتمادية والسالمة، غير أن فرص التحسين تظل قائمة دومًا. نظام منع الخسائر 
يخاطب األفراد ويدرك طريقة تفكيرهم ويدخل إلى قلوبهم وأذهانهم.  سيحدث هذا النظام التغيير في ثقافة الجميع وعقلياتهم.“
جيسوس كارلوس هيرموسيلو – نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التصنيع

فريقه  أعضاء  بإنتقاء  النظام  هذا  تطبيق  في  الشركة  بدأت 
اإللتزام  وتعزيز  الفعال  التأثير  لضمان  تامة  بعناية  األساسيين 
تدريبية  دورات  األعضاء  هؤالء  حضر  وقد  الموظفين،  لدى 
مكثفة وإجتازوا جميع اإلختبارات األساسية والمتقدمة الالزمة 

إلعتمادهم رسميًا كخبراء مختصين في نظام منع الخسائر.
وتوجيه  وتثقيف  تدريب  الخسائر في  منع  نظام  فريق  إستمر 
صياغة  بغية  المباشرة  اللقاءات  عبر  قدراتهم  وتطوير  القادة 
النظام في  تطبيق  تمكنهم من  للموظفين  واضحة  تطلعات 

الشركة  اليومية بصفة مستدامة. وقد حرصت  مهام عملهم 
على إجراء تقييم خارجي للنظام في نهاية الربع الثاني من العام 
شملت  اإلشرافي  المستوى  على  عمل  ورش  تلته  الجاري، 
في  الفعالة  المساهمة  بغرض  والمقاولين  الموظفين  قادة 
تعزيز الجودة وتحقيق التميز التشغيلي المستدام على المدى 
البعيد وضمان مستوى عالمي في األداء مع المحافظة على 

بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الخسائر.

هنالك العديد من األدوات القائمة على السلوك ضمن نظام منع الخسائر، تتمثل في أسس ومبادئ األداء على الصعيدين 
البشري والتنظيمي لتمكين الشركة من منع الخسائر بكافة أنواعها بهدف تحسين األداء العام: 

1. التقييم الذاتي لمنع الخسائر )LPSA(: عبارة عن آلية ذهنية 
ن الجميع من تحديد السلوكيات والظروف  لتقييم المخاطر ُتمكِّ
المحتملة المنطوية على مخاطر، والتي من الممكن أن تؤدي 

إلى حدوث أي نوع من أنواع الخسائر.
نموذج  عبارة عن   :  )JLA(العمل الخسائر في مكان  تحليل   .2
يتألف من صفحتين يتم إعداده من قبل الموظف بهدف الحد 

من الخسائر والمخاطر في مكان العمل.
3. آلية رصد منع الخسائر)LPO( : عبارة عن آلية معيارية منسقة 
بمعايير  الجميع  تقيد  مدى  تحديد  بغرض  العمل  سير  لرصد 

وإشتراطات الشركة في تنفيذه.
NLI/(4. آلية تقصي الخسائر الفعلية والخسائر وشيكة الحدوث

LI( : عبارة عن منظومة منسقة تعمل على إستقاء الدروس 
المنهجي  التقصي  خالل  من  التجارب  من  المستفادة  والعبر 
تكرار  ومنع  المستقبلية  الخسائر  ومنع  المخاطر  إزالة  بغرض 

حدوث المشاكل المماثلة في المستقبل.
 : )FRCS(5. آلية تحليل األسباب الجذرية للخسائر وإيجاد الحلول
هي آلية تساعد الموظف في تحديد األسباب الجذرية للمشاكل 
تمثل  أنها  عن  فضاًل  والتنظيمي،  البشري  باألداء  المتعلقة 
 منهجية للتأكد من تطبيق الحلول السليمة لمنع تكرار المشاكل.

اإلشراف  عملية  هي  والمراقبة:  اإلشرافية  القيادة  آلية   .6
بغية  لألدوات  والجيد  السليم  اإلستخدام  لضمان  والمراقبة 
من  الجميع  تمكن  راسخة  وثقافة  إيجابية  عمل  بيئة  خلق 
التعامل مع نظام منع الخسائر بذات القدر من اإلهتمام حيال 

أنشطة األعمال األخرى.  
وإستدامة  تطبيق  نجاح  لضمان  حاسمة  عوامل  أربعة  هنالك 

نظام منع الخسائر:
لنجاح  وأهميته  ضرورته  في  القادة  لدى  الراسخ  اإلعتقاد   .1

كافة األعمال.
األخرى  والطرق  باألنظمة  للنظام  القوي  اإلرتباط  إدراك   .2
تكامل  إدارة  نظام  مثل  موبيل  إكسون  شركة  في  المطبقة 
العمليات)OIMS(  وضوابط التحقق الدقيق من فعالية تطبيق 

برنامج إدارة تكامل العمليات)OCVMs( ، الخ.
وتطبيقه  الفكري  النهج  هذا  تفعيل  المديرين  جميع  على   .3
لرفع  الخسائر  منع  بنظام  الخاصة  التدريب  خطط  في  عمليًا 

األداء والكفاءات والمهارات الفردية لدى القادة.
4. إعمال مبدأ المسؤولية حيال أداء القياديين وفقًا لللتقييم 

الممرحل وخطط التدريب الخاصة بنظام منع الخسائر.

نظام منع الخسائر

من  الشركة  يمكن  األربعة هذه  بالعوامل  القياديين  إلتزام  إن 
تحميل  القياديين  على  يتوجب  فيما  المسؤولية،  مبدأ  إعمال 
يتمكن  حيث  النظام،  أداء  تحسين  بغرض  لألفراد  المسؤولية 
وتدريب  النظام  تطبيق  تيسير  من  والمشرفون  المديرون 
األفراد وأن يكونوا قدورة حسنة لهم. كما يجب على المديرين 
أن يثبتوا إلتزامهم بالنظام عمليًا من خالل الحضور الفعلي في 
أماكن العمل والتفاعل مع الموظفين والمقاولين حول كيفية 
الجهود  حول  آرائهم  إلى  واإلصغاء  النظام  أدوات  إستخدام 

التي يبذلونها بغية توفير بيئة عمل خالية من الخسائر.

 على المديرين مراقبة مرؤوسيهم للوقوف على مدى فعالية إشرافهم على مهام العمل 
للتأكد من تنفيذهم للحلول الفعالة والسليمة.

التأثير على وجدان  ننا من  ُيمكِّ الخسائر  ال شك أن اإلستخدام األمثل ألدوات نظام منع 
وأذهان الموظفين والمقاولين، ونقصد بذلك أننا نمتلك الفرصة لصياغة سلوكيات األفراد 
وتحسين األداء، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود المتمثل في خلق بيئة عمل خالية من 

الخسائر.

عبداللـــه نمنكانـــي - رئيـــس فريـــق نظـــام منـــع الخســـائر
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يصل لقيم النافثا المعالجة )مزيج هيدروكربوني – حوالي 60 
من  مباشرة  المستمر  البالتيني  التهذيب  وحدة  إلى  أوكتان( 
إلى  وتحويله  جودته  تحسين  يتم  حيث  النافثا،  معالجة  وحدة 
 .)95-104 إلى   60 )حوالي  األوكتان  عالى  )ريفورميت(  منتج 
يتم  الذي  الهيدروجين  إنتاج  على  الوحدة  هذه  تعمل  كما 
تتم عملية  به حسب حاجتها. كذلك  اإلنتاجية  الوحدات  تزويد 
تكسير بالتفاعل الكيميائي في هذه الوحدة تنتج عنه العديد 
من المواد التي يتم ضخها إلى وحدة الغازات المشبعة بغرض 

فصلها.
المواد  تحويل  عملية  في  محوريًا  دورًا  الضغط  نظام  يلعب 
المواد  تكسير  معدل  يقل  أنه  تبين  حيث  الوحدة،  هذه  في 
يزيد  كذلك  الضغط.  إنخفاض  عند  الريفورميت  إنتاجية  وتزيد 
على  األحمال  يزيد  مما  الضغط  خفض  عند  الهيدروجين  إنتاج 
لسريان  األمثل  التحسين  تم  لذا  النقي.  الغاز  ضغط  نظام 
نظام  مشاكل  معالجة  تمت  حيث  الوحدة،  عنق  عبر  الضغط 
ضغط الغاز النقي مع خفض المخاطر األخرى المرتبطة بذلك 

من  وغيرها  الكربونية  الرواسب  من  كبيرة  كميات  تراكم  مثل 
المخاطر المحتملة. كما تم إجراء تقييم فني إلستقصاء القيمة 
الغاز  انظمة ضغط  الذي يغذي  الضغط  للبخار عالي  القصوى 
النقي، وذلك بالتنسيق مع فريق إعتمادية اآلليات والمعدات 
من  وغيرها  العمليات  مراقبة  وقسم  المعنيين  والمقاولين 
األطراف المعنية. وقد خلصت الدراسات الفنية إلى أن البخار 
ضغط  أنظمة  طاقة  زيادة  بغرض  ضبطه  يمكن  الضغط  عالي 
النقي، حيث تم لهذا الغرض إعداد وتعديل مقترح فني  الغاز 
وفقًا  المحتملة  المخاطر  وتحليل  تقييم  ودراسة  للتعديل 
لمرئيات فريق قيادة العمل المختص. وسيمكن هذا التعديل 
يتيح  النقي، مما  الغاز  أنظمة ضغط  زيادة طاقة  المقترح من 
المجال لخفض ضغط النظام ويؤدي بالتالي إلى زيادة إنتاجية 
امريكي  دوالر  مليون  حوالي  تبلغ  أرباح  ويحقق  )الريفورميت( 
في السنة بدون أي أعباء إستثمارية. ويمثل هذا العمل إنجازًا 

كبيرًا يندرج ضمن إنجازات تحسين األرباح.    

ــرول المســال لحريــق  ــد تعــرض خــزان يحتــوي علــى غــاز البت  أ. عن
خارجــي، فــإن المحتــوى الســائل الموجــود داخــل الخــزان يســخن 

ويغلــي ويتحــول إلــى غــاز.
 ب. يتســبب ذلــك فــي زيــادة ضغــط الخــزان ممــا يــؤدي إلــى فتــح 
صمــام تخفيــف الضغــط ويســمح للبخــار المضغــوط  بالتســرب. 
ومــع إســتمرار ذلــك ينخفــض مســتوى الســائل داخــل الخــزان 
بينمــا يتمــدد حجــم الجــزء الفــارغ الجــاف داخــل الخــزان فــوق 

مســتوى الســائل الموجــود داخــل الخــزان.

داخــل  الســائل  مســتوى  فــوق  الموجــود  الفــراغ  يســخن   ج. 
الخــزان نظــرًا لعــدم وجــود ســائل يمتــص الحــرارة الناتجــة. تقــل 
متانــة هيــكل الخــزان كلمــا زادت الحــرارة؛ إلــى أن يصــل الخــزان 

إلــى مرحلــة اإلنهيــار بصــورة كارثيــة.
 د. تــؤدي موجــة اإلنفجــار إلــى تناثــر كتــل الســائل والغــاز المغلــي 
فــي الهــواء، والتــي تشــتعل لتشــكل كــرة هائلــة مــن اللهــب 

ــار. ــات األمت ــى مئ وتقــذف شــظايا الخــزان إل

إزالــة اإلختناق فــي وحــدة إنتــاج البــنزيــن
) التهــذيب البالتينــي المستــمر (

حوادث اإلنفجار ات الناتجة عن 
غليان السوائل وتمدد الغازات

المهند بسيوني - مهندس عمليات بمشروع سامرف لإلستفادة من مخلفات التكرير الثقيلة

ريان السريحي – رئيس فريق اإلطفاء

كيفية حدوث هذه اإلنفجارات

إستراتيجية إعتمادية المعدات
فــي شـركــة ســـامـرف

النظـــام الرقابـــي القائـــم علـــى تقييـــم المخاطـــر عبـــارة عـــن 
ـــات علـــى تكريـــس جهودهـــا  ـــة تســـاعد الشـــركات والكيان آلي
وميزانياتهـــا لمواجهـــة المســـائل عاليـــة الخطـــورة. وتعتبـــر 
ســـامرف إحـــدى الشـــركات الرائـــدة فـــي إتبـــاع هـــذا النظـــام 

ـــة. ـــة واإلداري فـــي تســـيير أعمالهـــا الفني
إســـتراتيجية إعتماديـــة المعـــدات عبـــارة عـــن وثيقـــة تتضمـــن 
مجموعـــة محـــاور تســـتخدم ألغـــراض تقييـــم مـــدى ســـالمة 
المعـــدات وأدائهـــا التشـــغيلي، وهـــي فـــي األســـاس وثيقـــة 
ــيناريوهات المحتملـــة لتدهـــور  ـــم كافـــة السـ تتضمـــن وتقيِّ
ـــة المعـــدات وتدنـــي أداؤهـــا التشـــغيلي باإلضافـــة إلـــى  حال
مـــدى إحتمـــال حـــدوث هـــذه الســـيناريوهات والعواقـــب 
الســـالمة  علـــى  الســـلبية  اآلثـــار  مثـــل  عليهـــا  المترتبـــة 
والصحـــة والبيئـــة وحـــدوث الحرائـــق والخســـائر الماديـــة، 
توضـــع  مـــا  عـــادًة  المخاطـــر.  تقييـــم  بعمليـــة  وتعـــرف 
زمنـــي محـــدد  أجـــل  فـــي  التنفيـــذ  بغـــرض  اإلســـتراتيجية 

يكـــون مثـــاًل 10 أعـــوام أو 
دورتـــي تشـــغيل للوحـــدة 
بغيـــة معالجـــة المخاطـــر 

الراهنـــة والكامنـــة.
تســـتمد شـــركة ســـامرف 
لتقييـــم  الخاصـــة  آليتهـــا 
الفقـــرة  مـــن  المخاطـــر 
)إســـتراتيجية  )6ســـي( 
المعـــدات(  إعتماديـــة 

مـــن نظـــام إعتماديـــة المعـــدات العالمـــي الخـــاص بشـــركة 
إكســـون موبيـــل. تشـــمل مخرجـــات هـــذه اإلســـتراتيجية 
اإلحترازيـــة  التدابيـــر  مـــن  مجموعـــة  أساســـية  بصفـــة 
وليـــس  المثـــال  ســـبيل  علـــى  تشـــتمل  التـــي  والوقائيـــة 

علـــى: الحصـــر 

بنـــاًء عليـــه نجـــد أن هـــذه اإلســـتراتيجية بمثابـــة العامـــل الضـــروري لضمـــان تســـيير عمـــل المصفـــاة، وهـــي بذلـــك تمثـــل 
ـــاه يوضـــح أهـــداف  ـــة. الشـــكل أدن ـــة أو دوري ـــة إعتيادي ـــد نطـــاق عمـــل أي أعمـــال صيان إحـــدى المرتكـــزات الرئيســـية لتحدي

برنامـــج إســـتراتيجية إعتماديـــة المعـــدات بالشـــركة. 

- تعديل تصميم المعدات
- الخطة السنوية لصيانة المعدات

- تحديد وتوفير قطع الغيار الضرورية الهامة

- مهام الصيانة الوقائية
- المراقبة الفنية

- تصنيف المعدات وفق أهميتها

أهداف برنامج إستراتيجية إعتمادية المعدات

متعـــب الحربـــي – مهنـــدس إعتمادية معدات كهربائية
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لـــم تســـر مصاريـــف التشـــغيل فـــي وحـــدة تنشـــيط األمينـــات حســـب توقعـــات فريـــق قيـــادة العمـــل فـــي المنطقـــة )بـــي2( خـــالل 
الربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري 2020م، حيـــث تـــم إســـتهالك حوالـــي 82.5 طـــن متـــري مـــن مـــادة )ثنائـــي ميثانـــول أميـــن( النشـــط 
بالمقارنـــة مـــع 20.8 طـــن متـــري تـــم إســـتهالكها خـــالل نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي؛ الشـــيء الـــذي يخالـــف تطلعـــات الفريـــق 
فـــي المســـاهمة المرجـــوة فـــي تحقيـــق رؤيـــة الشـــركة المتمثلـــة فـــي: أن تكـــون ســـامرف المصفـــاة المتكاملـــة الرائـــدة فـــي مجـــال 
تكريـــر الزيـــوت والبتروكيماويـــات فـــي الشـــرق األوســـط ودول آســـيا والمحيـــط الهـــادئ خـــالل 10-5 أعـــوام. لـــذا بـــادر فريقـــي 
هندســـة العمليـــات بـــاإلدارة الفنيـــة والتشـــغيل بالمنطقـــة )بـــي2( بوضـــع خطـــة عمـــل لـــم تقتصـــر إأهدافهـــا علـــى الترشـــيد األمثـــل 
ـــة بغـــرض تحســـين الترشـــيد األمثـــل  ـــر رقابي ـــى تدابي ـــل إشـــتملت الخطـــة عل ـــن( النشـــط، ب ـــول أمي ـــي ميثان فـــي إســـتهالك مـــادة )ثنائ

فـــي إســـتهالك الطاقـــة، والتـــي تحققـــت علـــى النحـــو التالـــي:

أ . تحسين النظم الرقابية وإحكام السيطرة على المياه في الوحدة.
.91-AI-020 رقم )DCS( ب. تحسين فعالية ودقة نظام تحليل األمينات المتصل بنظام التحكم في التوزيع

ت. تقليل الخسائر المرافقة لعملية اإلزالة المفرطة لغاز كبريتيد الهيدروجين المزال من أنظمة تنشيط األمينات.
ث . التخلص من مشكلة تراكم الرغوة بالمحافظة على جودة األمينات النقية.

ج . تجنـــب المشـــاكل الفنيـــة فـــي الوحـــدة مـــن خـــالل الرقابـــة الُمحَكمـــة ألنظمـــة إمتصـــاص األمينـــات فـــي الوحـــدات اإلنتاجيـــة 
األخـــرى فـــي المصفـــاة بغيـــة منـــع تراكـــم المـــواد الهيدروكربونيـــة والحـــد مـــن تدنـــي جـــودة األمينـــات بســـبب الملوثـــات، 
وهـــي مشـــكلة تؤثـــر كليـــًا علـــى األداء التشـــغيلي للمصفـــاة حـــال حدوثهـــا، حيـــث ســـاهم تطبيـــق هـــذه التقنيـــة بصـــورة كبيـــرة 
فـــي تجنـــب حادثيـــن وشـــيكي الوقـــوع متعلقيـــن بتراكـــم المـــواد الهيدروكربونيـــة فـــي شـــهري يونيـــو وأغســـطس 2020م، 
كمـــا ســـاهم فـــي خفـــض األعبـــاء الماديـــة التـــي كانـــت ســـتتكبدها الشـــركة بســـبب تراكـــم المـــواد الهيدروكربونيـــة مـــن نظـــام 
ــة  ــة المبذولـ ــود الفوريـ ــر 2020م، إال أن الجهـ ــي 24 أكتوبـ ــة فـ ــدة خفـــض اللزوجـ ــم C-03-71 بوحـ ــات رقـ ــاص األمينـ إمتصـ

ـــة.  ـــار المصاحب قللـــت بشـــكل كبيرمـــن اآلث

أ . ترشيد إستهالك البخار.
ب. زيادة فعالية إستخدام أنظمة إزالة الكربون من األمينات مع المحافظة على جودتها.

.)Eco-Tec( ت. التشغيل األمثل لوحدة إستخالص األمينات الجديدة

إســـتنادًا علـــى الجهـــود آنفـــة الذكـــر تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن فريـــق قيـــادة العمـــل بالمنطقـــة )بـــي2( نجـــح خـــالل الفتـــرة مـــن 01 أبريـــل 
2020م إلـــى نهايـــة ديســـمبر 2020م فـــي تحقيـــق اإلنجـــازات التاليـــة:

1. توفيـــر حوالـــي 700 ألـــف دوالر أمريكـــي )تشـــمل 176400 دوالر أمريكـــي نتيجـــًة لترشـــيد اإلســـتهالك الفعلـــي لمـــادة „ثنائـــي 
ميثانـــول أميـــن“ حتـــى نهايـــة ديســـمبر بالمقارنـــة مـــع المتوقـــع حســـب خطـــة عـــام 2020م، باإلضافـــة إلـــى مبلـــغ 523600 دوالر 

أمريكـــي ناتـــج الترشـــيد األمثـــل إلســـتهالك الطاقـــة وإجمالـــي النفقـــات الخفيـــة(.
2. كان 2020م العام األقل إستهالكًا لمادة )ثنائي ميثانول أمين( خالل الـ15 عامًا األخيرة )بإستثناء فترات الصيانة الدورية(.

1. ترشيد إستهالك األمينات:

2. الترشيد األمثل إلستهالك الطاقة المتمثل في:

3. اإلنجاز الكبير المتمثل في توفير المبالغ الضخمة المذكورة بدون أعباء إستثمارية. 

DEA Consumption Historically )MT(

2020 Monthly DEA Consumption )MT(

خالد غزال – مهندس عمليات باإلدارة الفنية وأخصائي وحدتي الكبريت واألمينات

فريق قيادة العمل بالمنطقة )بي2( ينجح في الترشيد األمثل في إستهالك 
الطاقة واألمينات في وحدة تنشيط األمينات بدون أعباء إستثمارية
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ـــة  ـــرى ضـــرورة وأهمي ـــد عـــدم المنافســـة. ون ـــك الشـــروط وااللتزامـــات هـــو بن ـــف أحـــكام النظـــام، ومـــن ضمـــن تل ال يخال
التطـــرق لهـــذا الشـــرط وذلـــك فـــي ســـبيل تعزيـــز ونشـــر الثقافـــة العماليـــة ومعرفـــة األحـــكام والقيـــود التـــي تنظـــم هـــذا 

الشـــرط.
وعنـــد التطـــرق إلـــى األســـباب التـــي أدت إلـــى نشـــوء وجـــواز االتفـــاق علـــى هـــذا الشـــرط، وجـــود بعـــض األعمـــال والمهـــن 
التـــي تكـــون ذات طبيعـــة ســـرية، ممـــا تؤثـــر علـــى صاحـــب العمـــل وتحـــدث لـــه الكثيـــر مـــن الخســـائر فـــي حالـــة قيـــام العامـــل 
بمنافســـته بعـــد إنتهـــاء عقـــد العمـــل والتـــي مـــن الممكـــن أن نطلـــق عليهـــا مصطلـــح المنافســـة الغيـــر مشـــروعة. كمـــا 
أن النظـــام عنـــد ســـنه لمثـــل هـــذا الشـــرط يهـــدف للمحافظـــة علـــى حســـن ســـير العجلـــة االقتصاديـــة وتوفيـــر بيئـــة عمـــل 

جاذبـــة لمختلـــف األنشـــطة التجاريـــة واالقتصاديـــة.
وحتـــى نتمكـــن مـــن معرفـــة مـــدى جـــواز االتفـــاق علـــى شـــرط عـــدم المنافســـة، يجـــب أن تتحقـــق الشـــروط اإلبتدائيـــة 

التاليـــة والتـــي اذا تحققـــت فإننـــا نكـــون بصـــدد جـــواز وصحـــة االتفـــاق علـــى شـــرط عـــدم المنافســـة: 
1. مدى معرفة العمل لعمالء صاحب العمل. 

