نساهم يف بناء مستقبل مستدام
تقر ير االستدامة لعام 2019م

الملك سلمان بن عبدالعز يز آل سعود
خادم الحرمني الرشيفني

صاحب السمو المليك األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعز يز آل سعود
ويل العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع

المحتويات
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نبذة عن التقر ير
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نبذة عن صدارة

64
34

االستدامة يف
صدارة

42
االقتصاد

الموظفون

78
البيئة

90

األثر المجتمعي

114

الملحق  :1فهرس
المحتوى الخاص
بمعايري المبادرة
العالمية إلعداد
التقار ير ()GRI

الزتام صدارة ببناء
مستقبل مستدام

نبذة عن
هذا التقر ير
)(102-46, 102-53, 102-54

بعد النجاح الذي حققه تقر ير االستدامة األول
لرشكة صدارة للكيميائيات لعام 2018م ،يرسنا
أن نضع بني أيديكم تقر يرنا الثاين لالستدامة،
والذي يربز أداءنا فيما يتعلق بالجوانب البيئية
واالجتماعية واالقتصادية لعام 2019م.
يغطي التقر ير كامل مرافق صدارة ،بما يف ذلك

مراجعة داخل َّية شاملة للتأكد من دقة
لعمل َّية
ٍ

الصناعية (الجبيل  ،)2ومجمع صدارة لأل عمال

ِّ
توضح هذه الممارسة اليت تقوم عىل
اإلمكان.

موقع مجمعها الكيميايئ يف مدينة الجبيل

جميع البيانات والمعلومات الواردة فيه قدر

يف منطقة الصناعات المساندة بمدينة الجبيل

الشفافية الجهود وكذلك التحدِّ يات ذات الصلة

الصناعية.

بأداء صدارة يف مجال االستدامة ،كما تربهن عىل

أُ َّ
عد هذا التقر ير وفقاً لمعايري المبادرة العالمية

مستقبل مستدام لرشكة صدارة
ببناء
الزتامنا
ِ
ٍ
ورصد النواحي اليت تتطلب التحسني ومواجهة

إلعداد التقار ير ( :)GRIاإلطار األسايس ،كما خضع

التحديات أينما ظهرت.

ترحب صدارة بأي آراء أو
مقرتحات فيما يتعلق بهذا
التقر ير ،من شأنها المساهمة يف
تحسني اإلصدارات المستقبلية
منه .ولالستفسار أو اإلبالغ عن
أي مالحظات ،الرجاء عدم الرتدد
يف التواصل معنا عرب الرب يد
اإللكرتوين:
sustainability@sadara.com

8
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أعدت وفقا لمعايري
المبادرة العالمية
للتقار ير ()GRI
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رسالة الرئيس
التنفيذي

ستواصل اسرتاتيجيتنا لالستدامة تركزيها عىل ثالثة
أسس :اسرتاتيجية رشكة صدارة ورؤية المملكة
العربية السعودية  2030وأهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة (.)SDG’s

الضوء عىل
يسلط تقر يرنا الثاين لالستدامة
َ
َّ
المتصلة بركائز اسرتاتيجيتها الثالثة
مساعي الرشكة
لالستدامة :الحوكمة والبيئة والتواصل المجتمعي.
ونحن يف صدارة لدينا اعتقاد راسخ بأن االلزتام بإطار
عمل قائم عىل التمسك باالستدامة سيمكننا من
معالجة أي مشكلة قد تواجهنا يف هذا المجال،
ويمنحنا القدرة عىل تبين الحلول المبتكرة للتعامل
ً
وعالوة عىل ذلك ،فإن جهودنا يف مجال
معها.
ُّ
التحول الوطين
االستدامة تساهم يف دفع برنامج
يف إطار رؤية المملكة العربية السعودية .2030
ُ
عام 2019م هو الثاين لنا منذ بدء عمل َّياتنا
التشغيلية .ونحن نفخر بتحقيقنا العديد من
المنجزات المرحل َّية يف نواحي السالمة واإلنتاجية
وبناء القدرات وتعز يز األداء .لقد أنهينا عام 2019م
بتسجيل أكرث ِ من  16مليون ساعة عمل آمنة دون
قعدة ،وهذا يعكس الزتاماً حقيق ّياً
أي ِّ اإلصابات ُ
الم ِ
ومستداماً من جانبنا بالسالمة كإحدى قيمنا
األساسية.
لقد منحت الهيئة العامة للجمارك يف المملكة
ً
شهادة مشغل
العربية السعودية رشكة صدارة
ً
اقتصادي معتمد .ثم أصبحت صدارة الحقا أول
مرشوع مشرتك لرشكة أرامكو السعودية يحصل
ٍ
عىل شهادة الرعاية المسؤولة ®.Responsible Care
كما حصلنا كذلك ،وللمرة الثالثة عىل التوايل ،عىل
التكر يم بصفتنا أفضل رشكة راعية لألنشطة البيئية
يف مدينة الجبيل الصناعية .وهذا دليل عىل أن
صدارة تويل أهمية كربى تجاه مسؤوليتها يف
التوعية البيئية المجتمعية.

ٌ
ُّ
التوسع
آخذ يف
إن نطاق الزتامنا بشؤون االستدامة
َّ
شكلنا
مع استمرار رحلتنا يف مسرية االستدامة .وقد
هذا العام لجنة صدارة لالستدامة ،اليت تتم متابعة
أعمالها من قبل اإلدارة التنفيذية للرشكة .وتعمل
لجنة صدارة لالستدامة حالياً عىل إعداد خارطة
يق طموحة لالستدامة خاصة بالرشكة.
طر ٍ
وسينصب تركزي اللجنة عىل تلبية تطلعات رشكائنا
فيما يتعلق بتحديد أولويات الموارد واألنشطة
بشكل أفضل.
ً
رشكة جديدة ومتنامية ،أن
تدرك صدارة ،باعتبارها
استجابات
مثل هذا النهج الدينامييك يتطلب
ٍ
ُّ
للتغيات الحاصلة من حولنا.
رس يعة ومرنة
وستواصل اسرتاتيجيتنا لالستدامة تركزيها عىل
ثالثة أسس :اسرتاتيجية صدارة المؤسسية ورؤية
المملكة العربية السعودية  2030وأهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة ( .)SDG’sوسيساعد
تقر يرنا السنوي الخاص باالستدامة يف إبراز جهود
الرشكة ،وما حققته من إنجازات تساهم بفاعلية يف
تحقيق نمو مستقبيل أكرث استدامة.

د .فيصل بن محمد الفقري
الرئيس التنفيذي
)(102-14
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رسالة رئيس لجنة
االستدامة

ملزتمون بإعداد اسرتاتيجية مفصلة إلرشاك
أصحاب المصلحة باإلضافة إىل تقييم
شامل لألولويات

ُندرك يف رشكة صدارة أن االستدامة لم تعد أمراً
اختيار ياً يف األعمال التجار ية ،بل أضحت اليوم رضورة.

ومن هذا المنطلق ،فقد أصبح الزتام صدارة
َّ
يتجزأ من
بمفاهيم وممارسات االستدامة جزءاً ال
د
إطار عملنا المؤسيس .واليوم تضطلع بإدارة جهو ِ
ٌ
لجنة مخصصة  -لجنة صدارة
االستدامة لدينا
لالستدامة  -تتم متابعة أعمالها من قبل اإلدارة
التنفيذية للرشكة.

التحوالت اليت تم ُّر بها بالدنا ومنطقتنا والعالم
إن
ِ
ً
ً
ّ
ُّ
بأرسه تعد جزءا محور يا من منظومة إدارة األعمال
يف صدارة .كما تنطوي رؤية المملكة العربية
السعودية  2030عىل ثالث ركائز وست اسرتاتيجيات
و  96هدفاً ،وهي تش ِّكل ،إىل جانب  17هدفاً من
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،أساس
هيكلنا الخاص باالستدامة واسرتاتيجيتنا المؤسسية.
وتساعدنا هذه المستويات التأسيسية الثالثة عىل
بناء اسرتاتيجيتنا لالستدامة اليت تستند إىل ثالث ركائز
رئيسية:
ركزية االستدامة األوىل لدينا تتمحور حول
األشخاص ،مجتمعاتنا الداخلية والخارجية .ونحن
ملزتمون بإعداد اسرتاتيج َّي ٍة مفصلة إلرشاك أصحاب
تقييم شمويل للبنود
المصلحة باإلضافة إىل
ٍ
المهمة.
الركزية الثانية لالستدامة يف صدارة تر ِّكز عىل عمليات
اإلنتاج بغرض تقليل استزناف الموارد الطبيعية

12
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وخفض تأثرينا البييئ .وتتمزي اسرتاتيجية صدارة
َّ
مفصل إلدارة غازات الدفيئة ( )GHGوتقليل
بربنامج
ٍ
البصمة البيئ َّية والكربونية بهدف التأكد من الزتامنا
بالمسار البييئ الصحيح.
أما ركزيتنا الثالثة لالستدامة فرت ِّكز عىل الربح وكيفية
مساهمة صدارة يف تعز يز االقتصاد الوطين عرب
تعز يز المحتوى المحيل يف المملكة العربية
السعودية ،إذ يمكن توظيف منتجاتنا عالية الجودة
صناعات جديدة متنوعة يف ُم َّ
جمع (بالس
لتطوير
ٍ
كيم) للصناعات التحويلية.
ورغم إدراكنا أننا ما زلنا يف المراحل األوىل من
ٌ
الرحلة
رحلتنا يف مجال االستدامة ،إال أننا نوقن بأن
ستكون مثرية .وتقر ير صدارة الثاين لالستدامة ،الذي
ُو ِضع وفقاً للمعايري الدولية للتقار ير  ،GRIيسلط
الضوء عىل إنجازات الرشكة يف هذا المجال ويقدِّ م
معلومات متعمقة حول مسريتنا نحو مستقبل أكرث
ٍ
استدامة.

د .عبدهللا بن عيل األحمري
نائب الرئيس لألعمال والخدمات
رئيس لجنة االستدامة
)(102-14
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نبذة عن
صدارة

مجمع صناعي متكامل للمواد الكيميائية،
هو األكرب عىل اإلطالق عىل مستوى العالم
الذي يبىن يف مرحلة واحدة

()102-7 ,102-4 ,102-2

رشكة صدارة للكيميائيات “صدارة” هي مرشوع
مشرتك طورته أرامكو السعودية مع رشكة داو
للكيماويات “داو”
يقع مجمع صدارة للكيميائيات يف مدينة الجبيل
الصناعية الثانية بالمملكة العربية السعودية،
وسيكون قادراً عىل تغيري قواعد اللعبة يف قطاع
الصناعات الكيميائية يف الرشق األوسط عرب جلب
ات مبتكرة أخرى
التقنيات الجديدة وإدخال عمل َّي ٍ
َّ
كمجمع صناعي ٍّ متكامل للمواد
إىل المنطقة
ٍ
الكيميائ َّية ،وهو األكرب عىل اإلطالق عىل مستوى
مرحلة واحدة .يتألَّف المجمع
العالم الذي ُيبىن يف
ٍ
مليارات من الدوالرات من
عدة
الذي تبلغ قيمته
ٍ
ً
 26مصنعاً 14 ،منها جديد تماما بالنسبة للمملكة.
وتنتج هذه المصانع سنو ّياً أكرث من  3ماليني طن
مرتي من المواد الكيميائية والبالستيكية ذات
القيمة المضافة.

صدارة هي رشكة الصناعات الكيميائية الوحيدة يف
الرشق األوسط اليت تستخدم سوائل التكر ير ،مثل
(النافثا) ،كمواد لقيم .وتستطيع صدارة ،بفضل
استخدامها أفضل التقنيات يف فئتها لتكسري
اللقيم الخام السائل ،من تمكني نشوء العديد من
الصناعات اليت ال توجد حالياً يف المملكة ،أو أنها
موجودة فقط عرب استرياد المواد الخام الالزمة لها.
ُ
وستستخدم المواد البالستيكية والكيميائية عالية
األداء لصنع منتجات تدعم الصناعات التحويلية
المتنامية يف المملكة وكذلك يف االقتصادات
الناشئة حول العالم.