2. مدى إطالع العامل على أسرار صاحب العمل.

أخيـــرًا ولنتمكـــن مـــن القـــول بـــأن االتفـــاق علـــى شـــرط عـــدم المنافســـة صحيـــح نظامـــًا، البـــد مـــن توافـــر بعـــض الشـــروط 
الشـــكلية، والتـــي حددهـــا نظـــام العمـــل الســـعودي علـــى وجـــه الحصـــر:

1. أن يكون الشرط محررًا فال يعتد باإلتفاق الشفوي في ما يتعلق بشرط عدم المنافسة. 
ـــدًا  ـــأن ال يجـــوز أن يكـــون شـــرط عـــدم المنافســـة مؤب ـــث الزمـــان، وهـــو مـــا نســـتقيه أيضـــًا ب 2. أن يكـــون محـــددًا مـــن حي

ـــن العامـــل وصاحـــب العمـــل.  ـــه بي ـــول الزمـــن المتفـــق علي ـــاة فهـــو شـــرط ينتهـــي بمجـــرد حل ـــة الحي طيل
3. أن يكـــون محـــددًا مـــن حيـــث المـــكان، فيجـــب أن يقتصـــر منـــع العامـــل مـــن المنافســـة علـــى مـــكان معيـــن بذاتـــه وهـــو 

المـــكان الـــذي يمتـــد إليـــه نشـــاط صاحـــب العمـــل، وعليـــه إذا كان المنـــع مطلقـــا كان الشـــرط باطـــال". 
ــال  ــرى التـــي ال تدخـــل فـــي مجـ ــال األخـ 4. أن يكـــون محـــددًا مـــن حيـــث نـــوع العمـــل، وذلـــك بخـــالف المهـــن واألعمـ
صاحـــب العمـــل، حيـــث أن قيـــام العامـــل بـــأي عمـــل آخـــر ال يـــؤدي إلـــى منافســـته لصاحـــب العمـــل يـــؤدي إلـــى بطـــالن أي 

ـــك المهـــن أو األعمـــال. ـــأي مـــن تل ـــام ب ـــه مـــن ممارســـة أو القي ـــى حرمان اتفـــاق مـــع العامـــل عل

ُيعـــد عقـــد العمـــل مـــن العقـــود الملزمـــة ألطرافـــه، والـــذي بموجبـــه 
تنشـــأ بعـــض االلتزامـــات علـــى عاتـــق كاًل مـــن العامـــل وصاحـــب العمـــل، 
كمـــا أن عقـــد العمـــل ال يقـــف فقـــط علـــى البنـــود اإللزاميـــة التـــي 
ــًا الحـــق  ــا فـــي نظـــام العمـــل، بـــل أعطـــى النظـــام أيضـ تـــم النـــص عليهـ
ألطـــراف العقـــد الحريـــة والخيـــار  فـــي االتفـــاق علـــى التزامـــات أخـــرى بمـــا 

شرط عدم المنافسة 
في عقود العمل

شامل داغستاني  -  مدير الشؤون القانونية    

تختلـــف العواقـــب المترتبـــة علـــى المخاطـــر بإختـــالف أنـــواع المخاطـــر نفســـها، إذ نجـــد ان مخاطـــر الســـالمة الشـــخصية 
ــد،  ــخص واحـ ــا شـ ــر بهـ ــا يتأثـ ــادًة مـ ــيارات عـ ــوادث السـ ــروح وحـ ــقوط والجـ ــزالق والسـ ــوادث اإلنـ ــل حـ ــة مثـ أو المهنيـ
ـــم  ـــرة تشـــمل تســـرب المـــواد الخطـــرة ث ـــات قـــد تتســـبب فـــي حـــوادث كبي ـــل نجـــد أن مخاطـــر ســـالمة العملي وبالمقاب
ـــز علـــى الســـالمة الشـــخصية هـــو أحـــد الوســـائل لمنـــع  الحرائـــق أو اإلنفجـــارات أو كلتيهمـــا. مـــن المســـلمات أن التركي
الحـــوادث، غيـــر أن حـــادث كبيـــر واحـــد قـــد يتســـبب فـــي لحظـــة فـــي أذى عـــدد مـــن األشـــخاص بمـــا يســـاوي جميـــع 
عـــدد اإلصابـــات التـــي تـــم تفاديهـــا خـــالل عقـــد كامـــل مـــن برامـــج الســـالمة الشـــخصية. وعلـــى الرغـــم مـــن الكثيـــر مـــن 
القواســـم المشـــتركة بيـــن ســـالمة العمليـــات والســـالمة الشـــخصية مثـــل ثقافـــة وســـلوكيات الســـالمة الجيـــدة، إال أن 
األداء المتميـــز فـــي مجـــال ســـالمة العمليـــات يقتضـــي الفهـــم واإلداراك التـــام للمخاطـــر النوعيـــة المصاحبـــة لمناولـــة 

ـــة. ـــة التـــي تتـــم فـــي منشـــأة معين ـــات اإلنتاجي ـــن المـــواد الكيميائيـــة والعملي وتخزي

منســـقة  منظومـــة  عـــن  عبـــارة  العمليـــات  ســـالمة 
مناولـــة  وعمليـــات  التشـــغيل  أنظمـــة  تكامـــل  إلدارة 
ــة الجيـــدة  ــرة بتطبيـــق األســـس التصميميـ ــواد الخطـ المـ
والتشـــغيلية.  والهندســـية  التصميميـــة  للممارســـات 
علـــى  والســـيطرة  بمنـــع  العمليـــات  ســـالمة  تتعلـــق 
الحـــوادث التـــي يحتمـــل أن تـــؤدي إلـــى تســـرب مـــواد 

طاقـــة.  أو  خطـــرة 
ـــات إلـــى  مـــن الممكـــن أن تـــؤدي حـــوادث ســـالمة العملي
حتـــى  أو  إصابـــات  تنتـــج عنهـــا  كارثيـــة، وربمـــا  عواقـــب 
وفيـــات، فضـــاًل عـــن األضـــرار الجســـيمة علـــى اإلقتصـــاد 
والممتلـــكات والبيئـــة، كمـــا أنهـــا قـــد تتســـبب فـــي أذى 
األفـــراد داخـــل الشـــركة وكذلـــك أفـــراد المجتمـــع فـــي 

المنطقـــة الســـكنية المجـــاورة.

يحفـــل تاريـــخ الصناعـــات بالعديـــد مـــن الحـــوادث الكبيـــرة 
التـــي تـــردد صداهـــا فـــي القنـــوات اإلعالميـــة وأمدتنـــا 
أن  والشـــاهد  القيمـــة.  والعبـــر  الـــدروس  مـــن  بالكثيـــر 
األســـباب الجذريـــة للحـــوادث الكبيـــرة ترتبـــط دومـــًا بعـــدم 

ــات“. ــرف بــــ“إدارة ســـالمة العمليـ ــا يعـ ــد بمـ التقيـ
اإلشـــتراطات  علـــى  العمليـــات  ســـالمة  إدارة  تركـــز 
ــم  ــآت والمرافـــق وتقييـ ــية للمنشـ ــة والهندسـ التصميميـ
التغييـــر  وإدارة  الحـــوادث  فـــي  والتحقيـــق  المخاطـــر 
والفحـــص واإلختبـــار وصيانـــة المعـــدات وأنظمـــة المراقبـــة 
اإلنتاجيـــة  بالعمليـــات  المتعلقـــة  الفعالـــة  واإلنـــذار 
وإجـــراءات وأنظمـــة التشـــغيل والصيانـــة وتدريـــب األفـــراد 

إلـــى العوامـــل البشـــرية.   باإلضافـــة 

محمد عاصم – مهندس سالمة

ماهـى سـالمـة العمـلـيـات ؟
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تسـتقبل أقسـام سـامرف طـالب التدريـب التعاونـي مـن مختلـف التخصصـات، 
ويهـدف برنامـج التدريـب التعاونـي لربـط مـا يدرسـه الطالـب فـي مؤسسـته 
التعليميـة ومهـارات العمـل الفعليـة فـي سـوق العمـل مـن خـالل التعـاون بيـن 
المؤسسـات التعليميـة ومنشـآت األعمـال، حيـث ينضـم الطالـب قبـل التخـرج 
للمنشـأة ويباشـر العمـل لفتـرة مؤقتـة ليتعايـش مـع بيئـة العمـل الحقيقيـة، 

7 خطــوات ذهـبية
لتصبـح مرشــدًا رائعــًا لطالــب 

التــدريب التعــاونـــي
لين فيره - مساعد إداري - قسم الخدمات اإلدارية واإلسكان

وألنـه يمكـن أن تصبـح مرشـدًا ألحـد طـالب التدريـب التعاونـي، أقـدم لـك عزيـزي الموظـف 7 خطـوات ذهبيـة تعلمتها مـن تجربتي 
الشـخصية كمتدربـة لجعـل تجربـة التدريـب فعالـة وإيجابيـة :

إتمـام  1. اسـتقبل المتـدرب اسـتقبااًل حسـنًا: إحـرص علـى إشـعاره بسـعادتك بقدومـه، وسـاعده علـى االسـتقرار مـن خـالل 
متطلبـات بـدء العمـل كتجهيـز البطاقـة الشـخصية، ملصـق السـيارة، المكتـب، البريـد االلكترونـي، ومـن خـالل إرشـاده للخدمـات 

الميـاه والكافيتريـا والمصلـى وغيرهـا. األساسـية كـدورات 
2. إفهـم متطلبـات التدريـب مـن مؤسسـته التعليميـة وسـاعده علـى إتمامهـا: لـكل مؤسسـة تعليميـة متطلبـات مختلفـة 
عـن األخـرى، إجتمـع مـع المتـدرب واقـرأ معـه تعليمـات التدريـب لفهم معايير التقييـم وكيفية تحقيق متطلبـات التدريب بالطريقة 

األكثـر فاعلية.
3. أنجـز معامالتـه الورقيـة بأسـرع وقـت: لجميـع التقاريـر المطلوبـة مـن المتـدرب موعـد تسـليم محـدد، وبعضهـا تطلـب توقيـع 

المشـرف قبـل التسـليم، حرصـك علـى إنجازهـا فـي أسـرع وقـت يمنـع خسـارة المتـدرب درجاتـه بسـبب التأخيـر.
4. كلفـه ببعـض المهمـات: ال يـدرك الكثيـر مـن المرشـدين أهميـة تكليـف المتـدرب بالمهمـات، ال تحتـاج المهمـة أن تكـون صعبة 

أو كاملـة، قـد يتطلـب األمـر فقـط شـرح مهماتـك أو طلـب مسـاعدة بسـيطة منه.
5. كن مرجعا و قدوة: غالبًا تكون تجربة التدريب التعاوني أول تجربة للمتدرب في سـوق العمل، كن المرجع له في حال تواجد 

المخاوف و ألسـئلة، وإلتق به يوميًا، وتأكد بأن تدريبه سـلس وفعال.
6. أخبـره عـن الخدمـات و المميـزات المقدمـة مـن سـامرف: أخبـره عمـا يمكـن أن يسـتفيد منـه المتـدرب خـالل فتـرة التدريـب 

كالـدورات التدريبيـة، الجـوالت، النـادي الترفيهـي للشـركة .. وغيرهـا.
7. عـزز ثقتـه بنفسـه: مـع هـذه التجربـة اإلنتقاليـة والجديـدة يشـعر المتـدرب بالكثيـر مـن الخـوف والحيـرة، أخبـره أن هذه المشـاعر 

طبيعيـة، وأشـد بذكائـه وإجتهـاده، وعـزز تفاؤلـه بالمسـتقبل الوظيفـي اإليجابي.

علـى المرشـد أن يتذكـر أن دوره مهـم جـدا فـي فتـرة التدريـب التعاونـي، وأن بيـده أن يجعلهـا تجربـة مميـزة ترفـع والء المتـدرب 
لسـامرف و ترغبـه فـي العـودة والعمـل بهـا بعـد التخـرج.

بينمـــا تســـير اإلســـتعدادات علـــى قـــدٍم وســـاق فـــي الشـــركة إلنطـــالق أعمـــال الصيانـــة الدوريـــة الشـــاملة عـــام 2023م، يشـــكل 
ــا.  إعـــداد نطـــاق عمـــل الصيانـــة الدوريـــة قبـــل وقـــٍت كاٍف أهـــم المتطلبـــات الرئيســـية تمهيـــدًا لبـــدء التخطيـــط الســـليم لتنفيذهـ
ويعتبـــر تحديـــد نطـــاق العمـــل أحـــد العوامـــل الهامـــة لنجـــاح أي صيانـــة دوريـــة، فيمـــا تمثـــل إســـتراتيجية المعـــدات العامـــل الرئيســـي 
لتحديـــد نطـــاق هـــذه األعمـــال فضـــاًل عـــن المشـــاريع الرأســـمالية واألمـــور المتعلقـــة باألعطـــال والمشـــاكل التشـــغيلية، وبالتالـــي 
ـــة الدوريـــة علـــى األقـــل يـــؤدي بـــال شـــك إلـــى  فـــإن إنجـــاز إســـتراتيجية المعـــدات فـــي وقـــت مبكـــر أو وفقـــًا للجـــدول الزمنـــي للصيان

تحســـين اإلســـتراتيجيات المتعلقـــة بتخطيـــط وتنفيـــذ أعمالهـــا.

مختصـــي  قبـــل  مـــن  الدؤوبـــة  الجهـــود  نجحـــت  عليـــه  بنـــاًء 
أقســـام التفتيـــش واإلعتماديـــة وأعضـــاء فـــرق قيـــادة العمـــل 
وفريـــق  والتشـــغيل  والصيانـــة  الفنيـــة  المراقبـــة  ومشـــرفي 
وضـــع  عمليـــة  وتحســـين  تســـريع  فـــي  العمليـــات،  ســـالمة 
1205 إســـتراتيجيات  إنجـــاز  تـــم  المعـــدات، حيـــث  إســـتراتيجية 
ــا  ــدد بمـ ــد المحـ ــل الموعـ ــر 2020م )أي قبـ ــهر أكتوبـ ــول شـ بحلـ
يزيـــد عـــن 4 أشـــهر( علـــى الرغـــم مـــن الصعوبـــات التـــي الزمـــت 
ــع  ــدة لمنـ ــة المتخـ ــر اإلحترازيـ ــود التدابيـ ــاة وقيـ ــغيل المصفـ تشـ
إنتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد - 19(، ويعنـــي ذلـــك 
إكتمـــال %96 مـــن خطـــة العمـــل المعتمـــدة لصيانـــة المعـــدات 
واألنابيـــب  الثابتـــة  المعـــدات  فيهـــا  )بمـــا  أنواعهـــا  بكافـــة 
والمعـــدات الكهربائيـــة والدقيقـــة وأنظمـــة التحليـــل ومعـــدات 

ــود  ــل الجهـ ــا تتواصـ ــغيل(، فيمـ ــات التشـ ــة وآليـ ــال المدنيـ األعمـ
إلســـتكمال نســـبة الــــــ%4 المتبقيـــة مـــن الخطـــة خـــالل شـــهري 
فحـــص  العمليـــة  هـــذه  شـــملت  2020م.  وديســـمبر  نوفمبـــر 
باإلضافـــة  المصفـــاة  لمعـــدات  التشـــغيلية  الحالـــة  وتقييـــم 
إلـــى تحديـــد المخاطـــر المصاحبـــة لذلـــك خـــالل فتـــرة تشـــغيل 
فريـــق  المخرجـــات  وستســـاعد  والتاليـــة،  الراهنـــة  الوحـــدات 
الصيانـــة الدوريـــة فـــي التخطيـــط الســـليم لألعمـــال المنتظـــرة 
وتطويـــر إســـتراتيجيات التنفيـــذ المثلـــى فضـــاًل عـــن التحضيـــر 
الجيـــد لعمليـــة مراجعـــة نطـــاق العمـــل والتدقيـــق المســـتقل 
مـــن قبـــل الخبـــراء الـــذي ُينتظـــر إجـــراؤه فـــي عـــام 2021م ضمـــن 

إســـتراتيجية وخطـــة تنفيـــذ الصيانـــة الدوريـــة الشـــاملة. 

متعـــب الحربـــي – مهنـــدس إعتمادية معدات كهربائية

إسـتــــــراتيـجــــيـة
معدات الصيانة الدورية

Turnaround Equipment Strategy Status as October-2020
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سامرف تنجح في المحافظة على سجلها العالمي 
المتميز في مجال كفاءة إستخالص الكبريت

جـــرت عمليـــة إختبـــار تقييـــم ميدانـــي ألداء وحـــدة إســـتخالص الكبريـــت مـــن الغـــازات )SRU( فـــي الشـــركة بواســـطة مقـــاول 
ـــًا كومبريمـــو( ومجموعـــة )إيمـــز  ـــز – حالي ـــة الترخيـــص )جاكوب مختـــص )شـــركة ســـلفر إكســـبيرتس( تحـــت إشـــراف الشـــركة صاحب
القابضـــة أمتـــك( المتخصصـــة فـــي أنظمـــة التحليـــل، وذلـــك فـــي مطلـــع عـــام 2016م )عقـــب نجـــاح تجريـــب وتشـــغيل الوحـــدة. 
شـــكلت عمليـــة اإلختبـــار هـــذه حدثـــًا هامـــًا فـــي تاريـــخ تقنيـــة )اليـــوروكالوس(، حيـــث حققـــت الوحـــدة بحمـــد اللـــه وتوفيقـــه 
ــارات تقييـــم األداء  ــاءة إســـتخالص الكبريـــت فـــي تاريـــخ إختبـ ــاءة بلغـــت %99.68 وهـــي النســـبة األعلـــى فـــي كفـ نســـبة كفـ

المماثلـــة التـــي أجرتهـــا هـــذه الشـــركات المختصـــة للوحـــدات التـــي تعمـــل بتقنيتـــي )الســـوبركالوس( و)اليـــوروكالوس(.

إنتاجيـــة وأداء تشـــغيلي لوحـــدة إســـتعادة  لتقييـــم كفـــاءة  2019م عمليـــات ميدانيـــة  تمـــت فـــي شـــهر ديســـمبر  كمـــا 
ــراف  ــبيرتس( تحـــت إشـ ــلفر إكسـ ــركة )سـ ــازات)TGCU(  مـــن قبـــل شـ الكبريـــت)SRU(  ووحـــدة إســـتخالص الكبريـــت مـــن الغـ
مجموعـــة )إيمـــز القابضـــة وألمتيـــك أمتـــك( المتخصصـــة فـــي أنظمـــة التحليـــل، شـــملت كذلـــك تقييـــم األداء المحتمـــل فـــي 
المســـتقبل لوحـــدات مشـــروع ســـامرف لإلســـتفادة مـــن مخلفـــات التكريـــر الثقيلـــة فـــي تصنيـــع البتروكيماويـــات، تلتهـــا عمليـــة 
تقييـــم فنـــي شـــامل عـــن بعـــد إســـتمرت حتـــى شـــهر مـــارس 2020م. حققـــت وحـــدة إســـتخالص الكبريـــت مـــن الغـــازات فـــي 
التقييـــم الميدانـــي نســـبة كفـــاة بلغـــت %99.55 بعـــد مضـــي أربـــع أعـــوام مـــن التقييـــم األولـــي المشـــار إليـــه أعـــاله. حصـــول 
ســـامرف علـــى هـــذه النتيجـــة ال يـــدل فقـــط علـــى نجاحهـــا فـــي المحافظـــة علـــى الرقـــم القياســـي العالمـــي فـــي مجـــال كفـــاءة 
إســـتخالص الكبريـــت بإســـتخدام تقنيـــة )اليـــوروكالوس( بعـــد مضـــي أربـــع أعـــوام مـــن التشـــغيل المســـتمر، بـــل يشـــير كذلـــك 

إلـــى النجاحـــات الكبيـــرة التاليـــة:

جـــاء هـــذه اإلنجـــاز المتميـــز بفضـــل اللـــه وثـــم ثمـــرًة للتشـــغيل 
األمثـــل لوحـــدة إســـتخالص الكبريـــت مـــن الغـــازات والمراقبـــة 
ســـامرف  شـــركة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  الوحـــدة  ألداء  المحكمـــة 
,والدعـــم المســـتمر مـــن شـــركة )جاكوبـــز – حاليـــًا كومبريمـــو( 
إســـتعادة  وحـــدة  فـــي  التحليـــل  ألنظمـــة  العاليـــة  والدقـــة 
الكبريـــت ووحـــدة إســـتخالص الكبريـــت مـــن الغـــازات وأســـلوب 
التشـــغيل الســـلس الرامـــي إلـــى المحافظـــة علـــى األداء العالـــي 
للمحفـــزات الكيميائيـــة فـــي الوحدتيـــن. وال ننســـى التحســـينات 
التصميميـــة الفعالـــة التـــي أضافتهـــا شـــركة ســـامرف فـــي مرحلـــة 

التصميـــم األولـــى لوحـــدة إســـتخالص الكبريـــت مـــن الغـــازات.
ال شـــك أن هـــذه اإلنجـــازات خيـــر دليـــل علـــى األداء المتميـــز 
عملـــي  وإثبـــات  الغـــازات  مـــن  الكبريـــت  إســـتخالص  لوحـــدة 
علـــى أنهـــا مرفـــق فائـــق التطـــور وعلـــى أعلـــى طـــراز عالمـــي. 
جديـــٌر بالذكـــر أن هـــذه الوحـــدة تـــم تصميمهـــا بصـــورة تســـمح 
بتعديلهـــا لتعمـــل بتقنيـــة )ســـكوت – شـــركة شـــل( ذات القـــدرة 
علـــى تحقيـــق كفـــاءة أعلـــى فـــي إســـتخالص الكبريـــت تصـــل إلـــى 
ـــة التـــي قـــد تفـــرض  %99.9 تحســـبًا لإليفـــاء باإلشـــتراطات البيئي

ــتقبل. ــي المسـ ــة فـ ــة المختصـ ــات الحكوميـ ــل الجهـ ــن قبـ مـ

1. هبـــوط نســـبة الكفـــاءة اإلنتاجيـــة للوحـــدة بواقـــع %0.13 بعـــد تشـــغيل مســـتمر لمـــدة أربـــع أعـــوام هـــو دون المتوقـــع، 
حيـــث أشـــارت التوقعـــات الســـابقة لشـــركة )جاكوبـــز – حاليـــًا كومبريمـــو( إلـــى نســـبة هبـــوط محتملـــة فـــي الكفـــاءة تراوحـــت 
فـــي أفضـــل الفـــروض مـــن %0.25 إلـــى %0.30 نظـــرًا لهبـــوط فعاليـــة أداء نظـــام )الـــكالوس( ومحفـــز األكســـدة اإلنتقائـــي 
بالمقارنـــة مـــع الفعاليـــة اإلبتدائيـــة لحظـــة بـــدء تشـــغيل الوحـــدة، أي أنـــه كان مـــن المتوقـــع أن تتـــراوح نســـبة الكفـــاءة مـــن 

%99.38 إلـــى %99.43 مقارنـــًة مـــع نســـبة %99.55 التـــي حققتهـــا الوحـــدة فـــي نتيجـــة التقييـــم.