14

26

مصنعا جديدا تماما
بالنسبة للمملكة

مصنعا

03

ماليني طن مرتي
سنويا من المواد الكيميائية
والبالستيكية ذات القيمة المضافة

14
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مكان يف
لم يحدث سابقاً يف أي ِّ
ٍ
ٌ
َّ
مجم ٌع متكامل بهذا
العالم أن ُيبىن
الحجم والتطور للصناعات الكيميائية
ات
يف
مرحلة واحدة .وبإدخالها تقن َّي ٍ
ٍ
جديدة فائقة التطور إلنتاج منتجات
جديدة ،تضيف صدارة سالسل
ُ
ُّ
تحو ً
ال يف قطاع
حدث
قيمة جديدة ُت
ٍ
الصناعات الكيميائية الحايل يف
المملكة.
حصلت صدارة عىل جائزة أفضل
مرشوع يف قطاع النفط والغاز لهذا
ٍ
العام يف المملكة العربية السعودية،
حيث حصدت الرشكة جوائز مجموعة
“ميدل إيست إيكونوميك دايجست”
(ميد) ( )MEEDلجودة المشار يع،
وذلك تقديراً من برنامج جوائز ميد
للقيمة الكبرية اليت يحملها عنرص
البناء يف المرشوع ُ
المنجز مع
حفاظه عىل معايري عالية للجودة
طوال فرتة تنفيذ المرشوع بأكملها.
التمي َّ
ُّ
قدم
كما أنه وبذات القدر من
إسهامات كبرية لصالح
المرشوع
ٍ
المجتمع والبيئة.

“

حازت صدارة عىل جائزة
أفضل مرشوع يف قطاع النفط
والغاز للعام يف المملكة العربية
السعودية ضمن برنامج جوائز ميد
( )MEEDلجودة المشاريع

“

تضيف صدارة
سالسل قيمة
جديدة تحدث تحوال
يف قطاع الصناعات
الكيميائية الحايل يف
المملكة
16
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رؤيتنا
قيادة تطور صناعة الكيميائيات من خالل
خلق قيمة مضافة لصدارة ،والمملكة
العربية السعودية ،والعالم.

رسالتنا
إنتاج الكيميائيات من خالل استخدام
التقنيات المبتكرة والتمزي التشغييل إليجاد
منتجات ذات قيمة مضافة ،وتحسني
جودة الحياة ،وتنويع النشاط
االقتصادي للمملكة.

18
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قيمنا
)(102-16

20
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السالمة

الزناهة

العمل الجماعي

السالمة األولوية
إعطاء
ِ
يف ِّ
لك قرار ٍ وإجراء نتخذه.
تحديد التوقعات الخاصة
بالسالمة ضمن فر يق
العمل .رسعة التدخل عند
الرضورة والرتحيب بآراء
اآلخر ين.

تقديم نموذج قيادي
يحتذى به والزتام االتساق
والعدالة يف عملية
صنع القرار .اإليمان
أهداف
بالشفاف َّية ،ووضع
ٍ
وتوقعات واضحة .الجدارة
بالثقة ،والوفاء بالوعود
وااللزتامات.

تشجيع تبادل األفكار
واآلراء .افرتاض الزناهة
والشخصية والقدرات
الجيدة يف أعضاء الفر يق.
الرتحيب بالتباين بني الزمالء
يف القيم والثقافات
والتجارب والمواهب.

التعلم والنمو

الفاعلية والكفاءة

دعم تقديم فرص
واضحة لمسار ٍ مهين
منتج لجميع الموظفني.
تشجيع ثقافة التطوير
الذايت ،واستكشاف خيارات
التدر يب واإلرشاد ومشاركة
الموظفني اآلخر ين وفرص
التطوير.

التخطيط والتنفيذ وفق
َّ
محددة وواضحة،
أهداف
مع تغيري المسار عند
قرارات يف
الحاجة .اتخاذ
ٍ
الوقت المناسب مع
األشخاص المناسبني
استناداً إىل الحقائق
ُّ
تحمل مسؤولية
والبيانات.
األفعال والخضوع
للمساءلة.
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أبرز إنجازات 2019م
يناير
حصول صدارة عىل اعتماد الهيئة العامة للجمارك يف
المملكة العربية السعودية كمشغل اقتصادي معتمد.

فرباير

َّ
مجمع بالس كيم.
رشكة هاليربتون تبدأ أعمالها يف

هيكل صدارة
التنظيمي
)(102-18

توقيع اتفاقية مرشوع السكك الحديدية بني رشكة صدارة
والرشكة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لتنفيذ الربط
بني موقع مجمع صدارة الكيميايئ وميناءي الملك فهد
الصناعي والجبيل التجاري.

مجلس اإلدارة

مارس
أمري المنطقة الرشقية يكرِّم صدارة عىل تربُّعها السخي
باألجهزة الرقمية للجمعيات الخري ية.

يونيو
صدارة ووادي طيبة توقعان اتفاقية مرشوع مشرتك
يف تقنية سلسلة الكتل ( )Blockchainوالواقع المعزز
(.)Augmented Reality
صدارة تفوز بجائزة أفضل رشكة راعية لألنشطة البيئية
من الهيئة الملكية بالجبيل للعام الثالث عىل التوايل.

صدارة تبدأ األعمال اإلنشائية لمرشوع نظام أنابيب نقل
ماديت أكسيد اإليثلني ( )EOوأكسيد الربوبلني ( )POيف
َّ
مجمع بالس كيم.

الرئيس
التنفيذي

يوليو

صدارة تع ِّزز قدرات وحدة تكسري اإليثان بتشييد وحدة
أفران غاز إضافية.

سبتمرب
المرشوع المشرتك األول ألرامكو السعودية الذي
يحصل عىل شهادة الرعاية المسؤولة Responsible
.Care® Certification

أكتوبر
حازت صدارة عىل جائزتني من مركز داو للتكنولوجيا.

نوفمرب

إنجاز لصدارة يف مجال النقل الربي :إتمام 100,000
رحلة آمنة بني المصانع والميناء.