بنســـبة المحـــددة  الملكيـــة  للهيئـــة  البيئـــة  والمعاييـــر  اإلشـــتراطات  تجـــاوزت  نتائـــج  تحقيـــق  ســـامرف  شـــركة  نجـــاح   .2 
 %99.2 كحد أدنى.

شـــركة  مـــن  اإلفتراضـــي  العمـــر  ضمـــان  حســـب  التوقعـــات  مـــن  أفضـــل  للوحـــدة  واإلنتاجيـــة  التشـــغيلية  الكفـــاءة   .3 
)جاكوبز – حاليًا كومبريمو( وهو %99.3، والذي إنتهى في منتصف عام 2019م.

بـــاإلدارة الفنيـــة وأخصائـــي وحدتـــي الكبريـــت واألمينـــات خالـــد غـــزال – مهنـــدس عمليـــات 
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هـــو تغييـــر ثقافـــي يتطلـــب مـــن المؤسســـات أن تعمـــل باســـتمرار لمواكبـــة التكنولوجيـــا الحديثـــة، وينطـــوي 
ــر وتشـــجيع االبتـــكار ونمـــاذج  ــر فـــي القيـــادة وطريقـــة التفكيـ ــان علـــى تغييـ التحـــول الرقمـــي فـــي بعـــض األحيـ
ـــن  ـــة الموظفي ـــا لتحســـين تجرب ـــادة اســـتخدام التكنولوجي ـــة األصـــول وزي ـــك رقمن ـــدة، بمـــا فـــي ذل األعمـــال الجدي
ــة فـــي  ــا الرقميـ ــج التكنولوجيـ ــو دمـ ــول الرقمـــي هـ ــة التحـ ــاب المصلحـ ــركاء وأصحـ ــن والشـ ــالء والمورديـ والعمـ
جميـــع مجـــاالت العمـــل، ممـــا يغيـــر بشـــكل أساســـي كيفيـــة عمـــل القطاعـــات الحكوميـــة والشـــركات وكيفيـــة 

تقديـــم القيمـــة والخدمـــة للعمـــالء والمواطنيـــن وطالبـــي الخدمـــة. 

خطـــوات التحـــول الرقمـــي : تشـــير التقاريـــر إلـــى أن التحـــول الرقمـــي يتطلـــب أخـــذ مجموعـــة مـــن الخطـــوات، بمـــا 
فـــي ذلـــك بنـــاء اســـتراتيجية رقميـــة، وإجـــراء تطويـــر للشـــكل الحالـــي المتـــاح، باإلضافـــة إلـــى تحديـــد المتطلبـــات 

وعوائـــق التكامـــل الرقمـــي، وفـــي النهايـــة ضـــرورة تشـــكيل هيئـــة أو إدارة للتحـــول الرقمـــي

وماهي أبرز فوائد التحول الرقمي ؟
أبرز فوائد التحول الرقمي : 

- تخفيـــض التكاليـــف تحســـين تكنولوجيـــا األعمـــال والعمليـــات التجاريـــة واالعتمـــاد علـــى التكنولوجيـــا الرقميـــة 
ــغيلية  ــاءة التشـ ــين الكفـ ــى تحسـ ــل علـ ــه يعمـ ــا أنـ ــات، كمـ ــادة المبيعـ ــة وزيـ ــكل معاملـ ــة لـ ــر التكلفـ ــي توفيـ يعنـ

ــا. وينظمهـ

ومن نتائج التحول الرقمي:
ـــذي يركـــز علـــى العمـــالء، أصبحـــت المؤسســـة  ـــد ال ـــدة مـــن خـــالل هـــذا االتجـــاه الجدي 1. منتجـــات وخدمـــات جدي

مجهـــزة بشـــكل أفضـــل مـــن أي وقـــت مضـــى للتكيـــف مـــع عمالئهـــا وتطويـــر خدمـــات جديـــدة.
2. زيـــادة االبتـــكار مـــن خـــالل القضـــاء علـــى االعتمـــاد علـــى أنظمـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات القديمـــة البطيئـــة، 

تصبـــح الشـــركات والمنظمـــات أكثـــر ذكاًء واســـتجابًة التجاهـــات الســـوق الحاليـــة وطلباتهـــا.
3. التوســـع بشـــكل أكبـــر يســـاعد التحـــول الرقمـــي المؤسســـات الحكوميـــة والشـــركات علـــى التوســـع واالنتشـــار 
بشـــكل أفضـــل مـــن أي وقـــت مضـــى، والوصـــول إلـــى شـــريحة أكبـــر مـــن العمـــالء والجمهـــور والتواصـــل معهـــم 

ـــم تجربتهـــم. وتقيي

تحديات التحول الرقمي!
- توفر المهارات الرقمية لدى المنشأة و مدى استعداد الموظفين لقبول التغيير.

- توفر المتطلبات لالمن السيبراني و المتطلبات الحكومية.
- توفر التقنيات وجاهزية البنية التحتية للمنشأة.

- تبني االدارة العليا للبرنامج التحول الرقمي و توفير المصادر المالية.

ومن احدى مجاالت التحول الرقمي
ـــع تفاعـــالت العمـــالء  ـــات مـــن جمي ـــح التحـــول الرقمـــي الشـــركات القـــدرة علـــى جمـــع البيان ـــات يمن ـــل البيان - تحلي

ـــذ لتحســـين تجـــارب العمـــالء ونفقاتهـــم. ـــل للتنفي ـــد وقاب والمصـــادر فـــي تنســـيق مفي
- الحوســـبة الســـحابية و مـــا تقدمـــه مـــن تقليـــل التكاليـــف التشـــغيلية و اإلداريـــة لقســـم تقنيـــة المعلومـــات و 

التركيـــز علـــى األعمـــال الريئســـية للمنشـــأة.

ما هو التحول الرقمي؟ وماهي خطوات التحول الرقمي ؟

عادل مغيربي – مدير قسم تقنية المعلومات والتحول الرقمي

التحــــول الرقـمــي
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تعمـــل الشـــركة فـــي ظـــل بيئـــة ديناميكيـــة، فبينمـــا تتضـــاءل بعـــض 
األخطـــار وتصبـــح عديمـــة األهميـــة، تظهـــر أخطـــار جديـــد يكـــون بعضهـــا 
مـــن الصعـــب أو حتـــى مـــن المســـتحيل التنبـــؤ بـــه. لـــذا تلعـــب الضوابـــط 
الداخليـــة فـــي الشـــركة دورًا هامـــًا فـــي تيســـير التشـــغيل الفعـــال والناجـــح 
للشـــركة، وذلـــك بتمكينهـــا مـــن اإلســـتجابة الســـليمة لألخطـــار الهامـــة 
علـــى صعيـــد األعمـــال والتشـــغيل واألداء المالـــي والتقيـــد باإلشـــتراطات 

النظاميـــة بغيـــة تحقيـــق أهـــداف الشـــركة.

نحــو تعــزيز ضــوابــط 
التدقـيق الداخلية

أفضل شوكت – كبير المدققين الداخليين  

من المهم إدراك أن مسؤولية تصميم وإدارة ومراقبة الضوابط الداخلية ال تقع على عاتق فرد محدد أو مستقل أو إدارة بذاتها 
في الشركة. لضمان فعالية الضوابط الداخلية في ظل البيئة الديناميكية التي تنعم بها الشركة وأعمالها المعقدة، فإنه يتحتم 
إستحداث الثقافة المناسبة وترسيخ اإللتزام لتعزيز الضوابط في عموم الشركة. لذا يجب على الجميع في سامرف السعي إلى 

مراقبة الضوابط الداخلية والعمل على تحسينها.
السؤال األكثر شيوعًا في هذا الصدد هو كيفية إدراك الفرد في الشركة لمدى فعالية الضوابط الداخلية المتبعة؟ ولإلجابة على 

هذا السؤال يجب على أي فرد في الشركة أن يطرح األسئلة التالية على نفسه للتأكد من فعالية هذه الضوابط:
1. هل تمكن الضوابط الداخلية من إنسايبة وسالسة العمليات اإلنتاجية وتضمن عدم إعاقة أو توقف التشغيل؟

2. هل تضمن الضوابط الداخلية أن أصول الشركة مخصصة ألغراضها المناسبة وأنها ليست عرضة لسوء اإلستعمال أو السرقة؟
3. هل الضوابط الداخلية ُمعّدة بصورة تمنع وتكشف التحايل أو التصرفات غير القانونية؟

4. هل تضمن الضوابط الداخلية كفاية ودقة السجالت المالية وغير المالية؟
5. هل تضمن الضوابط الداخلية إنجاز المهام في الوقت المطلوب بما فيها اإلشتراطات القانونية والمالية.

في حال كانت اإلجابة على أي من هذه األسئلة )ال(، تكون الضوابط الداخلية بحاجة إلى تحسين أو إعادة صياغة. أدناه بعض 

إجراءات الضوابط التي يجب علينا مراعاتها عند صياغة ضوابط جديدة أو تحسين أخرى موجودة سلفًا: 
1. الضوابط المادية: حقوق الدخول وكلمات المرور والبوابات األمنية، ألخ.

2. الصالحيات اإلدارية والموافقة واإلعتماد: وضع الصالحيات اإلدارية الالزمة إلنجاز مهام العمل أو ووضع صالحيات الموافقة 
وإعتماد النفقات المالية.

3. الفصل بين الواجبات: تجنب إسناد مهام عديدة ضمن عمل محدد لشخص واحد فقط.
4. الضوابط اإلدارية: ممارسة اإلشراف والمتابعة بشأن األعمال والمعامالت اليومية.

5. الضوابط الحسابية: القيام بالتسويات الالزمة لضمان التدوين والتنفيذ الدقيق للمعامالت.
من األهمية بمكان أن يلتزم الجميع حيال مراقبة وتحسين بيئة الضوابط في الشركة، فيما يحرص  قسم التدقيق الداخلي على 
إجراء عمليات تقييم مستقل لكافة الضوابط الداخلية. وتجدر اإلشارة إلى أن مهمة التدقيق الداخلي نفسها تعد إحدى الضوابط 

اإلدارية، حيث تتم بواسطتها عمليات التقييم لضمان تقيد وإمتثال الضوابط الداخلية المتبعة للمعايير المحددة سلفًا.
ختامًا من الضروري للشركة المحافظة على بيئة ضوابط داخلية راسخة وسليمة لضمان إستمرار نجاح الشركة، وهو األمر الذي 

ال يتأتي إال بإلتزام الجميع حيال هذا الهدف.  

تعتبـــر مشـــاريع الصيانـــة والترميـــم مـــن األشـــياء المهمـــة فـــي دورة حيـــاة المصفـــاة، ويشـــكل 
األســـلوب اإلســـتباقي والتواصـــل والتنســـيق الجيـــد والحلـــول الهندســـية الدقيقـــة والفعالـــة 
والجهـــود الجماعيـــة المتكاملـــة الســـبيل الناجـــع لنجـــاح تنفيـــذ مشـــاريع صيانـــة وترميـــم الوحـــدة.

وتعـــد عمليـــة تكســـير الســـوائل بالتحفيـــز الكيميائـــي إحـــدى المعالجـــات اإلنتاجيـــة الهامـــة فـــي 
المصفـــاة نظـــرًا ألنهـــا تعمـــل علـــى تدفـــق الزيـــت المســـحوب عبـــر أنبـــوب أفقـــي إلـــى داخـــل 
ـــى منتجـــات خفيفـــة، مـــع  ـــي إل ـــز الكيميائ ـــل بالتحفي ـــت الثقي ـــل أجـــزاء الزي المفاعـــل بغـــرض تحوي
ـــي بغـــرض إســـتخدامه مـــرًة  وجـــود نظـــام اإلســـترجاع الخـــاص بإعـــادة تنشـــيط المحفـــز الكيميائ
ـــع  ـــة للمـــال ألنهـــا تســـهم فـــي تصني ـــة خاصـــة إذ تعـــد جالب أخـــرى. تكتســـب هـــذه الوحـــدة أهمي

ـــم. ـــن فـــي العال ـــاج البنزي ـــة إنت ـــي %45 مـــن جمل حوال

بالتحفيـز  السـوائل  تكسـير  وحـدة  تشـكل 
للمصفـاة  الفقـري  العمـود  الكيميائـي 
وظلـت تعمـل طوال ثالثيـن عامًا وتخضع 

منظمـة. بصفـة  للصيانـة 
لـذا تقـرر تنفيـذ مشـروع صيانـة وترميـم   
وحدة تكسير السوائل بالتحفيز الكيميائي 
بغيـة  الكيميائـي  المحفـز  نظـام  بتعديـل 
المحافظـة علـى الوحدة وتحسـين أداءها 
التشـغيلي فـي المسـتقبل. وقـد حرصـت 
الشـركة علـى التقييـم والتخطيط الدقيق 
التصميـم  وإعتمـاد  المشـروع  لهـذا 
المخروطـي  للتصميـم  وفقـًا  التشـغيلي 
المعتمـد مـن قبـل شـركة )يـو أو بـي(، مع 
تخصيـص ميزانيـة تقديريـة بهامـش زيـادة 
أو نقصـان بنسـبة %8، ممـا مكـن مجلـس 
اإلدارة مـن إتخـاذ القـرار النهائـي فـي هـذا 
أعمـال  ضمـن  المشـروع  بتنفيـذ  الصـدد 

2023م.  الدوريـة لعـام  الصيانـة 
إسـتكمال  علـى  حاليـًا  العمـل  ويجـري 
التفصيلـي  الهندسـي  التصميـم  مرحلـة 
وفـق هـدف رئيسـي يتمثـل في إسـتبدال 
إسـترجاع  نظـام  مـن  العلويـة  البنيـة 
المحفـز الكيميائـي بمـا فـي ذلـك الهيـكل 
األخضـر  )اللـون  وملحقاتـه  المخروطـي 
فـي الرسـم يوضـح نطـاق هـذه الجزئيـة( 
المحفـز  حاويـة  صمـام  إلـى  باإلضافـة 

ترشـيد  ووحـدة  المسـتهلك  الكيميائـي 
وصمـام  المدخنـة  غـاز  تكثيـف  نظـام 
تبريـد  ونظـام  اآلمـن(  )الصمـام  قوقـل 

التحويلـي. المجـرى 
جديـٌر بالذكـر أن الهـدف الرئيسـي لنموذج 
العمـل  أداء  المشـروع هـو ضمـان  تنفيـذ 
الدوريـة  الصيانـة  أعمـال  لجـدول  وفقـًا 
الوظيفيـة  السـالمة  وإشـتراطات 
المرصـودة  المخاطـر  وتقليـل  للمعـدات 
إنتهـى عمرهـا  التـي  المعـدات  بإسـتبعاد 

اإلفتراضـي.
كمـا يرمـي المشـروع إلـى تحقيـق هـدف 
تفـادي  التخطيـط، وهـو  فريـد مـن حيـث 
خـالل  المشـروع  معـدات  إسـتالم  تأخيـر 
تبديـد  مـن شـأنه  الـذي  الدوريـة  الصيانـة 
النوحـي اإلقتصاديـة للمشـروع. الذ حرص 
المشـروع علـى إتبـاع طـرق ذكيـة لتنفيـذ 

للمعـدات  المسـبق  والتجميـع  مراحلـه 
وتكثيـف األعمـال قبـل الصيانـة الدوريـة.

علـى  منصـب  المشـروع  تركيـز  يظـل 
التنسـيق اإلسـتباقي والمشـاركة الفعالة 
الدقيـق  والتخطيـط  التشـغيل  إلدارة 
والسـليم والمراجعات المرحلية )دراسـات 
التشـغيلية  والكفـاءة  المخاطـر  تقييـم 
المحتملـة  المخاطـر  تحديـد  ودراسـات 
والمراجعـة اإلسـتباقية الشـاملة لعقبـات 
لألخطـاء  تجنبـًا  المحتملـة  التشـييد 
والتأخيـر وإسـتكمال %90-60 مـن نماذج 
الهندسـية  المنجـزات  لكافـة  المشـروع( 
مـع مختصـي البنـاء والتشـغيل باإلضافـة 
لضبـط  للمشـروع  الفعالـة  اإلدارة  إلـى 
عامـة. بصفـة  التنفيـذ  عمليـة  ومراقبـة 

هيثـــم أبـــو عيـــش – مديـــر تخطيـــط وتنســـيق المشـــاريع

مشـــروع تجديـــد نظـــام المحفـــز الكيميائـــي بوحـــدة تكســـير 
ـــة لعـــام 2023م  ـــة الدوري الســـوائل ضمـــن أعمـــال الصيان
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فريـــق هندســـة العمليـــات بالمنطقـــة „بـــي2“ ينفـــذ أعمـــال 
صيانـــة ناجحـــة بوحـــدة إســـتعادة الكبريـــت وفـــق خطـــة 

مســـتقاة مـــن نظـــم منـــع الخســـائر 

يتطلــب األمــر عقــب عمليــة تركيــب نظــام العــزل الحــراري فــي وحــدة إســتعادة الكبريــت إلــى معالجــة تقتضــي تطبيــق إجــراءات 
وخطــوات فنيــة خاصــة مــن قبــل مختصيــن ذوي خبــرة ومهــارة عاليــة، ويلــي ذلــك عمليــة التســخين المســبق بغــرض إزالــة المــاء، 
)تعــرف هــذه المعالجــة بعمليــة تجفيــف نظــام العــزل(، وذلــك بغــرض حمايــة نظــام العــزل الجديــد مــن اإلرتفــاع المفاجــئ للحــرارة 
الــذي يــؤدي إلــى تلفــه نتيجــًة لتناثــر البخــار أو الصدمــات الحراريــة أو كليهمــا، ممــا يــؤدي إلــى تعطــل الوحدة وإجراء صيانــة إضطرارية، 
وبالتالــي يؤثــر ســلبًا علــى األداء التشــغيلي للمصفــاة بكاملهــا. لــذا إســتعانت الشــركة لتنفيــذ هذا العمل بجهاز التســخين اإلحتياطي 
الــذي يعــرف أيضــًا بوحــدة التســخين المســبق، نظــرًا ألن نظــام التســخين الرئيســي ال يعمــل بحمــوالت تشــغيل منخفضــة، وال 
ــن جهــاز التســخين اإلحتياطــي مــن التحكــم الكافــي فــي درجــات حــرارة تصــل  يمكــن إســتخدامه ألغــراض التجفيــف. بالمقابــل، ُيمكِّ
لحوالــي 500-450 درجــة مئويــة وهــي جزئيــة هامــة كمــا هــو مذكــور أعــاله. وتســتكمل عمليــة التســخين المتبقيــة بواســطة نظــام 

التســخين الرئيســي لبلــوغ قمــة منحنــى التســخين المســتهدف البالــغ حوالــي 1,100-1.000 درجــة مئويــة.

جديــٌر بالذكــر أن تقنيــة التجفيــف الموضعــي لنظــام العــزل الحــراري تــم تطبيقهــا ألول مــرة فــي الشــركة فــي وحــدة إســتعادة 
الكبريــت رقــم )3( خــالل الفتــرة مــن 23 إلــى 25 يوليــو 2020م. بحمــد اللــه وتوفيقــه أثبتــت هــذه التقنيــة نجاحــًا كبيــرًا وســاهمت 
فــي توفيــر 4 مالييــن دوالر أمريكــي مــن التكلفــة التقديريــة فضــاًل عــن أنهــا أدت إلــى تفــادي تعطــل تشــغيل المصفــاة واألعطــال 

والعيــوب التشــغيلية المفاجئــة المحتملــة بعــد إســتئناف تشــغيل الوحــدة.

فــي  اإلصالحــات  بعــض  2020م  يوليــو  شــهر  خــالل  أجريــت 
أنظمــة العــزل الحــراري فــي وحــدة إســتعادة الكبريــت رقــم )3( 
ضمــن أعمــال الصيانــة اإلضطراريــة، حيــث تقــدم العديــد مــن 
المقاوليــن المختصيــن بعروضهــم، ووقــع اإلختيــار علــى شــركة 
)آر. بــي. هيلتــون( إلنجــاز هــذا العمــل. وجــرت هــذه اإلصالحــات 
ــى معالجــة المخاطــر التشــغيلية فــي  ــة إل ضمــن الجهــود الرامي
وحــدة إســتعادة الكبريــت رقــم )3( التــي إقتضــت اإلســتعانة 
الجديــد  العــزل  نظــام  لتجفيــف  اإلحتياطــي  التســخين  بجهــاز 
الخــص بســامرف، إال أنــه تعــذر إســتخدام ذلــك الجهــاز لعــدم 
جاهزيتــه،  نظــرًا للصعوبــة البالغــة فــي تطبيــق هــذه الخطــوة 
بمواقــع متعــددة مــن وحــدة إســتعادة الكبريــت رقــم )3(. ذلــك 
باإلضافــة إلــى تجــارب األعطــال الســابقة للمصفــاة فــي هــذا 
الصــدد، حيــث إنهــار نظــام العــزل الحــراري نتيجــًة لعــدم إتبــاع 
ــؤر ســاخنة  طريقــة التجفيــف المناســبة، ممــا أدى إلــى ظهــور ب
الحمضــي  الغــاز  تدفــق  إســتمرار  مــع  الوحــدة  تشــغيل  عقــب 
وأدى إلــى تعطــل تشــغيل وحــدات إنتاجيــة رئيســية. لــذا أثمــرت 

التــي بذلهــا كٌل مــن مهنــدس العمليــات  الجهــود المشــتركة 
بالمنطقــة )بــي2( وأخصائــي وحدتــي الكبريــت واألمينــات )خالــد 
ســمير غــزال( وكبيــر مهندســي تخطيــط األعمــال الميكانيكيــة 
بالمنطقــة  العمــل  )عمــران أصغــر( وبدعــم مــن فريــق قيــادة 
بتجفيــف  بديلــة، قضــت  عمــل  إســتحداث خطــة  عــن  )بــي2(، 
مواضــع نظــام العــزل الحــراري التــي تمــت صيانتهــا حديثــًا بصفــة 
منفصلــة بإســتخدام تقنيــة التجفيــف الكهربائــي )كونهــا تقنيــة 
الموضعيــة  المعالجــات  بمثــل هــذه  فــي  بفعاليتهــا  معروفــة 
بعــد تركيــب طبقــة العــزل داخــل المعــدات(. تمــت إستشــارة 
المهنــدس/ كريســتوفر فاولــر، أخصائــي أنظمــة العــزل الحــراري 
بشــركة إكســون موبيــل، نظــرًا ألن التقنيــة المذكــورة لــم يســبق 
إســتخدامها فــي شــركة ســامرف. وقــد القــت الفكــرة دعــم 
مــن  ذلــك.  علــى  موبيــل  إكســون  شــركة  وموافقــة  وتأييــده 
َثــم تــم إســناد مهمــة تنفيــذ هــذا العمــل إلــى شــركة )آر. بــي. 