الشؤون
القانونية

شؤون األعمال
والتخطيط
المؤسيس

التدقيق

الخدمات
المشرتكة لمجمع
بالس كيم

عمل آمنة.
إتمام  10ماليني ساعة
ٍ

صدارة للكيميائيات و”بيكر هيوز” يوقعان عقود تور يد
طويلة األمد لمجمع بالس كيم.
صدارة تشارك رشكة بيكر هيوز الرائدة تدشني أعمالها
يف مجمع بالس كيم.

ديسمرب

صدارة تفتتح مكتباً يف غرفة تجارة الرشقية بالدمام.
صدارة أول مرشوع مشرتك لرشكة أرامكو السعودية
ينرش تقر ير استدامة وفق معايري المبادرة العالمية
إلعداد التقار ير .GRI
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نائب الرئيس
للتصنيع
والهندسة

مدير تنفيذي -
البيئة والصحة
والسالمة
واألمن

نائب الرئيس
لألعمال
والخدمات

نائب الرئيس
للعالقات
الصناعية

كبري المسؤولني
الماليني
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منتجات صدارة
تستخدم صدارة تقنيات جديدة
الستحداث منتجات مبتكرة
وإضافة سالسل قيمة جديدة
تحدث تحوال يف المشهد
الحايل للصناعات الكيميائية يف
المملكة العربية السعودية.
ُّ
مكونات أساسية تدخل يف
وتعد منتجاتنا المتنوعة
ٍ
صناعة المنتجات عالية األداء للتغليف المرن والنظافة
والتطبيقات الطبية ،وكذلك المواد الكيميائية والمواد
المضافة لصناعات النفط والغاز ،والمواد الكيميائية
الخاصة بمعالجة المياه وصناعة الصابون والمنظفات
ومستحرضات التجميل ومنتجات العناية الشخصية األخرى،
باإلضافة إىل المواد الالصقة وسوائل الفرامل والمقاعد
يف صناعة السيارات.

األيزوسيانات
وهي المكونات الرئيسية
المستخدمة يف إنتاج رغاوي
البويل يور يثان الصلبة والرغاوي
المرنة وتركيبات أنظمة البويل
يور يثان ،والعديد من التطبيقات
المتخصصة األخرى.

البوليول
(بويل ايثريات)
تستخدم هذه المواد الكيميائية
يف إنتاج البويل يور يثان الذي
يدخل يف صناعة الرغوات المرنة
والطالءات والمواد الالصقة
ومانعات الترسب والمواد
متنوعة
لمجموعة
المطاطية
ٍ
ٍ
من التطبيقات.

المطاط الصناعي إيرثات الجليكول

ُتستخدم المواد الكيميائية يف
محددة
لتطبيقات
هذه العائلة
ٍ
ٍ
للغاية يف السلع االستهالكية
واألغشية والنقل وتطبيقات
البناء واإلنشاءات.

تمتاز هذه المواد الكيميائية
بمجموعة واسعة من
ٍ
الخصائص .كما تستخدم يف
العديد من التطبيقات ،بما
يف ذلك اإللكرتونيات والطالء
ومنظفات األسطح وغريها من
االستخدامات الصناعية.

وتعترب رشكة صدارة للكيميائيات أول رشكة تشيد
مصانع للبويل يور يثان (بوليمر مصنوع من اإليزوسيانات
والبوليوالت) يف المملكة العربية السعودية  .كما تنتج
مصانعها األخرى المواد المطاطية وأمينات اإليثيلني
وبروبيلني جليكول وبوتيل جليكول إيرث ومحلول بويل إيثيلني،
إضافة اىل غريها من المواد الكيميائية.

األمينات

الربوبيلني جليكول

البويل إيثيلني

تحتوي المواد الكيميائية يف
مجموعة
هذه العائلة عىل
ٍ
واسعة من الخصائص،
ُ
تطبيقات مختلفة،
وتستخدم يف
ٍ

يستخدم يف التطبيقات
الصناعية مثل السوائل
المستخدمة يف إزالة الجليد
من الطائرات ،وبصورته عالية
النقاء لمنتجات المستحرضات
الصيدالنية والغذائية والمن ِّكهة
والعناية الشخصية.

البويل إيثيلني هو أكرث أنواع
َّ
وتتمي
البالستيك استخداماً.
مصانع صدارة األربعة للبالستيك
وقدرات عالمية
بطاقة إنتاجية
ٍ
ِّ
المستوى تمكنها من إنتاج
أنواع مختلفة من البويل إيثيلني.
وتنتج هذه المصانع األربعة
البويل إيثيلني الخطي منخفض
الكثافة ( )LLDPEوالبويل إيثيلني
عايل الكثافة ( )HDPEوالبويل
إيثيلني منخفض الكثافة ()LDPE
والبويل إيثيلني منخفض الكثافة
جداً ( ،)Elastomersوالذي ُينتج
حال ّياً وألول مرة يف المملكة
ُّ
التقدم يف تقنيات
بفضل
الحلول.

من معالجة األخشاب والمعالجة
الصيدالنية إىل الطالء
والمنتجات االستهالكية.
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لمحة تسويقية عامة

وتعمل صدارة ضمن بيئة أعمال َّ
تتسم بتقلب أسعار النفط وأسواق
آخذة يف التطور .واستناداً إىل ذلك ،فإننا نعمل عىل أن تكون كافة
َّ
المقدمة عىل أعىل مستويات الجودة .وحيث
المنتجات والخدمات
تويل صدارة اهتماماً كبرياً بالسالمة ،والمساهمة يف تقليل التكلفة
والتعاون ،فإن ذلك يجعل منها عنرصاً مؤثراً يف تغيري قواعد اللعبة.

مع انتقال رشكة صدارة للكيميائيات من مرحلة
التشييد والبناء إىل مرحلة العمليات التشغيلية،
وضعت اسرتاتيجية تسويق لرتسيخ ظهور الرشكة يف
السوق ،وتحديد تموضع عالمتها التجار ية وترويج
اسمها يف القطاع.

صدارة هي أول منشأة يف المملكة تنتج موا َّ
د متخصصة مثل
راتنجات ألفا أوليفني بويل إيثيلني ،وراتنج إالستومر (البوليمر المرن

أو المطاط الصناعي) ،والبوليول وكو بوليمر بوليول ،واإليزوسيانات
والجليكول .هذه البوليمرات والمواد الكيميائية عالية القيمة تم ِّكن
من صناعة منتجات أخرى ذات قيمة أعىل ،األمر الذي يتيح للعمالء
ِّ
ً
َّ
عميل وهذا
لكل
مخصصة
خدمة
تنويع إنتاجهم .وتقدِّ م صدارة
ٍ
بفضل الخربات الطويلة لدى الفر يق التجاري وفر يق الدعم التقين ،إىل
منتجات وتطبيقات جديدة
جانب تطوير المنتجات الموجودة وكذلك
ٍ
يف السوق.

اﻻﻳﺰوﺳﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت

قطاعات السوق

مجمع الصناعات التحويلية
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اﻷﻣﻴﻨﺎت
ﺑﺮوﺑﻴﻠﻦﻴ ﺟﻼﻳﻜﻮل

مجمع الصناعات الكيميائية

مكونات
المركبات

سوائل المركبات

اﻟﺒﻮﻲﻟ اﻳﺜﻴﻠﻦﻴ /اﻟﻠﺪاﺋﻦ
اﻟﻤﺮﻧﺔ إﺛﺮﻴ ﺟﻼﻳﻜﻮل

األثاث/مواد
العزل

اإليثان
المنتجات

C4s
أﻛﺴﻴﺪ اﻻﻳﺜﻴﻠﻦﻴ /أﻛﺴﻴﺪ اﻟﺮﺒوﺑﻴﻠﻦﻴ
Pyoil

المواد الوسيطة

Pygas

النافثا

المخلفات
الصناعية

ﻣﺬﻳﺒﺎت ﻣﺴﺘﻨﻔﺬة
ﻣﺨﻠﻔﺎت ﻣﻔﺎﻋﻞ
اﻟﺘﻜﺴﺮﻴ ﻏﺎزات ﻋﺎدﻣﺔ

المركبات
المتنوعة

مواد البناء

الكابالت

صدارة

معالجة المياه

المنظفات

كيميائيات
النفط والغاز

ااألغطية

الدهانات
والطالءات

المواد الالصقة تطبيقات البويل
يور يثان
 /موانع الترسب

المنتجات
المزنلية

أفالم التغليف
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أبرز الشهادات والجوائز اليت
حصلت عليها صدارة
الرعاية المسؤولة ® RC14001
يف إطار الزتامها بأعىل المعايري الدولية للبيئة والصحة والسالمة ،حصلت رشكة صدارة
للكيميائيات عىل شهادة الرعاية المسؤولة ( ،)RC14001:2015لتصبح بذلك أول مرشوع
مشرتك ألرامكو السعودية يحصل عىل هذه الشهادة يف المملكة العربية السعودية .ويأيت
هذا اإلنجاز دلي ً
ال عىل الزتامنا بمفهوم وممارسات االستدامة عىل اعتبارها جزءاً أساس ّياً من
أعمالنا.

مشغل اقتصادي معتمد ()AEO
منحت الهيئة العامة للجمارك يف المملكة العربية السعودية رشكة صدارة للكيميائيات
شهادة المشغل االقتصادي المعتمد ( .)AEOوتأيت هذه الشهادة إثباتاً لجودة عمليات
سلسلة التور يد يف صدارة وموثوقيتها وسالمتها .كما أنها تؤكد قدرة صدارة عىل إدارة
مجموعة كاملة من المنتجات بأعىل
عملياتها عىل أعىل المستويات ،وعىل تصنيع وتقديم
ٍ
درجات الموثوقية لعمالء صدارة أينما كانوا .سيساعد هذا االعتماد عىل ترس يع اإلجراءات
المرتبطة بواردات وصادرات رشكة صدارة ،وعىل تقليل عمليات التفتيش الجمريك ووقت
االنتظار للشحنات وخفض الرسوم اإلدار ية ،من بني مزايا أخرى غريها .وتطلب الحصول عىل
مجاالت محددة ،بما يف
د من معايري الجمارك السعودية يف
ٍ
الشهادة من صدارة تلبية عد ٍ
سجل إيجايب مثبت للتعاون والعديد من المستويات
ذلك إظهار االمتثال للوائح ،ووجود
ٍ
نظام مقبول يف إدارة السجالت التجار ية.
األمنية والجدوى المالية ،وتطبيق
ٍ

يذكر أن شهادة الرعاية المسؤولة هي مبادرة تطوعية دولية يف صناعة الكيماويات العالمية،
ُّ
التمي يف
بهدف تحفزي الرشكات العاملة يف هذه الصناعة عىل التحسني المستمر وتحقيق

الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية الرب يطانية
للوقاية من الحوادث

يجمع اعتماد  RC14001:2015ما بني مبادرة الرعاية المسؤولة وبني شهادة المنظمة
الدولية لتوحيد المقاييس (اآليزو  )ISOيف معيار نظام اإلدارة البيئية (.)ISO 14001: 2015

حازت صدارة عىل الميدالية الذهبية يف جائزة الصحة والسالمة المهنية من الجمعية
الملكية الرب يطانية للوقاية من الحوادث ( .)RoSPAوكانت هذه هي السنة الرابعة عىل
التوايل اليت تفوز فيها صدارة بهذه الجائزة .وقد حصلت صدارة عىل الميدالية الذهبية
مرتني بني عامي 2017م و 2019م .يأيت نيل الميدالية الذهبية دلي ً
ال يؤكد الزتام صدارة
بالصحة والسالمة المهنية بما يحقق مصلحة القوى العاملة والمجتمع.

األداء البييئ والصحي ويف مجايل السالمة واألمن.