هيلتــون(.

بـــاإلدارة الفنيـــة وأخصائـــي وحدتـــي الكبريـــت واألمينـــات  خالـــد غـــزال - مهنـــدس عمليـــات 
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ـــات  ـــواة هـــذه المنظومـــة هـــو تطبيـــق ســـجل الوردي فـــكان ن
اإللكترونـــي)Lab E-Logbook System( , - أو مـــا يســـمى 
بالســـكرتير اإللكترونـــي الـــذي جـــرى عرضـــه تفصيـــاًل فـــي 
العـــدد الســـابق – وكان قـــد ســـبقه تطبيـــق بســـيط لصناعـــة 
الشـــركة  إتجـــاه  مـــع  تزامنـــًا  الســـالمة  بيانـــات  بطاقـــات 
يخـــص  فيمـــا  المعتمـــد  ليكـــون   GHS Labeling لنظـــام 
ـــة المخـــزون  ـــى تطبيـــق مراقب ـــْم أت بطاقـــات الســـالمة. مـــن َث
ـــًا علـــى جميـــع الســـمات والخصائـــص الخاصـــة  وإدارتـــه محتوي
فـــي  اســـتخدامه  ليتـــم  اإلحترافيـــة  المخـــازن  بتطبيقـــات 

المخـــزن الخـــاص بالمختبـــر. 
ولتســـهيل الحســـابات الخاصـــة بنتائـــج فحوصـــات المختبـــر 
ولتطويـــر مســـتوى الدقـــة والجـــودة تـــم بنـــاء تطبيـــق إلجـــراء 
جميـــع العمليـــات الحســـابية الخاصـــة بفحوصـــات المختبـــر 
المعتمـــدة  بالمراجـــع  والمخرجـــات  المدخـــالت  ومقارنـــة 
تزويـــده  تـــم  وكمـــا  النهائيـــة,  للمنتجـــات  والمواصفـــات 
ـــه المســـتخدم فـــي حـــال اكتشـــاف أي أخطـــاء  ـــة لتنبي ببرمجي

أو عـــدم تطابـــق.

وجـــاء مؤخـــرًا تطبيـــق للتحكـــم بـــأوراق التحاليـــل اليوميـــة 
للمختبـــر وإدارتهـــا, وإدارج خاصيـــة „اإلعتمـــاد اإللكترونـــي“ 
كبديـــل للتوقيـــع التقليـــدي, حيـــث تـــم تثبيتـــه كجـــزء مـــن 
تطبيـــق ســـجل الورديـــات اإللكترونـــي, بحيـــث يدعـــم عمليـــة 
ـــة  ـــد بداي ـــة بشـــكل تلقائـــي عن ـــل اليومي طباعـــة أوراق التحالي
الورديـــة وكذلـــك يمكـــن المســـتخدمين – أصحـــاب الصالحيـــة 
– مـــن التعديـــل علـــى األوراق وتحديثهـــا لتصـــل إلـــى مشـــرفي 

األقســـام العتمادهـــا عبـــر التطبيـــق.
فـــكان نتـــاج ارتبـــاط جميـــع هـــذه البرمجيـــات ببعضهـــا هـــو 
منصـــة عمـــل رقميـــة متكاملـــة مصنوعـــة فـــي ســـامرف, 
تلبـــي معظـــم المهـــام التـــي يمكـــن عملهـــا بشـــكل الكترونـــي 

ــر. فـــي المختبـ
وتمتـــاز المنظومـــة بمرونتهـــا وقابليتهـــا للتوســـع واالرتبـــاط 
لكونهـــا  الشـــركة,  فـــي  المســـتخدمة  األنظمـــة  بأغلـــب 
البرامـــج األساســـية المدعومـــة والمثبتـــة  مصنوعـــة مـــن 

علـــى أجهـــزة الشـــركة.

حينمـــا تكـــون الدقـــة العاليـــة وتنـــوع المهـــام ســـمًة أساســـية ألي بيئـــة عمـــل, فذلـــك 
كفيـــل بجعلهـــا أرضـــًا خصبـــًة لزراعـــة بـــذور التحـــول الرقمـــي, وإســـتغالل جميـــع المـــوارد 

اإللكترونيـــة المتاحـــة حتـــى البســـيط منهـــا!
مســـبقًا  معـــدة  رقميـــة  منظومـــة  علـــى  الحصـــول  صعوبـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
ـــر  ـــة العمليـــة المعنيـــة, إال أن مختب تتناســـب بشـــكل كامـــل مـــع طبيعـــة وأنظمـــة البيئ
ســـامرف نجـــح فـــي صنـــع منظومـــة رقميـــة كاملـــة تتناســـب بشـــكل كامـــل ومطابـــق 
لجميـــع متطلبـــات وأنظمـــة وقوانيـــن العمـــل, مســـتخدمين اإلمكانيـــات األساســـية 

ــركة. ــة بالشـ ــي الخاصـ ــزة الحاســـب اآللـ ــى أجهـ ــرة علـ ــيطة المتوفـ والبسـ
بـــدأت هـــذه المنظومـــة بأفـــكار وبرمجيـــات بســـيطة كان الغـــرض منهـــا علـــى األغلـــب 
ــا  ــا, حتـــى إرتبـــط جميعهـ ــم بهـ ــا والتحكـ ــير مراقبتهـ ــام وتيسـ ــهيل المهـ ــيط وتسـ تبسـ

باآلخـــر منتجـــًا منظومـــة رقميـــة متكاملـــة, مصنوعـــة بالكامـــل فـــي ســـامرف!

تحول رقمي 
ُصنع في سامرف!

عبد الله خاّلف - فني مختبر

لطالمـــا أن كان للمـــرأة مســـتقبل واعـــد فـــي المســـاهمة فـــي 
بنـــاء اقتصـــاد الوطـــن. فقـــد كانـــت شـــركة أرامكـــو الســـعودية 
مـــن أوائـــل الداعميـــن لمســـيرة عمـــل المـــرأة فـــي الســـعودية 
منـــذ ســـتينات القـــرن الميـــالدي الماضـــي. حيـــث تقلـــدت „ نائلـــة 
بشـــركة  ســـعودية  بتـــرول  مهندســـة  أول  منصـــب  الموصلـــي“ 
أرامكـــو وذلـــك منـــذ 5 عقـــود. ومـــن ثـــم شـــغلت العديـــد مـــن 

بالشـــركات. المناصـــب  مختلـــف  الســـعوديات  الجامعيـــات 
2030 كان  المملكـــة  رؤيـــة  النهـــج وتماشـــيًا مـــع  وعلـــى هـــذا 
لســـامرف دور كبيـــر فـــي الســـعي لتحقيـــق جوانـــب هـــذه الرؤيـــة، 
مـــن حيـــث دعـــم عمـــل المـــرأة داخـــل الشـــركة بإتاحـــة مختلـــف 

الفـــرص الوظيفيـــة اإلداريـــة والهندســـية. 

كمـــا تســـعى ســـامرف لخلـــق بيئـــة مناســـبة ومحفـــزة لموظفاتهـــا 
بزمالئهـــن  أســـوة  للموظفـــات  المميـــزات  جميـــع  وتوفيـــر 
الشـــركة، كمـــا  أهـــداف ورؤيـــة  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الموظفيـــن 
أن كل إدارة مـــن إدارات الشـــركة تدعـــم موظفاتهـــا و تســـعى 
مـــن أجـــل تطويرهـــن مـــن خـــالل توفيـــر البرامـــج التدريبـــة وبيئـــة 
العمـــل المثاليـــة. وفـــي عامنـــا الحالـــي نشـــهد قفـــزة فـــي نســـبة 

الســـابقة.  باألعـــوام  الموظفـــات مقارنـــة 
لـــن يتوقـــف دور المـــرأة فـــي العطـــاء داخـــل بيئـــة العمـــل المحفـــزة، 
بـــل هـــي مســـتمرة مـــن أجـــل تقديـــم أفضـــل مـــا لديهـــا لتكـــون لهـــا 

بصمـــة فـــي هـــذا الصـــرح الشـــامخ.

خطـوة سـامـرف
نحــو تمكــين المــرأة
رغد صبري - منسقة نظام إدارة الجودة الشاملة

كمبـــادرة لتعزيـــز الروابـــط بيـــن الشـــركة ومنســـوبيها، وزع 
قســـم العالقـــات العامـــة والمســـؤولية اإلجتماعيـــة حقيبـــة 
الحـــاج علـــى موظفـــي ســـامرف الراغبيـــن فـــي أداء فريضـــة 
الحقيبـــة علـــى  1442هــــ. وإشـــتملت  العـــام  الحـــج لهـــذا 
األدوات اإلحترازيـــة المتضمنـــة المعقمـــات والكمامـــات 
الحـــرارة  مقاومـــة  وســـائل  الـــى  باإلضافـــة  والقفـــازات 
االدوات  وبعـــض  المائـــي  الـــرذاذ  وبخـــاخ  كالشمســـية 
ــكل  ــج بـ ــك الحـ ــى أداء مناسـ ــاعدهم علـ ــي تسـ ــرى التـ األخـ

يســـر وســـهولة. 
العامـــة  العالقـــات  قســـم  يتمنـــى  المناســـبة  وبهـــذه 
والمســـئولية االجتماعيـــة حجـــًا مبـــرورًا وســـعيا مشـــكورًا 

الشـــركة. حجـــاج  لجميـــع 

حقـيبة الحــاج

أواب الحضرامي – أخصائي العالقات العامة 
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ما هو اإلجهاد الحراري؟

مراقبة اإلجهاد الحراري:

آثار اإلجهاد الحراري:

جهود مكافحة اإلجهاد الحراري في شركة سامرف:
أسباب اإلجهاد الحراري:

الوقاية من اإلجهاد الحراري:

ــارة، حيـــث يحافـــظ جســـم  ــاد بدنـــي ينتـــج عـــن التعـــرض للظـــروف البيئيـــة الحـ ــارة عـــن إجهـ ــراري عبـ ــاد الحـ اإلجهـ
اإلنســـان علـــى درجـــة حـــرارة طبيعيـــة تتـــرواح بيـــن 36 و38 درجـــة مئويـــة، وعندمـــا يتعـــرض الجســـم إلـــى درجـــة 

حـــرارة تزيـــد عـــن ذلـــك تزيـــد حرارتـــه ويصـــاب الشـــخص باإلجهـــاد الحـــراري.

إســـتخدام أنظمـــة رصـــد درجـــات الحـــرارة مـــن الوســـائل الهامـــة، حيـــث يمكـــن إســـتخدام هـــذه المعـــدات واألجهـــزة 
لتحديـــد اإلجهـــاد الحـــراري والوقايـــة منـــه. وتعتبـــر هـــذه المعـــدات واألجهـــزة ســـواء كانـــت محطـــات رصـــد أحـــوال 
ــا  ــا أنهـ ــاج برنامـــج تدريبـــي محـــدد، كمـ ــرارة كافيـــة وســـهلة اإلســـتخدام وال تحتـ ــزة قيـــاس الحـ الطقـــس أو أجهـ

ـــة واإلرشـــادية الالزمـــة لتجنـــب اإلجهـــاد الحـــراري. ـــر اإلحترازي ـــر وتوفـــر التدابي ـــذار وتحذي مـــزودة بأنظمـــة إن

يتســـبب اإلجهـــاد الحـــراري علـــى أقـــل تقديـــر فـــي الشـــعور بالضيـــق وعـــدم اإلرتيـــاح وقلـــة اإلنتاجيـــة، فيمـــا يحـــدث 
األســـوأ عندمـــا يتســـبب فـــي الحـــوادث والعلـــل المرتبطـــة بـــه. ربمـــا يحـــدث اإلجهـــاد الحـــراري نتيجـــًة لمجموعـــة مـــن 
الظـــروف البيئيـــة والعوامـــل المتعلقـــة بالعمـــل واألنشـــطة البدنيـــة مثـــل ممارســـة الرياضـــة )مثـــل الجـــري وركـــوب 
ــاد  ــاء المرتبطـــة باإلجهـ ــار. قـــد تجلـــب هـــذه الظـــروف العديـــد مـــن حـــاالت اإلعيـ ــاء الطقـــس الحـ الدراجـــات( أثنـ
الحـــراري، والتـــي تشـــمل الحـــاالت الطفيفـــة مثـــل التشـــنجات والشـــد العضلـــي واإلعيـــاء الحـــراري وكذلـــك يـــؤدي 

إلـــى حالـــة خطيـــرة تعـــرف بضربـــة الشـــمس.

ـــة، تعمـــل  ـــم مؤخـــرًا تركيـــب محطـــة رصـــد أحـــوال الطقـــس فـــي ســـقف مبنـــى قســـم الســـالمة والصحـــة والبيئ ت
بصفـــة رئيســـية علـــى رصـــد بيانـــات حيـــة ومباشـــرة عـــن اإلجهـــاد الحـــراري، يتـــم إحتســـابها مـــن واقـــع الرطوبـــة 
ودرجـــة الحـــرارة وقـــراءات أنظمـــة إستشـــعار الحـــرارة. كمـــا أن هـــذه المحطـــة مـــزودة بأنظمـــة إستشـــعار إضافيـــة 
تشـــمل تحديـــد إتجـــاه وســـرعة الريـــاح، حيـــث تقـــوم المحطـــة بتحديـــث البيانـــات تلقائيـــًا كل خمـــس دقائـــق تقريبـــًا 

ـــن فـــي الشـــركة. ـــع العاملي وتكـــون متاحـــة لجمي
ال تقتصـــر فوائـــد هـــذه المحطـــة علـــى رصـــد اإلجهـــاد الحـــراري فقـــط، بـــل تســـتفيد منهـــا الشـــركة عمومـــًا، وبصفـــة 

خاصـــة بعـــض اإلدارات واألقســـام مثـــل التشـــغيل والصيانـــة والحمايـــة مـــن الحريـــق.   

هنالـــك العديـــد مـــن العوامـــل التـــي تـــؤدي إلـــى اإلجهـــاد الحـــراري وحـــاالت اإلعيـــاء المرتبطـــة بالحـــرارة بمـــا فيهـــا 
ـــه مـــن  ـــي تمكن ـــة الت ـــات المـــاء والســـوائل الكافي ـــك عندمـــا يفقـــد الجســـم كمي الجفـــاف )فقـــدان الســـوائل( وذل
أداء وظائفـــه الطبيعيـــة. كمـــا يحـــدث اإلجهـــاد الحـــراري بســـبب عـــدم التكيـــف مـــع الحـــرارة والعمـــل وممارســـة 
الرياضـــة فـــي الطقـــس الحـــار، خصوصـــًا تحـــت أشـــعة الشـــمس فـــي األيـــام الحـــارة بيـــن الســـاعة 11ص والثالثـــة 

عصـــرًا.

الوقايـــة خيـــر وســـيلة لجنـــب األمـــراض والعلـــل المرتبطـــة باإلجهـــاد الحـــراري، حيـــث تشـــمل التدابيـــر الموصـــى بهـــا 
فـــي هـــذا الصـــدد علـــى ســـبيل المثـــال وليـــس الحصـــر:

- شرب كميات كافية من الماء.
- أخذ قسط من الراحة لفترات متكررة.

- تجنـــب العمـــل وممارســـة الرياضـــة أثنـــاء الطقـــس 
الحـــار وتحـــت أشـــعة الشـــمس المباشـــرة قـــدر اإلمـــكان.

- تجنب اإلفراط في الكافيين.

ـــة فـــي األوقـــات  - إقتصـــار ممارســـة األنشـــطة الخارجي
ـــاردة فـــي اليـــوم. الب

- المحافظة على اللياقة البدنية.

الوقايـــة مـــن اإلجهـــاد الحـــراري

رامـــي جمـــال – أخصائـــي صحة مهنية

الصحـــة المهنيـــة
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ُيعـــد التدريـــب ذا أهميـــة بالغـــة للفـــرد والمنشـــأة ، لـــذا تعـــددت 
أوجـــه أهميتـــه التـــي نوجزهـــا كالتالـــي :

وحتى يكون التدريب متكاماًل يجب أن يتصف بعدد من المبادئ وهي كالتالي:

أهمية التدريب
زكريا الندوي – مستشار تدريب الموارد البشرية

ـــح دورهـــم فـــي  ـــة لكافـــة الوظائـــف فـــي مختلـــف المنشـــأت ، وتوضي ـــادئ واألســـاليب اإلداري ـــد األفـــراد بالمعرفـــة عـــن المب - تزوي

ـــق أهـــداف المنشـــاة. تحقي

ــاليب  ــتخدام األسـ ــال اسـ ــم فـــي مجـ ــة قدراتهـ ــم وتنميـ ــادة مهاراتهـ ــة لزيـ ــتوياتهم الوظيفيـ ــراد علـــى مختلـــف مسـ - تدريـــب األفـ

ــا.  ــادة كفاءتهـ ــأة وزيـ ــر المنشـ ــين فـــي مهاراتهـــم بهـــدف تطويـ ــر والتحسـ ــال التطويـ ــة الحديثـــة إلدخـ الفنيـ

ــة  ــأن حركـ ــل بـ ــاع كامـ ــن اقتنـ ــر عـ ــادة التطويـ ــتعدادهم لقيـ ــة اسـ ــة درجـ ــر وتنميـ ــو التغييـ ــرفين نحـ ــن والمشـ ــة المديريـ ــادة رغبـ - زيـ

المجتمـــع متســـارعة وأن تقـــدم وإرتقـــاء الوســـائل واألســـاليب التقنيـــة التـــي تســـود المجتمـــع  وجميـــع العامليـــن فيـــه إنمـــا تقتضـــي 

الموائمـــة فـــي القيـــم واألهـــداف واألســـاليب والوســـائل بيـــن اإلدارة والمجتمـــع الـــذي يحيـــط بهـــا.

- زيـــادة خبـــرة المديريـــن والمشـــرفين واألفـــراد وإتاحـــة الفرصـــة لهـــم لرفـــع مســـتوياتهم وتأهيلهـــم لوظائـــف أكثـــر مســـؤولية 

لمقابلـــة االحتياجـــات المتزايـــدة للتنميـــة.

- إنجاز وظيفي أفضل كمًا ونوعًا، أي زيادة في اإلنتاجية وبالتالي خفض في التكاليف.

- تنمية المعرفة والمعلومات لدى القادة واإلداريين.

- تنمية المهارات والقدرات وتنمية السلوك واالتجاهات. 

- أن يكون للتدريب هدف محدد قابل للتطبيق.

- يجب أن يتصف باإلستمرار والشمول.

- أن يوجه للعاملين في مختلف المستويات اإلدارية.

- أن يكون به صفة التدرج حيث يبدأ من األسهل فاألصعب.

- أن يكون مواكبًا للتطورات الحديثة التقنية واإلدارية.

- أن يتناسب مع المستويات الوظيفية للعاملين.

ليــس مــن قبيــل المبالغــة القــول أن صناعــة تكريــر النفــط التــي إنطلقــت فــي 
منتصــف القــرن التاســع عشــر ظلــت علــى مــر الســنين تقتصــر علــى عمليــة 
التقطيــر التــي تقــوم علــى المعالجــة الفيزيائيــة بفصــل مكونــات الزيــت الخــام 
إســتنادًا علــى فروقــات درجــات الغليــان دون المســاس بالتركيبــة الكيميائيــة 
للخليــط الــذي يتألــف منــه الزيــت. بالنســبة لعمليــات المعالجــة األخــرى 
ــل، فيمــا  ــة ألمــٍد طوي ــل، فقــد ظلــت مجهول ــة الكبريــت والتحوي ــل إزال مث
كان الســبب األساســي لعمليــات التكريــر فــي ذلــك الوقــت هــو إنتــاج 
الكيروســين الــذي كان يســتخدم فــي البيــوت والطرقــات ألغــراض اإلنــارة 
والتدفئــة فضــاًل عــن إنتــاج بعــض أنــواع الزيــوت. أمــا النافثــا والجازوليــن، 
للمفارقــة أنهــا ُأعُتِبــرت شــوائب غيــر مرغوبــة نظــرًا لطبيعتهــا وخواصهــا 
اإلنفجاريــة، وحتــى عمليــة التقطيــر نفســها لــم تكــن تتــم بالصــورة التــي 

نراهــا اليــوم فــي شــاكلة أبــراج التقطيــر التفاضلــي، بــل كانــت تتــم بواســطة أســطوانات أفقيــة 
ــة لمصفــاة ســامرف  ــك بالســعة التكريري ــوم )لنقــارن ذل ــل فــي الي ــة عــن 25 برمي ــزد ســعتها اإلنتاجي ــم ت ــل ول متراصــة بشــكل مائ

اليــوم(. أبــراج التكريــر نفســها لــم تدخــل عالــم صناعــة تكريــر الزيــوت إال فــي العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرين.

فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، إســتطاع 
العاٍلــم األلمانــي كارل بنــز إختــراع محــرك 
ثــورة  مثــل  الــذي  الداخلــي  اإلحتــراق 
عالميــة قلبــت ســوق النفــط رأســًا علــى 
هــذا  بعــد  الجازوليــن  صــار  فقــد  عقــب، 
اإلختــراع المنتــج األغلــى واألهــم عالميــًا. 
شــهد  فقــد  للكيروســين  بالنســبة  أمــا 
الطلــب عليــه هبوطــًا حــادًا بعــد دخــول 
يفقــز  )ســوف  الكهربــاء  عصــر  البشــرية 
فــي  الطلــب  واجهــة  إلــى  الكيروســين 
النفــاث،  المحــرك  إختــراع  بعــد  الســوق 

أخــرى(. قصــة  وهــي 
زيــادة  العشــرين  القــرن  مطلــع  شــهد 
الســيارات  مــن  إنتاجهــا  فــورد  شــركة 
ــرة فــي أعــداد  ــادة كبي ــى زي ــك إل )أدى ذل
الســيارات( ممــا أدى إلــى إنخفــاض تكلفــة 
فــي  أســعارها  وجعــل  الســيارات  إنتــاج 
متنــاول الجميــع، وبالضــرورة زاد الطلــب 
ــى التوســع  ــذي قــاد إل ــن ال ــى الجازولي عل

فــي أعمــال التكريــر لتلبيــة حاجــة الســوق، 
ــات  ــت الكمي ــة كان ــر أن النتيجــة الحتمي غي
الكبيــرة مــن مخلفــات الزيــت الثقيلــة التــي 
تكــن حينهــا ذات جــدوى إقتصاديــة  لــم 
تواجــه  الزيــوت  تكريــر  وجعلــت مصافــي 
أشــهر أزمــة لهــا منــذ نشــأتها وهــي أزمــة 

التخلــص مــن هــذه المنتجــات الثقيلــة.
فــي خضــم البحــث عــن حــل لهــذه األزمــة، 
شــهد العالــم إختــراع تقنيــة جديــدة مثلــت 
التاســع  القرنيــن  خــالل  األهــم  التقنيــة 
تكريــر  صناعــة  فــي  والعشــرين  عشــر 
ــر  ــل أو التقطي ــة التحوي النفــط وهــي تقني
الكيميائــي التــي تقــوم بتكســير المكونات 
أو  حراريــًا  الزيــت  لمخلفــات  الضخمــة 
بالمعالجــة  أو  الكيميائــي  بالتحفيــز 
إلــى  تحويلهــا  بغــرض  الهيدروجينيــة 
ــرة ذات قيمــة  منتجــات خفيفــة أو متطاي
بالتالــي  الجازوليــن والديــزل.  عاليــة مثــل 
إســتطاعت مصافــي تكريــر الزيــوت زيــادة 

إنتاجهــا مــن المــواد الخفيفــة ذات القيمــة 
الثقيلــة  المــواد  كميــة  وخفــض  العاليــة 
مكنهــا  ممــا  المتدنيــة،  القيمــة  ذات 
مــن تحســين الكفــاءة فــي اإلنتــاج وفــي 
األيــدي العاملــة. لــذا يمكننــا القــول: إذا 
كانــت عمليــة التقطيــر قــد جعلــت الزيــت 
أو  التحويــل  تقنيــة  فــإن  مفيــدة،  مــادة 
جــدوى  ذو  جعلتــه  الكيميائــي  التقطيــر 
إقتصاديــة ووضعتــه فــي المســار الصحيــح 

البشــرية.        فــي خدمــة 

تـطــور صــناعـة تكــريـر النـفــط
مـن التقطـير إلـى التحـويل
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الناقـــد؛ ال يكتفـــي بمـــا يقـــرأه فـــي النـــص، بـــل يغـــوص ليكتشـــف مـــا لـــم يقلـــه النـــص أو يخفيـــه الكاتـــب أو المؤلـــف؛ وذلـــك يتطلـــب 
ــة  ــا الـــى حكمـ ــن مـ ــن جهـــل وظـ ــاؤل مـ ــا التسـ ــد ينقلنـ ــاعره، فقـ ــه ومشـ ــه وتحيزاتـ ــلماته وافتراضاتـ ــَم المتحـــدث ومسـ ــة ِقيـ معرفـ

ويقيـــن.

مهـارات التفكــير
) التفكــير النـــاقــــد (

عبيـــر غـــالم - أخصائـــي إتصـــال
إقتبـــاس مـــن كتـــاب )الدمـــاغ والتعلـــم والتفكيـــر( للمؤلـــف د. ذوقـــان عبيـــدات و د. ســـهيلة أبـــو الســـميد

التفكير النشط

أنماط التفكير الناقد

التفكير االستراتيجي

التفكير النظامي

التفكير العاطفي

التفكير االختراقي

وخالصة القول

هـــو اثـــارة التســـاؤالت بحثـــًا عـــن معلومـــات وحقائـــق، تحليـــل 
والمعطيـــات  الســـابقة  الخبـــرة  بيـــن  الربـــط  إيجـــاد  األوضـــاع، 

الجديـــدة، البحـــث فـــي االفتراضـــات الخفيـــة بيـــن الســـطور.

إنـــه تفكيـــر فـــي المســـتقبل بـــكل افتراضاتـــه، نظـــرة بعيـــدة عـــن 
الحاضـــر، هـــو ديمومـــة التفكيـــر النشـــط بحثـــا عـــن الســـيناريوهات 
خطـــة  أي  وضـــع  قبـــل  والمتوقعـــة  والممكنـــة  المســـتقبلية 

اســـتراتيجية.

جميـــع  فـــي  بحثـــًا  كليـــة،  نظـــرة  المشـــكلة  الـــى  النظـــر  هـــو 
العوامـــل والعالقـــات المتشـــابكة وبحثـــًا فـــي خلفيـــات هـــذه 

الكليـــة. الصـــورة  إلســـتيضاح  العوامـــل 

مـــن الشـــائع أن التفكيـــر العاطفـــي تفكيـــر مضطـــرب ألنـــه غيـــر منطقـــي؛ لكـــن بحـــوث الدمـــاغ الحديثـــة تشـــير الـــى أن دماغنـــا يشـــعر 
ـــر الـــى مـــا وراء المعطيـــات الحســـية أو  ـــا الـــى التفكي ـــا وتمدن ـــا الشـــعور الـــى التفكيـــر. فمشـــاعرنا هـــي مـــن تحـــدد تفكيرن أواًل ويحفزن

ـــر المنطقـــي. ـــر المترقـــب نتوصـــل الـــى حقائـــق يعجـــز عنهـــا التفكي المنطقيـــة؛ فمـــن خـــالل المشـــاعر والتفكي

االختراقـــي يقـــوم علـــى فكـــرة أن هنـــاك دائمـــًا حـــل أو حقيقـــة 
ــادة  ــا وإعـ ــى فحصهـ ــاج الـ ــد تحتـ ــلمات قـ ــض المسـ ــرى، فبعـ أخـ
تخالـــف  جديـــدة  معلومـــات  نكتشـــف  فقـــد  فيهـــا،  النظـــر 
معتقداتنـــا الســـابقة أو طريقـــة أدائنـــا، لنتســـاءل: مـــا الـــذي لـــم 

نفعلـــه؟ لمـــاذا لـــم نفعلـــه؟

أن كل نمــط مــن أنمــاط التفكيــر يقــدم لنــا رؤيــا هامــة، ويجعلنــا نــرى المشــكلة فــي قالــب مختلــف، وكلمــا زاد علمنــا بأنمــاط التفكيــر 
كلمــا كانــت جــودة القــرارات واألحــكام عاليــة، ألنهــا تعيــن علــى اســتقراء الحاضــر والماضــي ومــن ثــم القيــاس عليــه.

التربـــة والمـــاء مـــن العناصـــر الضروريـــة لحيـــاة البشـــر والحيوانـــات والنباتـــات، ممـــا يتطلـــب منـــا اإلهتمـــام الخـــاص بحمايتهمـــا مـــن 
ـــة والمـــاء، وذلـــك عنـــد تســـرب المـــواد الهيدروكربونيـــة الســـائلة فـــي البيئـــة  ـــر بقـــع الزيـــت إحـــدى مصـــادر تلـــوث الترب التلـــوث. وتعتب
وتـــؤدي إلـــى آثـــار ضـــارة علـــى البيئـــة واإلقتصـــاد. وهـــي مـــن المشـــاكل الشـــائعة التـــي تواجـــه جميـــع دول العالـــم خصوصـــًا فـــي 

مصافـــي تكريـــر الزيـــوت، وهـــي محـــور إهتمامنـــا فـــي هـــذا المقـــال.

ـــة الزيـــت المتســـرب. علـــى ســـبيل  ـــة حـــال حـــدوث تســـرب للزيـــت، ويتبايـــن حجـــم األضـــرار حســـب كمي ـــد مـــن عناصـــر البيئ تتضـــرر العدي
المثـــال نجـــد أن تســـرب الزيـــت فـــي ميـــاه المحيطـــات والبحـــار يوقـــع أضـــرار جســـيمة علـــى الحيـــاة البحريـــة، كـــم أن تســـرب الزيـــت فـــي 

التربـــة يلعـــب دورًا كبيـــرًا فـــي اإلضـــرار بالتربـــة والميـــاه الجوفيـــة.

تقوم شاحنات فراغية بتحميل الزيت المتساقط والمتسرب إلى موقع آمن مخصص، ذلك بعد تجميعه في الموقع.
يحـــرص فريـــق حمايـــة البيئـــة فـــي الشـــركة علـــى أخـــذ زمـــام المبـــادرة بغيـــة ضمـــان التطبيـــق المســـتدام ألفضـــل الممارســـات فـــي 
هـــذه الطريقـــة، كمـــا يهتـــم بتقديـــم الـــدورات التدريبيـــة لكافـــة األقســـام والوحـــدات المعنيـــة مـــع توزيـــع الملصقـــات والالفتـــات 

الراميـــة إلـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي بهـــا وســـط الموظفيـــن.

حرصـــت شـــركة ســـامرف علـــى مـــر الســـنين علـــى إنفـــاق مالييـــن 
الـــدوالرات فـــي مشـــاريع حمايـــة البيئـــة، وظلـــت تولـــي هـــذا األمـــر 
إهتمامـــًا شـــديدًا وتضـــع حمايـــة البيئـــة فـــي طليعـــة أولوياتهـــا. 
وتعتبـــر طريقـــة منـــع وصـــول الزيـــت لنظـــام الصـــرف الصحـــي 
التـــي تتبعهـــا ســـامرف للحـــد مـــن  أحـــدى الوســـائل الفعالـــة 
تســـربات وتســـاقط قطـــرات الزيـــت فـــي المصفـــاة. وال تقتصـــر 
أهـــداف هـــذه الطريقـــة علـــى منـــع تســـرب الزيـــت فـــي التربـــة، بـــل 
تعمـــل أيضـــًا علـــى منـــع وصـــول الزيـــت والمـــواد الملوثـــة األخـــرى 
ــي  ــة التـ ــاه العادمـ ــرار بالميـ ــي واإلضـ ــرف الصحـ ــام الصـ ــى نظـ إلـ
يتـــم تصريفهـــا فـــي وحـــدة المعالجـــة التابعـــة لشـــركة مرافـــق 

قبـــل إفراغهـــا فـــي البحـــر.
تطبق هذه الطريقة بإستخدام األدوات التالية: 

- أحواض تجميع الزيت المتساقط.
- حاويات تجميع الزيت المتحركة.

- خزانات تجميع الزيت.

كيف تضر تسربات الزيت على البيئة؟

حماية البيئة

حماية التربة والماء من التلوث

عبد الرحمن المختار – مهندس حماية البيئة
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التغييـــر الناجـــح

الحماية

القابلية )تقبل الفكرة(

الموافقة )التأييد(

التمرين

الدليل

منصور القثامي - مستشار شؤون العاملين 
)*إقتباس بتصرف : من كتاب القوة اإليجابية - ترجمة هند رشدي - دار النهار - 2014م (

للفكــرة والمرســل والمســتقبل فــذاك مطلــب مهــم؛ ألن التغييــر مشــوب بالرفــض محفــوف بالخــوف علــى النفــس أو 
ــك القــدرة  ــة باألمــن واألمــان يقــل فيهــا عنصــر الخــوف أو ينعــدم أو نمل ــر فــي أجــواء مليئ ــدأ التغيي ــد أن نب الفكــرة، فــال ب

والثقــة العاليــة فــال نبالــي بالعوائــق.

شــرط مهــم للتغييــر، ألن التغييــر عمليــة تفاعليــة، ســواء كانــت التغييــر للنفــس أو لآلخريــن، وكلمــا زاد التوافــق مــع النفــس أو 
مــع المســتهدف ســهلت عمليــة التغييــر وكانــت ناجحــة.

يزيــد مــن تســارع التغييــر، موافقــة وتأييــد مــن حولنــا أو مــن سيشــملهم التغييــر وحصــول دعمهــم وتشــجيعهم للنمــط الجديــد 
وعندئــذ يحصــل االلتــزام الكامــل بالتغيير. 

إن أي أمــٍر ســواء كان ســلوكا أو نمطــا مــن أنمــاط الحيــاة وعمرانهــا نطمــح إلــى تحصيلــه أو إتقانــه فإنــه يحتــاج منــا إلــى ِمــراس 
ــا، وقــد قاســوا 100 يــوم  وتدريــب عليــه حتــى نتقنــه ثــم نألفــه، وال تزيــد الممارســة عــن 90 يــوم مهمــا كان الهــدف صعب

لمنجــزات القائــد.

أي مؤشــرات وقيــاس التغييــر التــي تشــعرنا بأننــا نســير فــي االتجــاه الصحيــح، وأن التغييــر يســير وفقــًا لمــا خطــط لــه، والــذي 
البــد أن نتبعــه هــو المواصلــة الجيــدة لضمــان اســتمرار التغييــر ومــن ثــم التغييــر الدائــم.

الخالصة

التغييــر،  النــاس يحجمــون عــن عمليــة  الــذي يجعــل معظــم  بالتحــدي،  التغييــر  يرتبــط 
والواقــع أن ذلــك يتطلــب حــدوث هــزة هائلــة فــي حياتنــا لتحقيــق عمليــة التغييــر، ولنجــاح 
التغييــر ال بــد مــن خمســة أمــور: الحمايــة، القابليــة، الموافقــة )التأييــد(، التمريــن، الدليــل.

أن التغييــر فكــرة وجــدت مــن يقبلهــا ويؤيدهــا ليمارســها ثــم يقيــس أثرهــا؛ للثبــات أو الوثبــات ، مثلمــا تكــون الرؤيــة ِنّيــٌة وإرادٌة 
، فتصبــح كيانــًا لــه ِقَيُمــُه ورســالُته.

فـــي إطـــار الجهـــود المســـتمرة الراميـــة إلـــى تطويـــر وتحســـين قـــدرات وإســـتعداد فريـــق ســـامرف لإلســـتجابة للطـــوارئ، أبرمـــت 
الشـــركة إتفاقيـــة مـــع إدارة اإلطفـــاء بشـــركة أرامكـــو الســـعودية يقضـــي بتدريـــب أعضـــاء الفريـــق فـــي الموقـــع علـــى مهـــارات 
ومتطلبـــات اإلتجابـــة للطـــوارئ، حيـــث شـــملت الـــدورة المنعقـــدة مؤخـــرًا مواضيـــع عديـــدة تتعلـــق بأســـاليب اإلنقـــاذ والتعامـــل مـــع 

حـــوادث المـــواد الخطـــرة بغيـــة إســـتكمال متطلبـــات خطـــة التدريـــب المعتمـــدة.
ــل المجلـــس األمريكـــي  ــو الســـعودية )معتمـــدون مـــن قبـ ــن أرامكـ ــج التدريبـــي مدربـــون مختصـــون مـ ــذا البرنامـ يتولـــى تقديـــم هـ
للحمايـــة مـــن الحريـــق(، علـــى أن يســـتمر لمـــدة ثمانيـــة أســـابيع، ويشـــمل جميـــع أفـــراد فريـــق اإلســـتجابة للطـــوارئ )حوالـــي 56 فـــرد( 

ـــى عشـــرين فـــرد مـــن رجـــال اإلطفـــاء.  باإلضافـــة إل

دورات تدريبيـــة مكثفـــة فـــي اإلنقـــاذ 
واإلســـتجابة لحوادث المواد الخطرة

زياد الجهني - منسق تدريب اإلطفاء
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تحــرص شــركة ســامرف علــى تطبيــق خمــس قواعــد ســالمة هامــة تشــمل العمــل فــي األماكــن الضيقــة والمحصــورة 
ــاء والمعــدات ووحــدات المصفــاة وأعمــال الحفــر وتســرب المــواد الخطــرة وأنظمــة الســالمة  وقيــادة الســيارات والكهرب
الخاصــة بالعمــل المحــدد والعمــل فــي األماكــن المرتفعــة والتدخيــن. تهــدف هــذه القواعــد إلــى المحافظــة علــى ســالمة 
األفــراد عنــد القيــام بأعمــال شــديدة الخطــورة، وهــي نتــاج لدراســات تحليليــة تراكميــة مســتفيضة لألنشــطة األكثــر تســببًا 

لــألذى لألفــراد، وذلــك بغيــة منــع اإلصابــات فــي المســتقبل. تشــتمل هــذه القواعــد علــى التالــي:

تقتضي لوائح الشركة تقيد جميع الموظفين والمقاولين بهذه القواعد الخمس، لذا يتم تنظيم حمالت توعوية منتظمة 
لتذكير الجميع بمضمون هذه القواعد والهدف من تطبيقها ومدى أهميتها. يجب علينا جميعًا التحلي باليقظة والحرص 
على التدخل فور رصدنا ألي مخالفة في هذا الصدد بغرض الحد من السلوك أو الوضع غير اآلمن وتصحيحه. كما يجب 
الحرص على التبليغ عن هذه المخالفات عبر القنوات الرسمية، نظرًا ألن هذه المخالفات قد تؤدي إلى عواقب مميتة 

للفرد أو لآلخرين، مما يحتم علينا التصرف بسرعة للتأكد من توفر شروط السالمة واألمان ومنع تكرار المخالفات.
لنتذكر دومًا أن „المحافظة على سالمتك“ هي أجمل هدية تقدمها لعائلتك ومحبيك، لذا يجب عليك التأكد من إرتداء 
تجهيز الحماية من السقوط عند العمل في األماكن المرتفعة، ومن حصولك على التصريح الالزم لتنفيذ العمل المحدد، 
التحكم في مصادر  إجراءات  إتباع  الحساسة، ومن  الالزم إلبطال أي من معدات السالمة  التصريح  ومن حصولك على 

الطاقة الخطرة، وكذلك الذهاب إلى األماكن المخصصة عند الرغبة في التدخين.

قواعد السالمة الهامة في شركة سامرف
ســـعود الجهنـــي - مشـــرف ورديـــة ســـالمة

- مباشرة العمل بدون تصريح ساري المفعول بالنسبة لألعمال التي تتطلب تصريح.
- الدخول إلى مكان محصور بدون الحصول على تصريح ساري المفعول وتجهيز حفرة المراقبة الالزمة.

- إستصدار تصريح عمل بدون إجراء فحص الكشف عن الغازات.

- تنفيذ عمل بمعدات دون التأكد من عزلها عن جميع مصادر الطاقة الخطرة وتأمينها.
- فتح معدات دون التحقق من عزلها وتفريغ محتوياتها السائلة وإفراغها من الضغط.

ــرض  ــكان تعـ ــل فـــي أمـ ــد العمـ ــن الســـقوط عنـ ــة مـ ــزات الحمايـ ــداء تجهيـ ــد بإرتـ ــدم التقيـ 1.عـ
لخطـــر الســـقوط مـــن إرتفـــاع يزيـــد عـــن متريـــن.

2. مخالفة إجراءات تصريح العمل.

3. إبطال أحد معدات السالمة الحساسة دون الحصول على التصريح الالزم.

4. عدم التقيد بإتباع إجراءات التحكم في مصادر الطاقة الخطرة.

5. التدخين خارج األماكن المخصصة لذلك.

ــوم  ــي يقـ ــات التـ ــي للعمليـ ــول الرقمـ ــر والتحـ ــعيًا للتطويـ سـ
بهـــا قســـم المشـــتريات والعقـــود مـــن تســـجيل المورديـــن 
والمتعاقديـــن وعمليـــات البحـــث فـــي المصـــادر و تنفيـــذ 
وسالســـل  المشـــتريات  وإدارة  الشـــراء  إجـــراءات  أفضـــل 
اإلمـــداد مـــع تحســـين الكفـــاءة والفاعليـــة وتماشـــيا مـــع 
توجهـــات ســـامرف للتحـــول الرقمـــي، قامـــت الشـــركة بتوقيـــع 
ــا الســـعودية  اتفاقيـــة مـــع شـــركة إس إيـــه بـــي )ســـاب( أريبـ
ــات الســـوق  ــتفادة مـــن منصـ ــات المحـــدودة، لالسـ للبرمجيـ
الرقميـــة ســـاب أريبـــا، التـــي ُتعـــد األفضـــل فـــي فئتهـــا فـــي 
ـــر الحلـــول فـــي المصـــادر االســـتراتيجية  الســـوق الرقميـــة وتوفِّ

ــاق.  ــول اإلنفـ وحلـ

إن اســـتخدام تطبيقـــات ســـاب أريبـــا الرائـــدة فـــي صناعـــة 
ــاري قائـــم علـــى  ــر مجتمـــع تجـ ــبة الســـحابية مـــع أكبـ الحوسـ
اإلنترنـــت فـــي العالـــم، ســـوف يســـاعد علـــى تحويـــل الطريقـــة 
التـــي تحصـــل بهـــا ســـامرف علـــى مـــواد وخدمـــات مـــن قاعـــدة 
مورديهـــا المحليـــة و العالميـــة. إن مجموعـــة الحلـــول هـــذه 
دة  ــدِّ ــراءات متعـ ــر إجـ ــاون اإللكترونـــي عبـ ــن التعـ ن مـ ــتمكِّ سـ
الوقـــت  وسالســـل اإلمـــداد واألنظمـــة والجغرافيـــا فـــي 

الفعلـــي. 

بإســـتخدام  الشـــراء  إجـــراءات  وأتمتـــة  رقمنـــة  وســـتؤدي 
ـــز الشـــفافية وتبســـيط التعامـــالت  ـــد إلـــى تعزي النظـــام الجدي
ع علـــى  وحفـــظ الوقـــت وتوثيـــق المســـتندات، ممـــا سيشـــجِّ
زيـــادة مشـــاركة المشـــترين والموّرديـــن المحلّييـــن فـــي ســـوق 
ســـامرف ونتيجـــة لذلـــك، ســـوف يكـــون للمورديـــن المحلّييـــن 
إمكانيـــة الوصـــول إلـــى مجموعـــة أوســـع مـــن المشـــترين، 

ـــن كثيـــرًا مـــن فـــرص النمـــو فـــي  األمـــر الـــذي ســـوف ُيحسِّ
ــعودية.  ــة السـ ــة العربيـ المملكـ

وفـــي ظـــل اإلقتصـــاد العالمـــي اليـــوم أصبحـــت سالســـل 
اإلمـــداد أكثـــر تعقيـــدًا وديناميكيـــة، ولذلـــك فـــإن سالســـل 
ـــدًا بيـــن  اإلمـــداد الفاعلـــة والتعاونيـــة هـــي التـــي تجعلـــك فري

منافســـيك فـــي هـــذا المجـــال. 