ً
ُّ
واحدة من أرىق
تعد
وجائزة الجمعية الملكية الرب يطانية للوقاية من الحوادث RoSPA
الجوائز اليت تسعى الرشكات الدولية لنيلها يف مجال الصحة والسالمة المهنية .وقد أثبتت
كمنافس
صدارة ،بنظامها القوي إلدارة السالمة وممارسات السالمة الرائدة ،مكانتها
ٍ
قوي بني الجهات الرائدة يف قطاع الصحة والسالمة المهنية.
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شهادة اعتماد أيزو
 لستةISO 9001
مصانع إضافية
،حرصت إدارة رشكة صدارة للكيميائيات
،وبمجرد دخول الرشكة مرحلة التشغيل
َّ
بمهم ِة اعتماد جودة
عىل البدء
عملياتها التشغيلية سعياً منها
مستويات عالية من
للمحافظة عىل
ٍ
التشغيل واألنظمة المطبقة يف
 وأضافت صدارة إىل.إدارة الجودة
)شهادات نظام إدارة الجودة (أيزو
 لمصانع،السابقة اليت حصلت عليها
 و3  و2  و1 تغليف البوليمر (المسار
 لستة مصانعISO 9001  شهادة،)4
إضافية هي البوليمر الميثيلني ثنايئ
PMDI الفينيل ثنايئ اإليزوسيانات
 وTDI و تولوين ثنايئ األيزوسيانات
 و أكسيدBGE بوتيل جاليكول األثري
PO/PG جليكول الربوبلني/الربوبلني
 وقد ُمنحت.واألمينات والبوليوالت
هذه االعتمادات لصدارة من جولة
 وكانت الجهة المانحة،التدقيق األوىل
للشهادة واالعتماد هي الرشكة
.TUV SUD األلمانية

CERTIFICATE
The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

Sadara Chemical Company
Sadara Chemical Company,
Jubail Industrial City (TDI Plant)
31961 Jubail
Kingdom of Saudi Arabia
has established and applies
a Quality Management System for
Manufacture and Supply of
Toluene Diisocyanate products (TDI).
An audit was performed, Order No. 707097513.
Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2015
are fulfilled.
The certificate is valid from 2019-07-22 until 2022-07-21.
Certificate Registration No.: 12 100 58305 TMS.

Product Compliance Management
Munich, 2019-07-22
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CERTIFICATE

CERTIFICATE

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH

certifies that

certifies that

Sadara Chemical Company

Sadara Chemical Company, Jubail Industrial City (PO/PG Plant)
31961 Jubail
Kingdom of Saudi Arabia

Sadara Chemical Company

Sadara Chemical Company, Jubail Industrial City (BGE Plant)
31961 Jubail
Kingdom of Saudi Arabia

has established and applies
a Quality Management System for

has established and applies
a Quality Management System for

Manufacture and Supply of
Propylene Oxide Derivatives and Propylene Glycol products (PO/PG).

Manufacture and Supply of
Butyl Glycol Ether products (BGE).

An audit was performed, Order No. 707097478.

An audit was performed, Order No. 707097516.

Proof has been furnished that the requirements
according to

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

are fulfilled.

are fulfilled.

The certificate is valid from 2019-05-07 until 2022-05-06.

The certificate is valid from 2019-05-07 until 2022-05-06.

Certificate Registration No.: 12 100 57887 TMS.

Certificate Registration No.: 12 100 57888 TMS.

Product Compliance Management
Munich, 2019-05-07

Product Compliance Management
Munich, 2019-05-07

CERTIFICATE
The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH

CERTIFICATE
The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

certifies that

Sadara Chemical Company
Sadara Chemical Company,
Jubail Industrial City (PMDI Plant)
31961 Jubail
Kingdom of Saudi Arabia

Sadara Chemical Company
Sadara Chemical Company,
Jubail Industrial City (Polyols Plant)
31961 Jubail
Kingdom of Saudi Arabia

has established and applies
a Quality Management System for

has established and applies
a Quality Management System for

Manufacture and Supply of
Polymeric Methylene Diphenyl Diisocyanate products (PMDI).

Manufacture and Supply of
Polyols products.

An audit was performed, Order No. 707097460.

An audit was performed, Order No. 707097479.

Proof has been furnished that the requirements
according to

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

are fulfilled.

are fulfilled.

The certificate is valid from 2019-07-22 until 2022-07-21.

The certificate is valid from 2019-05-07 until 2022-05-06.

Certificate Registration No.: 12 100 58306 TMS.

Certificate Registration No.: 12 100 57885 TMS.

Product Compliance Management
Munich, 2019-07-22

Product Compliance Management
Munich, 2019-05-07

CERTIFICATE
The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

Sadara Chemical Company

Sadara Chemical Company, Jubail Industrial City (Amines Plant)
31961 Jubail
Kingdom of Saudi Arabia
has established and applies
a Quality Management System for
Manufacture and Supply of
Amines products (Ethanolamines and Ethyleneamines).
An audit was performed, Order No. 707097515.
Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2015
are fulfilled.
The certificate is valid from 2019-05-07 until 2022-05-06.
Certificate Registration No.: 12 100 57886 TMS.

Product Compliance Management
Munich, 2019-05-07

م2019 تقر ير االستدامة لعام

30

عضويات صدارة يف
الجمعيات والهيئات
)(102-13

جائزة التمزي
يف سالسل
اإلمداد من
االتحاد الخليجي
للبرتوكيماويات
والكيماويات
يم من
حازت صدارة عىل تكر ٍ
االتحاد الخليجي للبرتوكيماويات
والكيماويات ( )GPCAيف
حفل توزيع جوائز التمزي يف
سالسل اإلمداد الذي أقيم
خالل المؤتمر السنوي لسالسل
اإلمداد لالتحاد الخليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات.
وقد ُكرِّمت صدارة ضمن فئة
االبتكار ،عن نموذجها التشغييل
لسالسل اإلمداد لمنتجات
األيزوسيانات.
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01

03

05

07

االتحاد الخليجي
للبرتوكيماويات
والكيماويات

لجنة الجبيل للطوارئ -
جماعة

مركز سالمة العمليات
الكيميائية CCPS

الرابطة الدولية
الختصايص أعمال
التواصل IABC

www.gpca.org.ae

www.jamaa.org.sa

www.aiche.org/ccps

www.iabc.com

02

04

06

الرابطة األوروبية
للبرتوكيماويات EPCA

الجمعية األمر يكية
لألمن الصناعي ASIS

مجلس الصناعة
الكيميائية األورويب
CEFIC

www.epca.eu

www.asisonline.org

www.cefic.org
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االستدامة
يف صدارة

قامت صدارة خالل عام 2019م
بمراجعة االهتمامات ذات الصلة

بدأت صدارة االهتمام باالستدامة بمجرد بدء
العمليات يف غالبية الوحدات التشغيلية يف عام
2017م .وعندها أسست صدارة وحدة إلدارة
االستدامة ضمن نطاق أعمال إدارة البيئة
والصحة والسالمة ،وشملت مسؤوليات الوحدة
الرئيسية تعز يز ثقافة االستدامة بني الموظفني
وتطوير أنظمة االستدامة الخاصة بالرشكة.

برؤية المملكة العربية السعودية
 2030وأهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة

َّ
شكلت
مع استقرار العمليات ونجاح مساعي الحصول عىل االعتمادات والشهادات يف مختلف المجاالت،
ً
لجنة شاملة إلدارة شؤون االستدامة تتصل اتصا ً
ال مبارشاً بالرئيس التنفيذي
صدارة يف عام 2019م
واإلدارة العليا للرشكة ،ويرأسها نائب الرئيس لألعمال والخدمات.

الرئيس التنفيذي
اإلدارة العليا
رئيس اللجنة
نائب الرئيس لألعمال والخدمات
نائب رئيس اللجنة
مدير البيئة والصحة
والسالمة

سكرتري اللجنة
مدير االستدامة

اللجنة الفرعية إلدارة
الطاقة والموارد
الطبيعية

2017م
34
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اللجنة الفرعية
للتواصل مع المجتمع

تم إنشاء وحدة متخصصة
لالستدامة ضمن نطاق أعمال
إدارة البيئة والصحة والسالمة

اللجنة الفرعية
الستمرار ية األعمال

2019م

تأسيس لجنة االستدامة
تقر ير االستدامة لعام 2019م
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الدوافع األساسية لالستدامة

()102-12

يتمثل نطاق مهام لجنة االستدامة يف صدارة يف وضع
أهداف االستدامة طويلة المدى اليت تتماىش مع اسرتاتيجية
صدارة المؤسسية ومع رؤية المملكة العربية السعودية
وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ( .)SDGsوتهدف
لجنة االستدامة يف صدارة إىل توحيد تعر يف االستدامة داخل
المؤسسة والتحديد األفضل للبنود األساسية اليت سرتسم خارطة طر
يق االستدامة المستقبلية.

وقد بذلت صدارة خالل عام 2019م جهداً
ِّ
متعمقاً خلُص إىل تحديد
ركائز الرؤية السعودية  2030ومستوياتها المرتبطة باالستدامة يف
نطاق عمل الرشكة ،وأهداف التنمية المستدامة اليت تساهم
فيها الرشكة إسهاماً َّ
فعا ً
سواء عرب أنشطتها األساسية أو غري
ال
ً
ِّ
ُ
الجهد اإلنجا َز المرحيل َّ األول عىل مسار تعيني
ويمثل هذا
األساسية.
أوجه مساهمة صدارة يف التنمية المستدامة المحلية والعالمية،
وسيساعد صدارة عىل تحديد اسرتاتيجيتها المستقبلية لالستدامة.

اسرتاتيجية األعمال يف صدارة

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

1

3

السالمة

خلق القيمة
والتنمية

2

4

التمزي التشغييل

1

مجتمع حيوي

التطوير
المؤسيس

2

اقتصاد مزدهر

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة UN-SDGs

36

تقر ير االستدامة لعام 2019م

3

وطن طموح

أصحاب المصلحة
يف صدارة

)(102-40, 102-42, 102-43, 102-44

قائمة أصحاب المصلحة

تشكل اهتمامات أصحاب المصلحة يف صدارة الجوانب
الرئيسية اليت تقود عملية وضع اسرتاتيجية أعمالنا .وتستخدم
ً
أداة ديناميكية يف تحديد أصحاب المصلحة يف الرشكة
صدارة
واهتماماتهم الرئيسية ،كما يتم التواصل معهم بهدف المراجعة
الدور ية لمحاور االهتمام.

قائمة االهتمامات ألصحاب المصلحة

آلية التواصل مع أصحاب المصلحة

المالك

·األداء المايل
·نمو األعمال التجار ية

·اجتماعات فصلية

الجهات التنظيمية

·االمتثال
·إدارة المخاطر
·سالمة العمليات
·األمن السيرباين

·اجتماعات أسبوعية/شهر ية/سنوية
·االتصاالت الرسمية

الموظفون وعائالتهم

·الصحة والسالمة
·تحسني رأس المال البرشي
·فرص العمل

·اجتماعات مفتوحة
·استطالعات المشاركة
·الربامج االجتماعية لعائالت الموظفني

المقرضون ومستشاروهم

·األداء المايل
·نمو األعمال التجار ية
·االمتثال التنظيمي

·اجتماعات فصلية
·تحديثات فصلية

جهات التأمني

·األمن السيرباين
·االمتثال التنظيمي
·إدارة المخاطر

·اجتماعات فصلية
·تحديثات فصلية

المجتمع

·المسؤولية البيئية
·المشاركة المجتمعية
·المسؤولية المجتمعية
·إدارة النفايات
·الموارد المتجددة (الطاقة والمياه)

·إفصاحات السوق
·تحديثات فصلية وسنوية
·الربامج االجتماعية للمجتمع
·رعاية الفعاليات المجتمعية
·الحمالت االجتماعية

العمالء

·منتجات عالية الجودة
·خدمات العمالء

·العروض التقديمية الفصلية والسنوية
·الحمالت التسويقية
·تحليل واستطالعات احتياجات األعمال

الرشكاء والموردون

·سلسلة إمداد مستقرة
·سالمة العمليات
·السداد يف الوقت المناسب
·التعاون والتنمية

·اجتماعات يومية/أسبوعية/شهر ية/سنوية
·اجتماعات تطوير األعمال
·الدعم المستمر

الجوار

·سالمة العمليات
·المسؤولية البيئية
·المشاركة المجتمعية

·اجتماعات دور ية
·تبادل المعلومات
·المشاركة االجتماعية والتقنية
·دعم االستجابة يف حاالت الطوارئ