حـــول  تمحـــورت  هـــذة  التحـــول  رحلـــة  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
تحديـــات واجهـــت فريـــق العمـــل الصغيـــر ذو الكفـــاءة العاليـــة 
المكـــون مـــن مديـــر المشـــروع مـــن قســـم تقنيـــة المعلومـــات 
م. عبداللـــه بابحـــر ومـــن قســـم العقـــود أ. أحمـــد باعبـــاد و 
أ. عـــادل الشـــمري ومـــن قســـم المشـــتريات أ. عبدالكريـــم 

بخـــاري. 

للمورديـــن  عمـــل  ورش  بعمـــل  الفريـــق  قـــام  فقـــد 
والمســـتخدمين لشـــرح التقنيـــة الجديـــدة وكيفيـــة عملهـــا 
وتبســـيطها بقـــدر المســـتطاع لتجـــاوز هـــذه العقبـــة، كمـــا 
تعليميـــة  فيديوهـــات  بعمـــل  المشـــتريات  قســـم  قـــام 
ـــع  ـــات للمســـتخدمين تضمنـــت جمي وشـــروحات وإنشـــاء كتيب
الســـيناريوهات المحتملـــة لتجـــاوز اي صعوبـــات قـــد تقـــع، 
ودعمهـــم  المعلومـــات  تقنيـــة  قســـم  بـــدور  نشـــيد  كمـــا 

النظيـــر.  منقطـــع 

وبذالـــك تكـــون ســـامرف قـــد وصلـــت إلـــى نجـــاح  مميـــز 
جعلهـــا  تتربـــع فـــي القمـــة وتكـــون مـــن اوائـــل الشـــركات 

التقنيـــة. هـــذه  تســـتخدم  التـــي  الســـعودية 

نحو السوق الرقمي ) ساب أريبا (
عبدالكريم بخاري - مندوب مشتريات 3



إفتتاح المصفاة
Inauguration of the Refinery 

هشام ناظر في سامرف
Visit of Hisham M. Nazer to SAMREF

فريق عمل من إدارة الصيانة
Group Photo of a Maintenance Team 

صورة تذكارية لموظفي اإلطفاء
Group Photo of SAMRE Fire Team

مشروع إنشاء اإلدارة الفنية
Technical Building Groundbreaking Ceremony 

جانب من مناسبة رياضية
Victory Ceremony as part of a Sports Event

إفتتاح ميناء سامرف
Inauguration of SAMREF Port Facilities 

زيارة األمير تركي بن ناصر رحمه الله
Visit of HRH Prince Turki Bin Nasser Al Saud to SAMRE 

زيارة األمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمه الله
Visit of HRH Prince Abdulrahman Bin Abdulaziz Al Saud to SAMREF

زيارة األمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمه الله
Visit of HRH Prince Abdulmajeed bin Abdulaziz Al Saud to SAMRE 

صـور من ذاكـرة سامـرف
SAMREF Historical Photos



There are five rules and they cover operations with confined space, driving, electricity, equipment 
and plant, excavations, hazardous release, safe systems of work, working at height and smoking. 
These rules were created to keep our people safe while executing high-risk activities. Safety Rules 
are typically based analysis on the activities, which hurt us the most to help prevent injuries in the 
future. The Critical safety rules at SAMREF are: 

It is expected that Every SAMREF employee and contractor must follow our five rules. We run 
regular campaigns to remind people what the rules are, how they are applied, and why they are so 
important. We must remain vigilant and intervene when these rules are violated to stop and correct 
the unsafe behavior or situation. Violations should also be report to the right channels as they could 
have deadly consequences for yourself and others so we need to act swiftly to ensure that it is safe 
to proceed and prevent the potential reoccurrence. 
Always remember, the best gift you can give your family and loved ones is “You“. So, Make sure 
You’re attached when working at height, You have the proper authorization to work, You have the 
proper authorization to defeat a safety critical device, follow energy control procedures )LOTO( and 
quit smoking, in case you did not and wanted to smoke then only do it at designated areas. 

SAMREF Critical Safety Rules
Saud Al-Juhani - Safety Leader

a. Working without a valid permit on jobs that require a permit
b. Entering a confined space without a valid permit and hole watch )when required(.
c. Issuing a work permit without the required gas test being conducted.

a. Conducting work on equipment without all hazardous energy being isolated and controlled.
b. Opening equipment without verifying that it is properly isolated, drained and de-pressurized.

1. Working without fall protection when exposed to a fall >2.0m 
2. Violating Work Permit Procedures

3. Defeat of a Safety Critical Device without the proper authorization.

4. Failure to follow Hazardous Energy Control Procedures )LO/TO(

5. Smoking outside of designated areas

In line with the organizational orientation 
towards digitalization of purchasing/contracts 
transactions i.e. vendor/supplier registration, 
source search, purchasing best solutions, 
procurement/supply chain management as 
well as optimized and effective performance; 
SAMREF signed an agreement with SAP Ariba 
Co. to avail of the best-in-class strategic sourcing 
and spending-related solutions provided by 
their cutting-edge digital network. 
Use of SAP Ariba’s leading cloud computing 
applications with the biggest computer-based 
market, helps SAMREF change the practice 
of sourcing materials and services from both 
local and international suppliers. Such a series 
of solutions enables SAMREF to collaborate 
electronically through multiple actions, supply 
chains and geographic systems on a real-time 
basis.
Digital and automated procurement processes 
using the SAP Ariba will promote transparency, 
ease transactions, save time and ensure accurate 
documentation. Thus, more local buyers and 
suppliers will engage with SAMREF. As a result, 
local suppliers will have more access to a wider 
group of buyers, which will eventually improve 
overall economic growth in Saudi Arabia.

Nowadays, supply chains are becoming 
more complex and dynamic. Effective and 
collaborative supply chain solutions make any 
organization unique amongst other competitors.   
It is noteworthy to mention that SAMREF 
digitalization journey had encountered a lot of 
challenges that were successfully overcome 
due to the dedicated efforts made by the cross-
functional team comprising Project Manager, 
Abdullah Babahr )IT(, Ahmed Baabad )Contracts(, 
Adel M. AlShammari )Contracts( and Abdulkarim 
Bukhari )Purchasing(.

The team initiated awareness workshops for 
SAMREF suppliers to explain and facilitate use of 
SAP Ariba in an adequate manner. These efforts 
were supported with training videos, awareness 
illustrations and user manuals addressing all 
potential scenarios to handle possible issues. 
In this regard, a vote of appreciation goes to 
SAMREF IT section for the rarely-matched 
support.    

As such, SAMREF is making another remarkable 
achievement as a top and leading Saudi industry 
to introduce SAP Ariba.

Towards Digital Market )SAP Ariba(
Abdulkarim Bukhari - Buyer III 
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As part of the continuous development efforts to enhance SAMREF emergency response team )ERT( 
readiness, an agreement was signed between SAMREF and Saudi Aramco Fire department )SA FrDP( to 
train SAMREF ERT team onsite on emergency response. The recent training course was intended to cover 
Rescue and HAZAMT topics in fulfillment of ERT SHE training matrix.
 
The Training program is scheduled to be given by certified Saudi ARAMCO fire instructors )Pro-board( for 
a period of 8 weeks for all ERT members )around 56 employees( plus 20 fire fighters.

Intensive Rescue and HAZMAT Courses

Ziyad Al Juhani – Fire Training Coordinator 

SUCCESSFUL CHANGE*

Protection

Acceptability

Concurrence

Training

Indices

Mansour Al-Guthami – Labor Relations Consultant 
)*Article abridged from “Positive Energy book“ translated by Hind Rushdi 
- Dar AlNahar, 2014 (

It is essential for the concept, sender and recipient as change is a declinable and fearsome process. 
Therefore, change shall be initiated in a safe and secure atmosphere with less or no fear i.e. having 
the ability and high confidence to overcome obstacles.

It is a prerequisite as change is an interactive process whether for oneself or others. The higher 
acceptability with oneself or others, the easier and more successful change. 

Concurrence and support from others or affected individuals accelerate change process. Eventually, 
the over sense turns into commitment to change.

In order to achieve excellence in any activity or behavior, we need to practice it more and more. 
Here, required practice is for no more than 90 days regardless of how difficult the intended change 
is. By experiments, change leaders proved to require 100 days of training/practice to achieve their 
endeavor

These are the measuring tools to ensure that we are on track and the change is in progress as 
planned. Persistence is very important until the intended change is achieved.

Conclusion

Change is always associated with challenge, making most of the people 
step aside. In fact, it requires a tremendous shock for anybody to set 
mind on change that needs five principles: protection, acceptability, 
concurrence, training and index.

Change is a concept that needs somebody to accept, concur and practice while measuring progress. 
It is a concept that turns into a determined vision with a clear mission and core values.   
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A critic must not stick to the text, but shall dive deep exploring the hidden theme. It requires the critic to be 
knowledgeable on the values, givens, presumptions, tendencies and feelings of the author. Questioning 
mind may turn ignorance and doubt into prudence and certainty.

THINKING SKILLS
) Critical Thinking (*

Abeer Ghulam - Communication Specialist 
)*Abridged from “Brain, Learning and Thinking“ book - Dr. Zogan Obeidat & Dr. Shaila Abu Al-Sameed

Strategic Thinking

Critical Thinking Styles
Systems ThinkingActive Thinking

Emotional Thinking

Penetrative Thinking

Conclusion

It is the farsighted thinking in the future considering 
all scenarios. It is a reinforced and sustainable 
active thinking style in search of potential and 
expected future scenarios before setting any 
strategic plan.

It is the interdisciplinary study of the issues 
including all their seemingly interrelated and 
interlocked parts to have the big picture.

It is the state of searching information and facts, 
analyzing situations, finding links between previous 
experiences and new data and exploring the hidden 
presumptions.

It is common that emotional thinking is a faulty, disordered and logicalness way of thinking. Modern 
research indicates that our brain feels things first, and accordingly, it simulates us to think. Our feelings 
determine our manner of thinking and drive us to think beyond tangible and logical givens. Through our 
feelings and willful thinking, we can catch facts that logical thinking cannot.

It is based on the concept that always there 
is an alternative solution or other fact. Some 
presumptions need to be verified and reconsidered 
as we can discover new information that oppose 
our given beliefs or manner of thinking. Let us 
wonder: What things that we did not do? Why don’t 
we do so?

Every style of thinking provides us an important insight; making us see the issue differently. The more 
knowledgeable we are on thinking styles, the more quality decisions we can make. They help us examine 
the present and the past as to anticipate future accordingly. 

Soil and Water are important foundations of life for humans, flora and fauna )animals and plants life(. 
Thus, they deserve special protection against pollution. One of the pollution sources that impacts the soil 
and water is oil spills, which is a release of a liquid petroleum hydrocarbon into the environment causing 
environmental and economic impacts. It is a common issue that the world face especially in refineries 
which is our main focus in this article

When an oil spill occurs, many elements of the environment may be affected. Depending on the magnitude 
of the spill and its location, the effects can vary. For instance, oil spills to water )e.g., ocean and seas( can 
have a major impact on marine life. In addition, oil spills to land plays a major role in damaging the soil 
and the ground water.

After collecting the dripping/leaking oil at source, a vacuum truck will transfer it to a safe designated 
location.
Samref Environmental Team took the initiative to ensure the sustainable implementation of the NOTS 
best practice and delivered the required training sessions to all concerned disciplines and distributed the 
related posters and signs to increase awareness among employees.

Over the years, Samref has invested millions of 
dollars to protect the environment, and has always 
valued and prioritized environmental protection. 
One of the efficient tools that Samref starts to 
use to reduce dripping oil/spills in the refinery is 
the No Oil to Sewer )NOTS( practice. It is not only 
for preventing oil spills to the land, but also for 
preventing oil/contaminants from going to sewer 
and impact the waste water going to the treatment 
facility )Marafiq( before discharging it to the sea. 
This practice is done by utilizing the following tools:
• Drip Trays
• Oil Collecting Trolleys 
• NOTS Tanks 

How oil spills are impacting the environment?

Environment Protection 

Protecting our Soil & Water

Abdulrahman M. AlMukhtar – Environmental Engineer 
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Training has paramount importance for both employer 
and employee. Such aspects of importance could be 
summed as follows:

To achieve a comprehensive training process, the following principles must be observed:

Significance of Training
Zakaria AlNadwi - HR Training Consultant

• Provide employees with the administrative principles and processes covering all organizational 
functions while clarifying their expected roles in achieving the organizational objectives and goals.
• Train employees of different disciplines to improve their skills and capabilities in sue of the latest 
techniques in order to ensure overall high organizational performance and efficiency.
• Increase managerial and supervisory levels’ intention to change and preparedness for leading the 
overall development process with a confident that the local community moves at a quick pace, and 
therefore, the enhancement of the techniques and processes necessitates consistent values, goals and 
objectives.
• Enhance managerial, supervisory and individual expertise and pave the way for self-development to 
take higher responsibilities in order to meet the demanding growth needs.
• Enable to achieve a better career i.e. increasing productivity while decreasing costs.
• Boost knowledge and acquaintance of leaders and officers.
• Improve skills, capabilities, behavior and attitudes.

• Training objectives shall be measurable and achievable.
• Training process shall be sustainable and inclusive.
• Training should be available at all levels.
• Training process should be gradual from the simplest to hardest.
• Training should keep pace with the latest administrative techniques.
• Training shall be convenient to all personnel levels.

It is not overstatement to say the oil refining process that began in 
the mid-nineteenth century, for many years it has been distillation 
process only. That is, it is a physical process based on separating 
the components of the oil depending on the difference in boiling 
points without prejudice to the chemical composition of the 
mixture that forms the oil, As for other operations, such as 
desulfurization and conversion, they remained unknown for 
quite a while, and the main reason behind refining at that 
time was to produce kerosene which is used in home and 
street lighting and heating, In addition to producing some 
lubricants. As for naphtha or gasoline - paradoxically - it 
was characterized as an unwanted impurity due to its 
explosive nature , Even the distillation process itself was not what 
we see today in an air distillation tower  , Rather, it was made through horizontal 
cylinders stacked diagonally )see Figure 1 ( its capacity was not more than 25 barrels per 
day )Compare this to Samref‘s production capacity today ( , as for distillation Tower did not enter to the 
world of oil refineries until the third decade of the twentieth century .                             

The invention of the internal 
combustion engine at the hands 
of the German Karl Benz at the 
end of the nineteenth century 
had revolutionized the revolution 
in the world and turned the oil 
market upside down, Gasoline, 
which was numbered among the 
impurities, after the invention of 
the internal combustion engine 
became the most valuable 
and important product, as 
for the demand for kerosene, 
it fell sharply after entering 
humanity‘s era of electricity 
)kerosene market will get back 
to forefront after the invention of 
the jet engine , and this is another 
story ( .           
At the beginning of the twentieth 
century due to Ford’s innovation 
in the assembly line in Detroit, 
)The number of cars increased 
dramatically( which reduced the 

cost of producing cars and made 
them affordable for everyone 
and this definitely led to increase 
demand for gasoline, which led 
to refining of more oil in order 
to satisfy the market , But at the 
same time this resulted in the 
production of a large surplus of 
heavy oil residues )Which has no 
profit value , And oil refineries 
entered into the most famous 
dilemma they faced since their 
inception, which is the dilemma 
of disposing of heavy products .                  
to face this dilemma , a new 
technology was invented, which 
will be the most important 
technology throughout the 
twentieth century and the 
twenty-first century in the world 
of refineries and it is ) conversion 
or cracking ( and it is chemical 
technique that breaks down 
large compounds of oil residues, 

either thermally, catalytically, or 
with hydrogen And converting 
it to light and volatile materials 
with high value such as gasoline 
and diesel,  Thus, the refineries 
increase their production of light 
materials with high value, and 
reduce heavy materials of low 
value so it improve efficiency of 
production and labor , so we can 
say : If the distillation process 
made oil a useful material, then 
the cracking operations made it 
economical in the true and literal 
sense of the word.

Oil Refining From Distillation to Conversion

Sameer Al-Sayed - Senior Lab Technician
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What is Heat Stress?

Causes of heat stress:

Heat Stress effects:

How to avoid heat stress:

Heat Stress Monitoring: 

At SAMREF:

Heat Stress is the physical stress resulting from hot environments. Human bodies naturally 
maintain temperature between 36°C and 38°C, when the body temperature rises above this range, 
the body temperature increases and the person experiences heat stress. 

There are many factors, which can cause heat stress and heat-related illness including dehydration 
where the body does not have enough water and other fluids to carry out its normal functions, also, 
inadequate adaptation to the heat, and working or exercising in hot weather, especially under sun 
exposure on hot days, between 11am and 3pm. 

At the very least, thermal stress causes discomfort and low productivity; the worst, heat stress can 
lead to incidents, and other heat stress related illnesses. It may occur as a result of a combination 
of environmental and working conditions, such as those performing sports )i.e. running, cycling( 
during hot weather. These events can trigger a variety of heat stress conditions; it includes minor 
conditions such as heat cramps, and heat exhaustion as well as the more severe condition known 
as heat stroke. 

Prevention is the best way to avoid heat stress related illnesses, recommendations may include 
but not limited to: 

The use of monitors to measure heat conditions is an important practice, products to monitor heat 
can be used to determine and prevent heat stress. These heat stress monitoring devices, weather 
stations or thermometers are simple enough to be used without specific training. They provide 
warnings and recommended actions and guidelines to avoid heat stress. 

Recently, a weather station has been installed on the roof of the Safety, Health and Environment 
)SHE( Building. The weather station is primarily used for obtaining live heat stress data )WBGT( 
which is calculated from humidity, air temperature and globe/radiant heat sensors. Additionally, 
the weather station is equipped with additional sensors including wind direction and wind speed, 
where the data is automatically updated almost every 15 minutes and accessible to all employees. 
This application is useful not only for Heat stress monitoring, but almost for the entire organization 
especially functions such as Operation, Maintenance & Fire Protection. 

• Drink plenty of water.                 
• Take frequent breaks.
• When possible, avoid working or exercising in hot weather and in direct sun exposure.
• Avoid excessive caffeine. 
• Limit outdoor activity to the coolest part of the day.
• Stay fit.

Beat the Heat

Rami Jamal - Industrial Hygienist 

OCCUPATIONAL HEALTH
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Initially, the kickoff was the Lab E-Logbook system, which was indicated in detail in the previous 
issue of the magazine, after the successful application and adoption of the GHS Labeling system in 
line with SAMREF trends. The E-Inventory Management system was applied with all professional 
features for use in SAMREF Lab store.
To ease lab test calculations and improve overall accuracy/quality, an application was created 
to process all lab calculations and compare inputs/outputs with the approved reference ranges/
specs of the finished products. Such an application has a built-in troubleshooting software to alarm 
users in case of any flaws or deviations.
Later, the Lab E-Analysis Sheet system was applied to control and manage lab daily analysis sheet, 
with an added “E-Approval“ feature instead of the classic signature requirement. This system is 
integral to the Lab E-Logbook system as to print out the daily analysis sheet automatically at the 
beginning of every shift. Also, it enables the authorized users to modify/update documents in order 
to be ready for supervisors to approve through the application.
As a result of the above integrations, SAMREF Lab attained its own digital hub to achieve most of 
the daily tasks electronically.        
As this digitalization system is composed of the basic software/applications installed in SAMREF 
PCs, it features flexibility, expandability and connectivity to most of the programs used in SAMREF.  

When high accuracy and multitask are in place, the work environment 
will definitely be highly-yielding for digitalization by optimizing each 
and every available e-resource.
Although it is daunting to find a ready-made digital system that is 
totally consistent with the work needs, SAMREF lab managed to 
create an integrated digitalization system which is compatible with 
its day-to-day processes and regulations, using the available basic 
software that SAMREF PCs support.
The project had its origins from simple insights and programs that 
were mainly aimed at streamlining the routine tasks and associated 
controls. Through a series of integration processes, an integrated 
SAMREF-made digitalization system was materialized.

A SAMREF
Made Digitalization

Abdullah Khallaf – Lab Technician

Women have the potential to contribute 
tremendously to the national economy. Saudi 
Aramco took the lead in the 1960s when hired 
Nailah Mousli as the first female petroleum 
engineer in Saudi Arabia. Thereafter, many Saudi 
female capabilities held different positions in 
leading organizations. 
SAMREF is no stranger to playing pivotal roles in 
this regard. In line with the Saudi Arabia Vision 2030, 
SAMREF have been supportive to the employment 
of women who now are part of the headcount in 
different administrative and engineering positions. 
Further, SAMREF strives to create and sustain 
healthy and attractive work environment for 

the female employees on a par with their male 
colleagues, in consistence with its corporate 
vision, goals and objectives. To this end, all 
SAMREF departments are supporting their female 
employees by providing them with the proper 
training and career development programs as well 
as convenient work environment. In 2021, SAMREF 
witnessed a leap in number of female employees, 
compared with the past years.
With the current environment and culture, women 
will continue to make the most of their contribution 
to SAMREF success.

Women’s 
Empowerment in SAMREF
Raghad M. Sabri – TQMS Coordinator

In line with the continuous initiatives to enrich 
social ties between SAMREF and its employees, 
the PR&CSR distributed “Hajj Kit“ to all employees 
who wanted to go for Hajj. The kit included personal 
protection tools like sanitizers, facemasks, gloves 
and other protective tools to help in an easy and 
convenient performance of the rituals.
On this occasion, PR&CSR wished all the best to 
them in their scared endeavors. 

Hajj Kit

Awwab M. AlHadrami – PR Specialist
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B2 Process Engineering Successfully Completes 
SRU Refractory Refurbishment Plan Using LPS/

JLA Approach

Refractory/Catsable installation in the SRU equipment, treatment is required via applying a special 
procedure with experience and skilled personnel. Pre-heating follows to remove absorbed Water )known 
as Refractory Dry-out(. Protecting the newly refurbished Refractory/Catsable from sudden/uncontrolled 
temperature raises that result in damage related to Steam Spalling and/or Thermal Shocks calling for 
Unit shutdown, negatively impacting on the Refinery’s overall operation. Samref utilizes its sublimantary 
Burner known as the Pre-Heating Unit )PHU( for such activity, as the SRU Main Burner does not have the 
ability to operate at low capacities i.e. cannot be utilized for Dry-out. The PHU provides adequate control 
up to ~ 450-500°C important as described above. The remaining Dry-out Curve/temperature raise is 
completed with the Main Burner up to the target temperature of ~ 1.000-1,100°C. 

In July 2020, there were some Refractory repairs 
that took place in SRU 3 shutdown - several 
Refractory Contractors assessed and R.B. Hilton 
selected. The repairs were part of Mitigating SRU 3 
FIN Cat 1 Risk, which required the use of the PHU to 
Dry-out the newly refurbished Refractory/Catsable 
installed. However, the PHU was not functional 
for use at the time; thus, considering criticality of 
Refractory Dry-out for multiple repair locations in 
SRU 3 equipment. In addition to Samref’s previous 
experience of Refractory/Catsable failure as a 
result of not applying proper Dry-out that resulted 
in Hot Spots post Unit Operation and Acid Gas Cut-
in, leading to Major Unit shutdown. A Back-up Plan 

was brought to surface )a joint effort between B2 
Staff Process Engineer - Sulfur & Amine Specialist 
- )Khalid S. Ghazal( & Maintenance/PPC Senior 
Mechanical Planner )Imran Asghar( and supported 
by B2 BT. The alternate procedure called for Drying 
the newly installed Refractory areas repaired 
individually while in place using Electrical Dry-out 
Technique )commonly for localized/patch repairs 
inside the equipment( using an Electric Heating 
System. Being a new technique to Samref’s SRU, 
ExxonMobil’s Refractories Specialist )Christopher 
Fowler( was consulted. He supported the idea and 
confirmed that ExxonMobil was in agreement. R.B. 
Hilton was the selected Contractor for this activity. 

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

The Localized Electrical Dry-out Technique for SRU 3 Newly Installed Refractory was applied for the first 
time in Samref’s SRU’s )SRU 3( between 23rd - 25th July 2020. The Technique was proven successful 
)Alhamdulillah( with an estimate saving of $4.0M as it resulted in cost avoidance, preventing interrupted 
Unit operation & unplanned Unit trips/shutdown post start-up. 
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Samref operates in a dynamic environment: just as some risks 
recede into insignificance, new risks will emerge, some of 
which will be difficult or impossible to anticipate. The internal 
controls environment in Samref plays a significant role in 
facilitating effective operation by enabling it to respond in 
an appropriate manner to significant business, operational, 
financial, compliance and other risks to achieve its objectives.

Let’s Strengthen Our 
Controls Environment
Afzaal Shaukat )ACA, CIA( – Senior Internal Auditor

It is important to note that the design, management, and monitoring of Internal controls is not the 
responsibility of an absolute or independent individual or department of Samref. With Samref’s dynamic 
environment and complex business processes, if internal controls are to be effective, it is necessary to 
create an appropriate culture and embed a commitment to robust controls throughout the organization. 
Hence, everyone in Samref should endeavor to monitor and enhance the internal controls within the 
organization.

A very common question is; how would one know 
that the internal controls are functioning efficiently 
and effectively? To answer this, you should ask 
yourself the following questions to ensure that the 
right controls are in place:
1. Is the internal control)s( allowing the smooth flow 
of a process and ensures undisrupted operations?
2. Does the internal control)s( ensures that assets 
are deployed for their proper purpose and are not 
vulnerable to misuse or theft?
3. Are the internal controls designed in a manner 
that would prevent and/ or detect fraud or unlawful 
acts?
4. Do the internal controls ensure completeness 
and accuracy of financial and non-financial 
records?
5. Do the internal controls ensure the timely 
completion of tasks including legal and fiscal 
requirements?
In case the answer to any of the above is “No“, then 
the internal controls might require enhancement 
or a revamp. Some common control procedures 
that one should consider when designing a new or 
enhancing an existing control are:

1. Physical Controls: access rights, passwords, 
security gates etc.
2. Authorizations and approval limits: setting of 
authorizations for fulfillment of tasks or setting of 
approval limits for expenditures.
3. Segregation of duties: avoid allocation tasks 
within a process to a sole individual.
4. Management controls: supervision or oversight 
is exercised in respect of day-to-day transactions.
5. Arithmetic controls: carry out reconciliations 
to ensure accurate recording and processing of 
transactions.
While it is important that every individual commits 
to monitoring and enhancing Samref’s controls’ 
environment, the Internal Audit Department also 
performs independent assessments of the internal 
controls. It is interesting to note that the internal 
audit function itself is one of the Management 
Controls, whereby assessments are carried out 
to ensure compliance and conformity of internal 
controls to pre-determined standards.  
In conclusion, it is essential for Samref to maintain 
a robust internal controls’ environment for its 
success and this will only be possible with everyone 
being committed towards this purpose.

Revamp projects are an important part in the lifecycle of refinery. A proactive 
approach, good communication, high-value engineering and an integrated 
team effort are key to successful execution of cracker revamp projects. 
Fluid catalytic cracking )FCC( is an important refinery process that employs 
an entrained oil flow in riser, reactor for the catalytic conversion of heavy 
oil fractions to lighter products with regenerator to reactivate catalyst for 
reuse.  The FCC unit is in many ways quite exceptional and believed to be 
a moneymaker since roughly 45% of gasoline worldwide is produced from 
FCC units.

Haitham R Abuaish - Projects Manager 

TA FCC CAT SIDE REVAMP PROJECT 2023
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SAMREF FCC unit has been 
a backbone of refinery and 
remained in operation more than 
30 years with regular scheduled 
maintenance. 
FCC revamp project was initiated 
to upgrade cat side equipment 
in order to maintain/enhance 
availability of FCC unit for future 
operation cycles. FCC Project was 
carefully assessed, planned and 
have process design package, 
with UOP cone design, while 
publishing +/- 8% estimated 
total installed cost enabling final 
investment decision made by 
SAMREF Board for the project 
to materialize under umbrella of 
2023 TA. 
Currently, FCC cat side revamp 
Project headways detailed 
engineering with major scope 
of replacing Regen Head 
Assembly including cone and 
its accessories )green color 
indicates regen scope( and spent 
cat slide valve, FGC economizer 
module, google valve and bypass 
duct quench system. 

The main objective of the Project 
Execution model is to perform 
the work according to turnaround 
schedule, functional safety and 
mitigate identified risks through 
end-of-life equipment.
Project has also a unique goal to 
the planning by avoiding excess 
downtime during the turnaround 
that otherwise would quickly 
erode the project economics, 
therefore Project is using smart 
project execution, pre-assembled 
equipment and maximizing pre-
TA works.
The key focus remains on 
proactive coordination and 
involvement of operations; robust 
planning; stage-wise reviews 

)HAZOP, HAZID, Constructability, 
60/90% Models( of all engineering 
deliverables with construction 
and operations personnel; and 
effective project management to 
control and monitor the overall 
project execution. 
FCC cat side project has 
attained all milestones 
including FEED development, 
issuance of Orders for long lead 
items, commencement detail 
engineering well on-time and 
will continue striving to ensure 
Project schedule and cost 
performance remains in good 
shape all the time till completion.



Digitalization is a cultural change process that requires organizations to strive constantly 
to cope with the latest technologies. It often entails change of leadership, manner of 
thinking, encouragement of creativity and supporting new business models including 
asset digitalization and promoting the use of technology in order to optimize experiences 
of staff, customers, shareholders as well as stakeholders. Simply, it is the integration of 
digital technologies with all business disciplines, as to provide for a drastic change in 
public and private sectors’ transactions while adding value to the customer service and 
target public.  

Digitalization Steps 
Reports indicate that digitalization necessitates a series of steps including building 
digitalization strategy, enhancing current practice and specifying requirements/digital 
integration hindrances. Eventually, creation of digitalization structure and management 
system is a necessity.

Key Digitalization Advantages
It decreases costs, improves business technologies/transactions and provides reliance 
on digital technologies i.e. decreasing cost of each transaction while increasing sales. It 
also leads to optimized and orderly operations.

Key Deliverables
1. Provide new products and services as a result of the new customer-oriented digital 
trend. Consequently, the organization becomes better than ever to keep pace with the 
customer needs and to develop new services.
2. Promote creativity by eliminating reliance on classical slow information technology 
systems. Organizations become smarter and more responsive to the current market 
trends and demands.
3. Help government and private sectors better expand and spread. Thus, they will be able 
to address, contact and assess wider groups of beneficiaries and customers.

Challenges
• Adequacy of the digital capabilities and ability of employees to admit change.
• Commitment to cybersecurity and regulatory requirements.
• Availability of required technologies and infrastructure.
• How the top management is adoptive of the digitalization programs and responsive to 
the required financial resources.

Samples of Digitalization
• Data Analysis: it enables organizations to collect data from all customer and source interactions 
as to compile in a useful and operable manner in order to improve experience of the customers 
and minimize expenses they incur.
• Cloud Computing: it qualifies IT function to decrease OPEX and administrative expenses as to 
enable to focus on key organizational business areas.

What is the digitalization? What are the steps of digitalization?

Adel I. Mughairbi – IT & Digitalization Manager

Digitalization
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Samref’s TGCU Continues to Exhibit World-Class 
Performance in Sulfur Recovery Efficiency     

The TGCU )Tail Gas Clean-up Unit( on-site performance test conducted by 3rd Party Specialized 
Contractor )Sulphur Experts( and witnessed by the Technology Licensor )Jacobs – now Comprimo( 
and AIMS/Ametek Analyzer Expert early 2016 )post the successful Unit start-up and commissioning( 
commemorated a new Milestone in EuroClaus History. As Samref‘s TGCU achieved the highest Sulfur 
Recovery Efficiency )SRE( they have ever measured for a SuperClaus/EuroClaus Unit in the Industry 
- 99.68% - )thanks to Allah(. 
 
In December 2019, on-site capacity review assessments and performance evaluations of Samref’s 
SRU )Sulfur Recovery Units( and TGCU were conducted by Sulphur Experts and witnessed AIMS/
Ametek Analyzer Expert as well in preparation for future SHARP )SAMREF Hydrogen Addition 
Residue Project( followed by remote technical evaluation which extended to March 2020. During the 
on-site assessment, Samref’s TGCU performance test was re-evaluated i.e. after ~ 4 years of the 
initial one and the TGCU SRE was measured to be 99.55%. This study not only recognized Samref 
as the World Record Holder for the Highest SRE for EUROCLAUS Technology in the Industry after 4 
years of operation, but also gave the following valuable insights:

1( The 0.13% drop in the Samref’s TGCU SRE in 4 years is less than anticipated, as Jacobs/Comprimo 
were expecting at best condition to be 0.25 - 0.3% as a result of Claus and Selective Oxidation catalyst 
performance drop compared to SOR )Start of Run( conditions, i.e. SRE to be ~ 99.38 - 99.43% vs. that 
measured of 99.55%,.
2( Samref exceeds the R.C. )Royal Commission( Environmental requirement of 99.2% minimum.
3( The TGCU SRE is performing better than Jacobs/Comprimo given EOR )End of Run( guarantee for 
99.3%, expired mid of 2019.

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

This remarkable achievement was a result of the TGCU’s excellent operation, close Unit monitoring, 
Jacobs/Comprimo’s continuous support, high availability/accuracy of the SRU & TGCU Tail Gas Analyzers 
and smooth operation to maintain high Catalyst performance in the SRU and TGCU. Not to forget, the 
realized design improvements incorporated by Samref during the initial design phase.
 
The above reflects the outstanding performance of the TGCU and that is a State of the Art Facility. Keeping 
in mind that it was designed to be retrofitted to SCOT Technology capable of activing higher SRE of 99.9% 
if required by R.C. the Environmental Regulator in the future. 
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SAMREF accommodates intakes of different disciplines through 
its Coop-Training program, which is in place for the students 
to perform hands-on activities and develop on-the-job skills in 
collaboration between their academic institutions and the host 
organizations. The coop-student joins the organization before 
graduation to assume work temporarily as to cope with the real 

7 Gold Steps To Be A 
Wonderful Mentor
Leen Fira - Administrative Assistant )ACS Section(

work environment. As everybody in SAMREF could probably be a mentor, I offer these 7 gold steps that I 
learned from my own experience:

1. Bid Welcome: express pleasure to the trainee and pave the way by helping him/her complete 
requirements e.g. ID badge, vehicle decal, office, emailing system, etc. and by giving tips about basic 
utilities in vicinity e.g. toilet, cafeteria, prayer room, etc.
2. Understand Training Needs: education institutions differ in their training needs. Meet the trainee first 
to familiarize with the training rules and assessment standards as to help him/her meet the required 
needs in an effective manner.
3. Achieve Paperwork On Time: the trainee must submit required progress reports as prescheduled by 
his/her institution. Some reports necessitate supervisory approval before submission. Make sure to 
complete paperwork as soon as possible in order to prevent any delay that could damage the trainee’s 
effort.
4. Assign Some Tasks: many of the mentors do not recognize how significant to assign some tasks to the 
trainee. No need to assign complex or A-Z tasks. It is enough to give brief background or ask simple favor 
on your own tasks.  
5. Lead By Example: most likely, coop-training is on his/her first experience in work. Be the reference 
by eliminating any concerns. Meet him/her on a daily basis. Ensure a smooth and effective training path.
6. Tell Company-Provided Privileges and Services: tell the trainee about available benefits like training 
courses, tours, SAMREF recreation center, etc.
7. Reinforce Confidence: commonly, trainee may feel concerns and confusion, as he/she is new to the 
work environment. Help him/her feel normal. Commend him/her for brilliance and dedication. Reinforce 
their optimistic vision towards a promising career.

A mentor shall bear in mind that his/her role is crucial during the coop-training program as it is an 
opportunity to boost the trainee’s engagement with SAMREF that could be his/her preferred employer 
upon graduation.             

As Samref is heading to conduct the planned T/A in 2023, a key milestone is to freeze the T/A scope early 
enough to start proper planning process. Normally, scope freezing is a key factor for any T/A success. 
The ES is the main driver for T/A scope in addition to capital projects as well as function failure items. 
Accordingly, completing the ES early enough or at least as per the T/A defined milestone will improve the 
T/A planning and execution strategies. 

To this end, tremendous efforts from Inspection, Reliability, Business Team members )BTM, TCL, MCL & OCL( 
and Process Safety managed to improve the overall ES progress and recorded achievement of 1205 ES’s 
completion by October 2020 )ahead of schedule by >4 months( despite the refinery operations challenges 
and COVID-19 pandemic restrictions. This is equivalent to 96% of the planned work for equipment class 
)all disciplines; Fixed Equipment, Piping, Electrical, Instrument, Analyzer, Civil and Machinery(. The effort 
will continue to complete the remaining 4% in Nov/Dec 2020. This progress calibrated refinery equipment 
condition and defined associated risk during the current and next unit run. The reported progress will 
help the T/A group to have proper planning & develop better execution strategies in addition to proper 
preparation for work scope review session and Independent Review )IR-2( which is planned to take place 
in 2021 as part of the T/A strategy and practice.

Muteb H. Al-Harbi - Electrical Reliability Engineer

Turnaround
 )T/A( Equipment Strategy

Turnaround Equipment Strategy Status as October-2020
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that do not conflict with the law. Non-compete clause is one of these optional obligations that 
we should address in order to spread labor education culture and reinforce overall knowledge 
in this regard.
The reason behind this optional clause is the existence of some trades and professions of a 
confidential nature, that the employer will incur many losses and damages in case the employee 
competes it upon expiration of the mutual employment contract i.e. illegal competition. This 
clause is enacted to ensure and maintain a steady economic pace while providing an attractive 
work environment for the different commercial and economic activities.

Some primary principles should be in place in order to validate the non-compete clause: 
1- How employee is in contact with the employer’s customers,
2- How the employer’s business secrets are accessible to the employee.

For this condition to be valid, the Saudi labor law entails some formalities as follows: 
1- Non-compete clause shall be in writing. Verbal agreements are invalid.
2- It shall be specific in terms of time. It is impressible to be enduring for life. It expires as 
agreed on in writing between the employee and employer.
3- It shall be specific in terms of place. It should be limited to the territorial extent required 
to protect the legitimate rights of the employer. It is deemed null and void if territory is not 
specified.
4- It shall be specific in type of work and irrelevant to trade)s( and profession)s( involved in the 
employer’s activities. The clause shall be invalid if the employee later assumes any work that 
does not fall under the employer’s activities.   

The employment contract is legally binding to both 
parties. As a result, some obligations arise between the 
employee and employer. It is not limited to the mandatory 
provisions set forth in the labor law, but also it gives both 
parties the right and option to agree on other obligations 

Non-Compete Clause in 
Employment Contracts
Shamil Daghistani - Legal Affairs Manager

Not all hazards are the same or can cause equal consequences. Personal or occupational safety 
hazards, such as slips, falls, cuts, and vehicle accidents usually affect one individual worker. 
On the other hand, process safety hazards may cause major accidents involving the release 
of potentially dangerous materials, fires and explosions or both. It has been recognized that 
the focus on personal safety is one side of preventing accidents. However, a major incident 
can cause as much harm to people in an instant as all the injuries that have been avoided in 
a decade of personal safety program. While there is much in common, such as a good safety 
culture and attitude, good process safety performance requires a thorough understanding of 
the specific hazards associated with the chemicals being handled or stored, and the process 
operations being carried out in a particular plant.

Process Safety is a disciplined framework 
for managing the integrity of operating 
systems and processes handling hazardous 
substances by applying good design 
principles, engineering, and operating 
practices. It deals with the prevention and 
control of incidents that have the potential to 
release hazardous materials or energy. 
Process safety incidents can have 
catastrophic effects and can result in multiple 
injuries and fatalities, as well as substantial 
economic, property, and environmental 
damage. Process safety incidents can harm 
workers inside the plant and members of the 
public who reside nearby. 

Mohammed  Asim - Safety Engineer 

What is Process Safety?
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Industry has a long history of major incidents 
that are well-publicized with many valuable 
lessons to be learned. The underlying causes 
of major incidents are often related to failures 
in what is commonly known as ‘process 
safety management’.
 Process safety management focuses on 
the design and engineering of facilities, 
hazard assessments, incident investigation, 
management of change, inspection, testing, 
and maintenance of equipment, effective 
process controls and alarms, operating 
and maintenance procedures, training of 
personnel, and human factors.



The OPEX )Operation Expense( of the Amine Regeneration Unit was not in-line with B2 BT expectation 
during the first quarter of 2020 as ~ 82.5 MT of Fresh DEA )Diethanolamine( was consumed compared 
to 20.8 MT of the same period last year. This consumption did not reflect B2 BT contribution towards 
Samref’s Vision: „Be the leading integrated Refinery and Petrochemical complex in Middle East and Asia 
Pacific in 5-10 years“. As such, B2 Process Engineering and Operations set an action plan not only to 
optimize Fresh DEA consumption, but established control measures to enhance Energy Optimization 
which was materialized as follows:

a( Enhanced Unit mentoring and Tight Water Control.
b( Improved the availability/accuracy of the 91-AI-020 On-line Amine Analyzer.  
c( Minimized losses from Over-stripping of H2S from the Amine Regenerators.
d( Eliminated Foam formation by maintaining the Lean Amine Quality.
e( Avoided Unit upsets by closely mentoring the Amine Absorbers in the other Refinery Units to 
prevent H/C carryover and Amine Quality Contamination - once occurs will affect the Refinery’s 
overall operation. Implementing this technique, played a role in avoiding two H/C carryover episodes 
during June & August 2020. Additionally, it reduced the financial consequence from the H/C carryover 
expected to have occurred from the 71-C-03 Visbreaker Amine Absorber on 24th October 2020 as it 
was controlled in a timely manner.

a( Improved Steam Consumption.
b( Maximized Utilization of the Amine Carbon Filters while maintaining the Amine Quality.
c( Optimized the New Eco-Tec Amine Reclamation Unit Operation.

1( Amine Saving Achieved by:

2( Energy Optimization Achieved by:

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

B2 BT Captured Free Investment Financial Saving
 in the Amine Regeneration Unit 

In view of the above efforts, it is worth mentioning that between 1st April 2020 to end of December 2020 
B2 BT achieved the following:
1( Managed to save ~ $700K )$176.4K from the 2020 Planned DEA Consumption vs. Actual Up to end of 
December 2020 + $523.6K Energy Optimization & Hidden Cost(.

3( Achieved the above Large Fanatical Saving with NO Investment.

2( 2020 was the lowest in Fresh DEA consumption within the last 15 years 
)excluding T/A’s(. 

DEA Consumption Historically )MT(

2020 Monthly DEA Consumption )MT(
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Reformer unit is receiving a direct feed from Naphtha hydrotreating unit as straight run Naphtha where 
it mainly upgrades it from ~60 RON to higher product values of ~95-104 RON Reformate. Hydrogen is 
also produced from the unit which is consumed from other units based on their demands. There’s some 
cracking occurs in the reaction and the cracked quantities are sent to Saturate Gas plan for further 
separations.
System pressure plays a significant role of unit conversion, it shows that at lower pressure, there is less 
cracking and higher reformate yield. When system pressure is reduced, Higher Hydrogen production 
is made which increase the load on the Net gas Compressor )NGC(. System pressure was optimized 
to the neck where we hit the limitations on the NGC while mitigating the other risk associated such as 
higher coke build up and etc.  An assessment was conducted to bone up the Maximum value for the High 
pressure steam )HPS( feeding the Net Gas Compressors and aligned with reliability machinery team, 
vendors, process control, and so on. It was revised and evaluated the HPS could be accustomed up and 
increasing the limiting capacity of the NGC. Management Of Change )MOC( and Job Loss Analysis )JLA( 
were prepared and amended based on business team agreement. This MOC allows an increase on the 
NGC capacity which gives margin to reduce the system pressure, therefore, increases the reformate 
yield and giving a margin of ~1,000,000$/yr with Zero cost investments. This is contemplated as great 
achievement and captured as a margin improvement item.

)a( If vessel is exposed to flame impingement. The liquid contents of the vessel is heated and boils turning 
to a vapor.
)b( The pressure inside the vessel increases, causing the relief valve to open and allowing the pressurized 
vapor to escape. The liquid level in the vessel decreases, the un-wetted area inside the vessel shell above 
the liquid increase. 
)c( The shell above the liquid level heats up as there is no liquid to absorb the heat. Strength of the shell 
decreases. At some point the shell will fail catastrophically.
)d( The blast wave sends boiling liquid and gas into the air which ignites causing a massive fire ball and 
projects tank fragments many hundreds of meters.

Reformer Unit Debottlenecking

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion

Almuhanand Basuni - )SHARP( Process Engineer

Rayan H Alsuraihi – Fire Chief

How Does a BLEVE occur!

Equipment Strategy )ES(

Risk Based methodology is a tool that helps organizations to focus their 
effort and money on high-risk items. Samref is a leading organization in 
depending on risk methodology in their work process to drive the business. 
Equipment Strategy )ES( is a document that used to evaluate equipment 
integrity and functionality. Basically, it is a document where it lists/evaluates 
all possible degradation mechanism scenarios along with its probability 
and consequences such as safety, health, environmental, fire, public and 
business financial impacts. This evaluation named as risk assessment. It 
is normally defined with specific time frame as 10 years or 2 unit cycles to 
address the current and next run risks. 
Samref derived its own risk assessment tool from ExxonMobil’s Global 
Reliability System )GRS( – Element -6C )Equipment Strategy(. The ES outcome is basically a list of 
preventive, predictive mitigation actions including but not limited to: 

Therefore, ES is considered to be the enabler to drive work at site. Accordingly, it is one of the 
main drivers for any Maintenance and/or Turnaround work scope. The figure below illustrates 
ES deliverables.

• Design Modification
• Annual maintenance plan
• Critical Spare parts,

• Maintenance PM tasks
• Technical monitoring
• Equipment Criticality 

ES Deliverables

Muteb H. Al-Harbi - Electrical Reliability Engineer
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In line with our core value of Excellence, “We excel in all that we do, and the way in which we do it while 
maintaining safety & reliability standards“. SAMREF continue to provide essential systems to maintain 
a high standard with particular emphasis on designing, operating and maintaining units for flawless 
operations, which makes SAMREF a mature environment for people improvement and development.
In 2020, SAMREF launched an important state of art system to address and eliminate losses “Loss 
Prevention System“. LPS is a comprehensive management system designed to prevent all types of losses 
)personnel safety, process safety, reliability, product quality, etc.( using behavior based tools and proven 
management techniques targeting to improve ALL aspects of business. Effective LPS implementation 
will enhance employee morale, increase utilization, improve reliability, address inefficiencies, and 
significantly reduce costs.

LPS will benefit us to better understand our people and engage with them. It will strengthen employees to 
perform tasks in a more efficient and safer way; it will improve the moral and commitment of everyone. 

Ibrahim Al-Nitaifi, President & CEO

This is the management of change that we are looking forward to. As leaders in the organization we all 
need to believe, accept the challenges in the LPS at first and encourage our people to think positive for the 
deployment of the system.  

 Ayman Attallah, VP Corporate Services

SAMREF has had a very solid performance in reliability and safety but there’s always room for improvement. 
This system is basically about talking to your people, understanding and getting into their hearts and mind. 

Jesus Hermosillo, EVP Manufacturing

SAMREF began LPS implementation journey with a careful selection of LPS core team members. This 
is in order to have the right influence and engagement to employees. LPS Core team attended intensive 
courses and passed the basic and advanced tests required to be certified as LPS Subject Matter Expert 
)SME(.

LPS team continues to train, educate, coach, provide face to face engagement and develop leaders’ abilities 
to set clear expectation for employees to implement and sustain LPS into daily business. By end of 2nd 
Q of 2021, SAMREF had a successful external LPS Assessment followed by stewardship workshops for 
SAMREF leaders and contractors to move the needle towards quality and achieve a long-term operational 
excellence and world-class performance while maintaining Safe, Healthy and a Loss-Free workplace.

There is a series of behavior-based tools in LPS that represent human and organizational principles 
enabling organizations to prevent all type of losses to improve business performance:

1. Loss Prevention Self-Assessment )LPSA(: This 
mental risk assessment tool enables everyone to 
identify and eliminate potential at-risk behaviors 
and conditions that could lead to any type of loss.
2. Job Loss Analysis )JLA(: This risk assessment 
tool is a 1-2 page standard developed by employee 
to reduce risks in the workplace.
3. Loss Prevention Observation )LPO(: standardized, 
systematic tool for observing a work process and 
determining if the process is being performed 
according to company standards. 
4. Near-Loss/Loss investigation )NLI/LI(: The 
near-loss and loss learning tool is a systematic 
examination of unplanned costs for the purpose 
of eliminating risks, future losses and to prevent 
similar events from occurring. 
5. Root Cause Analysis and Solutions Tool )FRCS(: 
Technique to assist employee in identifying the root 
causes of human and organizational issues, as well 
as a methodology to ensure the correct solutions 

are implemented to prevent recurrence.
6. Leadership and Stewardship: LPS leadership 
and stewardship is a process for overseeing and 
monitoring the proper use and quality of tools to 
create a positive work environment and culture 
where LPS is managed with the same importance 
as other major business activities.
There are four LPS Critical Success Factors:
1. Leaders must truly believe that LPS is essential 
for business success. 
2. Understand how LPS connects to other 
ExxonMobil systems/processes such as OIMS, 
OCVMs, T1BP, etc.
3. Managers have to operationalize this thinking 
into LPS Coaching Plans to improve leaders’ 
competency and performance.
4. Provide accountability for LPS leadership 
performance per Milestone Assessments & 
Coaching Plans.

Loss Prevention System )LPS(

Manager must steward how well each direct report 
is stewarding his/her tasks to ensure they are 
implementing solutions effectively. 
When we use LPS tools properly, we will have the 
hearts and minds of the employees and contractors 
in our hand. In other words, we have the opportunity 
to mold behaviors and shape performance. Thus, 
achieve a Loss Free Environment. 

If leaders do these four success factors, then the organization is “teed 
up“ for accountability and leaders must hold people accountable for 
improvement. Manager and Supervisor will Facilitate, Coach and Lead 
by example. Managers to physically show commitment to LPS by being 
visible in the workplace, by interacting with employees and contractors 
about their use of LPS tools, and by listening to what employees have to 
say about their efforts to achieve a loss-free workplace

Abdullah Namankani - Head of the Loss Prevention System Team
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SAMREF HOP )Phase V( Seminar

Abdullah R. Khashogji – HS&BC Supervisor

SAMREF House Ownership Program )HOP( is one of the employee-oriented initiatives, 
benefiting employees in the preceding four phases. At the end of 2020, 170 land lots 
)phase V( were distributed to the eligible employees, under coordination of HR-ASC section. 
Eligible employees were given a 1-day release to acquaint with plan before selecting their 
preferred lots.

To ensure that target employees having adequate background on construction process 
and to answer any inquiries in this regard, the HR-ASC organized a 3-day seminar of 10 
sessions. The seminar commenced with a brief talk by SAMREF President & CEO, Ibrahim 
M. Al-Nitaifi, in the presence of SAMREF VP-Corporate Services, Ayman M. Attallah.

The seminar included a series of awareness sessions on construction, designing and 
real estate issues. On day 1, an orientation session was presented by the RC officials who 
explained construction regulations and answered related inquiries.

On day 2, the real estate consultant, Mr. Fahd Al-Ahmadi delivered an education session to 
explain how to build a house in a manner convenient to the family needs. It was followed 
by a decoration, design, color, lighting and other interior techniques session delivered by 
the internal designer/ Roaa Andijani. 

Day 3 was a special session delivered by the renowned YouTuber/ Engg. Abdulghani Jind 
who addressed different construction stages and gave related useful information. The 
seminar concluded with another orientation session delivered by the RC officials who 
answered further inquiries raised by the audience.
The event also accommodated various booths of engineering consultants, contractors, 
designers and LG A/C Co. to provide face-to-face consultation opportunities for the 
employees.

By this seminar, the HR-ASC intended to get the employees ready for joining the HOP, and 
to demonstrate that SAMREF management continues to support employees.
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creating the knowledge that adds value to an organization’s distinguishing capabilities. Adjusting 
to these challenges has profound implications for human capital management. In particular, 
human resource professionals are now charged with developing and sustaining methods for: 
Predicting, in advance, superior performing talent; Aligning individual and team behavior with 
organization vision and strategy; Integrating performance development systems; Distributing 
"just in time" learning and development opportunities; Building and retaining intellectual capital. 
To accomplish any of these objectives, HR professionals must be able to help their organizations 
identify and define required employee competencies. It is now a leading organizational strategy 
to apply and integrate competencies in all major HR areas, including recruitment, selection, 
assessment, development, appraisal and rewards.
What is a competency? The word means different things to different people. For an organization, 
a competency can be defined as the technical capability that differentiates that organization 
from the competition. On an individual level, a competency can be defined as a group of related 
knowledge, skills and abilities that influence job performance. It also supports the overall 
concept of linking the hard and soft aspects of organization planning and development.
Will competencies be another disappointment for human resource professionals or actually 
provide a positive impact on the strategic direction and success of an organization? The 
answer will be directly linked to how competencies are created, defined and integrated into an 
organization’s systems, processes and culture.
When embarking on the path of selecting and defining competencies, an organization needs 
to pause for an introspective review. Linking competencies to the organization’s purpose, 
goals and values is the key to positively affect the organization’s direction and bottom line. 
Competencies must be linked to both the hard and soft aspects of business. Mission/vision form 
the basis of determining an organization’s strategic direction and its values. Organizations that 
seek balance between the quantitative goals and developing employees seem to have resilience 
over the long term. 
Finally, Competencies need to be embedded into the organization through the human resource 
and training systems the organization uses for employee selection, measuring performance, 
succession planning, and employee development.

Organizations are focusing on human capital as a 
competitive advantage in a rapidly changing environment. 
To achieve business success, companies are expecting 
their employees to perform at higher levels, to be more 
customer-responsive, more process-oriented, more 
involved in shared leadership and more responsible for 

Competitive Advantages
of Human Capital
Yarub Jahmany – TCD
Summary of “Competency: Development, integration, and application“ 
by Steven Moulton etal

As part of the IS,GA&SHE plan to reinforce 
security protection and meet regulatory 
requirements, six new security men have 
recently joined SAMREF.
All the success to the new security men in their 
roles and we hope they will be a value added to 
the team.

In this regard, Talat S. Abadi, Security 
Coordination Advisor, Ali S. Al-Qahtani, Security 
Operations Supervisor and Zeyad N. Bernawi, 
Fire Technician; conducted a recognition 
ceremony for the new security men upon they 
successfully completed the “Self-Defense“ 
course at SAMREF recreation center. The 
course included a variety of skills )e.g. physical 
fitness, self-defense techniques, cold weapons, 
etc.(. IS&GA Manager, Abdulkhaliq M. Al-
Shehri, commended the course, emphasized 
significance of such programs and appreciated 
the continuous efforts made by everybody.
In addition, the new security men attended 
the )Basic Principles for Security Man( course, 

which was delivered by the security instructor, 
Mr. Majid A. Sbeh at Yanbu Technical Institute 
)YTI( from 11 to 15 April 2021. This course was 
to get the new security men well-prepared for 
their intended roles.

It is noteworthy to mention that the YTI 
director, Dr. Abdulkareem Al-Alwani, honored 
the involved security team and commended 
the IS,GA&SHE department for the attention 
to develop the security personnel in order to 
achieve the planned objectives.        

Mahmaud Y. Assaul – IS,GA&SHE

New Group of Security Men in SAMREF
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Feedback Results

Moreover, the attendees’ feedback were gathered with the aim of improving such a future 
activities.

At the end, this journey will never end and it will be continuous for other significant achievements 
and improvements for Samref employees’ Cybersecurity awareness. 

Cybersecurity is Everyone’s Responsibility

Starts With You

Cybersecurity Starts With You Campaign

In line with Samref Cybersecurity vision and awareness plan and continuous efforts to raise Samref 
employees‘ awareness, Cybersecurity section conducted the 5-day “Cybersecurity Starts With You 
Campaign“ for from 13 to 17 June 2021. The campaign consisted of multiple awareness sessions 
presented by CS team where all employees from different business units were invited while taking 
covid-19 precautions. The awareness sessions highlighted different key topics in cybersecurity aspects 
such as the criticality of phishing and spear phishing attack, which can cause serious consequences to 
any impacted company, followed by the right steps to avoid and minimize these risks.  In addition, real 
attacks use cases scenarios were presented for the purpose of taking the lesson learned from previous 
experiences. Last but not least, the campaign challenge part came where audiences presented with five 
questions and they had to answer them correctly and quickly to be one of the five winners and win the 
prizes that in addition to the complimentary gifts awarded to all Samref employees. Basically, the sessions 
focused on enriching Samref staff comprehension and below results show the campaign effectiveness.

Improvement of Attendees Awareness levels )Measuring the Awareness level )1-5( through pre and 
post knowledge check questions(:

Need improvement 2-Average 3-Good 4-Very Good 5- Excellent

Seham F. Masaad - Cybersecurity Engineer

5
4.5

4
3.5

3
2.5

2
1.5

1
0.5

0

Issue ) 8 ( Sep 2021 SAMREF MAGAZINE14 15



SAMREF won both ExxonMobil Fuels and Lubricants Company’s 2020 Operations Excellence Awards 
)Margin Improvement and Environmental(. Such an achievement is a sum of the dedicated efforts of 
SAMREF employees and a reflection of their commitment to performance excellence in order to sustain 
the leading position of SAMREF.

As part of the commitment of SAMREF labor Committee )LC( to its established objectives, 
adopted recommendations were raised to the attention of SAMREF management for discussion 
and consideration. The initiative was well-received by the management as it provides close 
understanding of the employees’ needs in order to maintain the proper work environment. 
These joint efforts resulted in the following achievements:

In addition, an agreement was reached with SAMREF management to add one more member to 
the LC to represent female employees. Abeer Ghulam has been selected for this role.
Some changes took place in the LC structure to cover vacancies resulted from the recent 
attritions. Abdulrahman Jabarti )Executive, F&A and Business Services(, Rayan Harbi 
)Operations( and Mukhtar Sahnqiti )Technical( were selected instead.
On 07 April 2021, supplementary elections took place to replace some LC officers. Turki Bitar 
replaced Ali Al-Raigi as the LC chairman and Abdulaziz Zahrani succeeded Al-Waleed Kamal 
as the LC rapporteur.
On this occasion, SAMREF LC would like to commend the ex-members for their dedicated and 
fruitful efforts, and to wish all the best to the new members in their roles as to meet the 
employees’ expectations.    

1- Revise/increase the continuous service award. 
2- Provide more vending machines and snack kiosks to cover more areas inside refinery.
3- Improve catering services by providing adequate beverages and consumables to employees.
4- Assign a LC member to follow up and assess service level.
5- Seek special offers from outside sports facilities )e.g. Fitness Time( in favor of employees.
6- Consider compensating on-call employees with time-off in lieu in case no overtime pay.
7- Consider fast track HOP Phase V proceedings and Phase VI developments.
8- Increase employee’s contribution in the thrift plan as to provide for more saving benefits.

SAMREF Labor Committee 
)Cycle V( Achievements

Rayan B. Harbi – Operations

SAMREF Wins Two Prestigious
 ExxonMobil Awards

As part of the continuous efforts and in continuation 
of the vital role played by PR&CSR to strengthen 
social ties amongst SAMREF family and the local 
community in general, e-cards and gifts were 
delivered to the employees on occasion of the Holy 
Month of Ramadan and Eid Al-Fitr. Greeting cards 
were also sent to the leaders of the neighboring 
industries as well as heads of the government 
sectors in Yanbu. 
In the same context, SAMREF President & CEO, 
Mr. Ibrahim M. Al-Nitaifi, recommended to liven 
the “Patient Welfare“ initiative that aims at visiting 
the recuperating employees and wishing them a 
speedy recovery.   

SMAREF Continues
to strengthen Social Ties

Awwab M. AlHadrami – PR Specialist

Issue ) 8 ( Sep 2021 SAMREF MAGAZINE12 13



Samref Provides Technical Expertise for 
Gas Processing Units Beyond its Boundaries

As part of the ongoing synergy between Samref and its counterparts in the Yanbu Industrial Park, the 
Refinery extended its support to YASREF by availing the services of their Sulfur & Amine Specialist 
)Khalid S. Ghazal( to provide the required support during YASREF 1st Major Turnaround back in February 
and March 2020. The rendered Engineering expertise was specifically needed in the ARU, SWS, SRU & 
TGT Units and covered the following aspects of business:  

The subject event was an excellent opportunity for both Parties, as Khalid shared Samref’s experience 
in the related Units during the last four )4( Turnarounds, that from the new GR CFP )Clean Fuels Project( 
ARU, SRU and Sulfur Forming Units and GR TGCU )Tail Gas Clean-up(. Similarly, YASREF advanced 
technology was observed and in-depth understanding of their Worley Parsons licensed teleology was 
captured regarding their high Sulfur emission control as recovered by their three )3( Tail Gas Treating 
Units )TGTUs(.  

Furthermore, various investigations evolved in which the team joined efforts to resolve them adequately 
and within a timely manner i.e. related to the SRU Burners & O2 Enrichment performance, Reaction 
Furnaces Refractory concerns and enhanced temperature monitoring, Sulfur Condensers blockages and 
SulTrap troubleshooting, Amine Contamination etc. Moreover, the team discussed areas of improving 
some of the shutdown and start-up procedures

1( Shutdown and Start-up activities.
2( Major Equipment Inspection.
3( SRU & TGTU Catalyst Loading
4( Support in determining root cause of several equipment failures i.e. corrosion related damages and 
recommendations specially the TGTU De-Superheater Condenser Column.

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

)Photo #1(: Samref’s Staff Process Engineer )Sulfur & Amine Specialist( Khalid S. Ghazal along with YASRF’s team during 
Inspection activities. )Photos #2&3(: Khalid S. Ghazal with Saudi Aramco’s Sulfur Specialist John O’Connell before & after 
successfully inspecting an equipment.   

Photo 1Photo 2Photo 3

SAMREF Wins 2021 Saudi Aramco 
President’s JV Excellence Award 
)Margin Improvement(

SAMREF added new a remarkable achievement to its success 
story by winning the 2021 Saudi Aramco President’s Excellence 
Award )Margin Improvement(. This award is a result of the constant 
commitment to performance excellence using the proven best 
practices. The award is given to Saudi Aramco JVs in recognition 
of their dedicated efforts to achieve excellence by displaying 
continued outstanding performance in margin improvement.
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NEWS

 President’s Award
for Best Safety Performance

Mohammed J. Al Shareef - Safety Engineer

The continued pursuit of excellence has been 
critical to SAMREF’s long-term success. 
Samref introduced a new award sponsored 
by the President & CEO, to recognize the 
Business Team that demonstrated outstanding 
performance in Safety. 

Every Quarter, six business teams scores 
are measured in a predefined KPIs and the 
business team with highest points is announced 
the winner of the quarter and celebrated 
with group of executive managements, other 
business team managers and SHE leaders.  

These awards are a great way to celebrate our 
strengths and to recognize the commitment, 
dedication and hard work made by colleagues. 
As we have completed four cycles in our 

award program by the end of the second 
quarter of this year, C2 business team was 
awarded the first place followed by A2 for two 
times in a row while B2 won the 1st quarter 
for 2021 for their outstanding performance. 
However, all business teams have benefited 
as the competition is improving their safety 
performances. 

Executive Management have recognized the 
winning business teams and handed the 
President’s Award for Best Safety Performance 
Trophy, and thanked them for addressing the 
most pressing challenges in their areas. 

In July this year, B2 Business Team has to 
defend their trophy against the contenders as 
the competition is becoming more intense.

As an initiative from SAMREF President & CEO, Mr. Ibrahim M. Al-Nitaifi, the “Employee 
of the Month“ recognition program was initiated to cover all SAMREF departments. It is a 
continuous event to encourage employees and improve productivity in order to achieve a 
proper and optimized work environment. 
The PR&CSR took the lead by preparing and coordinating with all departments to ensure 
success of the initiative.

SMAREF “Employee of the Month” 
Recognition Program

Awwab M. AlHadrami – PR Specialist
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PRESIDENT’S AWARD FOR 
BEST SAFETY PERFORMANCE

NEW GROUP OF SECURITY 
MEN IN SAMREF

CYBERSECURITY STARTS WITH 
YOU CAMPAIGN

SAMREF HOP
 )PHASE V( SEMINAR

I’m so delighted to introduce this 8th edition of SAMREF Magazine after the unplanned 
cease due to the novel coronavirus COVID-19 pandemic which affects all activities all over 
the world. Thanks to the dedicated efforts of the concerned government agencies and the 
overall strict compliance with the proven precautions.  We are closer to defeat the pandemic 
and return to normalcy, but it is not over, and it is necessary to remain alert and continue to 
adhere to the recommended measures.
It gives me another opportunity to appreciate your unlimited collaboration. We count on 
your valuable contributions to continue by providing useful articles and news that reflect 
remarkable accomplishments added to SAMREF success story.
I conclude with a personal note: continue to abide by safety/health measures at workplace 
and off the job. Our families are in our custody that we shall take care of them and ourselves 
and sustain a positive mindset as to go back home at the end of every working day.  SAMREF 
is not only a workplace, but also the lovely venue where our careers are made, and a leading 
national economy contributor with promising projects and great potentials to make more 
achievements in years to come. 
Never give up in sake of success and keep up the good work.
Sincerest regards,    

Hassan H. Al-Amri

FOREWORD



IBRAHIM M. ALNITAIFI
President & Chief Executive Officer

Happy new Hijri year to everybody in SAMREF. I wish you a safe year with happiness, 
health and success in all terms.
On behalf of the management, our sincere gratitude goes to all of you for the 
achievements made recently in many focus areas. However,  more and more efforts 
are expected to improve overall performance.
SAMREF demonstrated an outstanding performance in the 1st half of 2021, which is 
a clear reflection of our organization’s dedication towards success. As a result, many 
achievements were made in SHE, Reliability and Profitability:  
	 We have sustained zero Tier-1 process safety incidents since April 2019.
	 We have had zero environmental incidents since June of 2019.
	 Our flaring index is at best-ever performance levels
	 We have achieved an excellent reliability run with no major incidents since Nov 
2019, which resulted in best-ever unplanned capacity loss 
	 We are running our refinery at full availability, which is a best in-class achievement, 
and even exceeding the pacesetters in the middles east.
	 We have sustained our refinery utilization above target
	 We have achieved a $50M through margin improvement initiatives and several 
best-ever performance levels, such as lowest ever jet yield capturing the uplift of 
Jet to ADO, highest ever FCC LPG yield, highest ever RGP purity delivered to YANPET.

As a result, SAMREF managed to achieve better gross margin than the plan despite 
the current market conditions as well as the constraints resulted from the necessary 
precautions to prevent spread of the novel coronavirus )COVID-19(. It is a chance to 
remind that we shall continue to adhere to the proven COVID-19 precautions. I further 
urge everybody to complete doses of the COVID-19 vaccine to protect ourselves, and 
the community in compliance with the regulatory orders to curb the pandemic that 
we pray to Allah to eliminate soon.
On the other hand, SAMREF is pursuing the Transformation program that will be our 
chance to evaluate all aspects of our business and implement a positive change to 
strengthen our baseline and restore our competitive position. Looking at the current 
very challenging business environment, SAMREF transformation is a necessity. 
SAMREF is no stranger to the success and we always look to more accomblishments 
to come as long as we remain committed to safe and reliable operations as our top 
priority.

Best regards,,,

EDITORIAL

MESSAGE FROM THE 
PRESIDENT AND CEO
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Coming Soon
GMT stands for Global Manufacturing Training is 
a structured competency management system:

Fully establish an effective training organization.

Develop a systematic approach and implementation plan
for training/qualification practices.

Develop, deploy, and sustain effective training portfolios.

Develop, deploy, and sustain effective training technologies.
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