النظراء يف القطاع

·الحصة السوقية
·نمو األعمال التجاري

·اجتماعات دور ية
·تبادل أفضل الممارسات
·المشاركة االجتماعية والتقنية
·دعم االستجابة يف حاالت الطوارئ

الجمعيات

·االمتثال التنظيمي

·العضوية
·اجتماعات تطوير األعمال
·المسح السنوي

وسائل اإلعالم

·أخالقيات األعمال
·المشاركة يف الحوكمة

·جهات االتصال الرسم َّية
·المؤتمرات اإلعالم َّية
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تحديد االهتمامات األساسية

إدارة المخاطر

()102-47 ,102-46

الخطوة اليت تلت تعيني أصحاب المصلحة وتحديد أولوياتهم فيما يتعلق بأنشطتنا وعملياتنا األساسية،
َّ
لقائمة بالبنود ذات األهمية استناداً إىل البحوث المرجعية يف القطاع والمقارنة
تمثلت يف وضع صدارة
ٍ
المرجعية والقضايا اليت تسرتعي اهتمام أصحاب المصلحة.

مصفوفة األهمية النسبية الخاصة بصدارة

بعد استكمال تحديد البنود
رشكة
ذات األهمية ،وبمساعدة
ٍ
استشار َّي ٍة متخصصة ،لتجنب أي
تحزي ٍ محتمل ،أجرت صدارة عملية
تقييم تهدف إىل فهم مجاالت
ٍ
االستدامة األكرث أهم َّية بالنسبة
للرشكة للرتكزي عليها من أجل
تحديد المشار يع المستقبلية.
وقد أبرزنا نتائج هذا العمل يف
مصفوفة األهمية النسبية
ِّ
تمثل البنود األقرب
التالية ،حيث
إىل الزاوية اليمىن العلوية
المواضيع

الصحة والسالمة

تطوير المحتوى المحيل

السعودة

االنبعاثات يف
الهواء

تقييم دورة حياة
المنتجات ()LCA

جودة المنتج

تمكني المرأة
مشاركة العمالء
ورضاهم

سالمة المنتج

ممارسات الموارد البرش ية
المتساوية والعادلة
إدارة المياه

االبتكار يف العمليات
والمنتجات

إدارة المخاطر

تمكني الشباب

األخالقيات
واالمتثال

العمل التطوعي

نمو القيمة لصالح
المساهمني

التدر يب والتعليم

التعلُّم والتطوير
األداء المايل

التنوع واإلدماج

مصادر الطاقة
المتجددة
االختيار العادل
للموردين

األهمية بالنسبة ألصحاب المصلحة

إدارة النفايات

األكرث أهم َّية بالنسبة لصدارة
وأصحاب المصلحة يف ذات
الوقت.

أنشأت صدارة قسما لشؤون الحوكمة المؤسسية
مهمته اإلرشاف عىل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر
داخل الرشكة .ويقع ضمن نطاق اختصاصه تحديد
المخاطر الداخلية والخارجية ،والتنسيق مع جميع األقسام
لوضع اسرتاتيجية استجابة مناسبة لإلرشاف عىل تنفيذ
الخطط المتعلقة بتخفيف المخاطر .وتتلخص أهداف
قسم إدارة المخاطر المؤسسية ( )ERMيف:

الجانب التقين

بيئة العمل اآلمنة

االمتثال

الجانب المايل

ّ
د أقل
أداءٌ تقين
محسن مع عد ٍ
من حاالت االنقطاع.

توفري بيئة عمل آمنة مع
تخفيض نسبة اإلصابات
المهدرة للوقت  LTIإىل الحد
األدىن والزتام جميع الزوار
والمقاولني بمعايري السالمة.

االمتثال لجميع المتطلبات
القانونية والتنظيمية.

األداء المايل األمثل والقدرة
عىل تلبية االلزتامات المالية.

دعم إدارة المخاطر
المؤسسية ( :)ERMالرتكزي
ُّ
تجنب اضطراب عمليات
عىل
ُّ
تعطل
التشغيل بسبب
المعدات أو فقدان أنظمة
البيانات أو انقطاع المواد
اللقيمة أو تلوث المنتج أو
تعطل يف سالسل اإلمداد.

دعم إدارة المخاطر
المؤسسية ( :)ERMالرتكزي عىل
منع الحوادث الصناعية أو
الحوادث األمنية الخطرية.

دعم إدارة المخاطر
المؤسسية ( :)ERMالرتكزي
عىل تجنب العقوبات المرتبطة
باإلخفاق يف االمتثال ألنظمة
القوى العاملة أو حماية
الملكية الفكر ية أو إساءة
استعمال الرتاخيص البيئية.

دعم إدارة المخاطر
المؤسسية ( :)ERMالرتكزي
عىل تجنب اآلثار السلبية
الناتجة عن مؤثرات اسرتاتيج َّية
مثل التقلُّبات يف أسعار السلع
أو أسعار الفائدة أو أسعار
الرصف ،أو تكاليف أو رضائب
إضافية أو غري متوقعة،
أو فقدان حر ية الحركة ،أو
التهديد من تنافسية التقنيات
الناشئة.

تقييم الموردين وفق
الجوانب البيئية واالجتماعية
والحوكمة ESG

األهمية بالنسبة لألعمال
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المبادرات الخاصة باالستدامة

()102-12

مؤتمر االتحاد الخليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات للرعاية
المسؤولة واالحتفال بالذكرى
السنوية العارشة لالتحاد

احتفل االتحاد الخليجي للبرتوكيماويات والكيماويات ( )GPCAبالذكرى
السنوية العارشة لتأسيسه يف مؤتمر ٍ أقيم ألول مرة يف مركز الملك
عقد من
عبدهللا الحضاري بالجبيل تحت شعار “الرعاية المسؤولة®
ٍ
ُ
ُّ
التمي” .وأقيمت الفعالية تحت رعاية صاحب السمو المليك األمري
سعود بن نايف بن عبدالعز يز آل سعود ،أمري المنطقة الرشقية .وقد
ً
مشاركة َّ
فعالة
شاركت صدارة ،بصفتها الراعي البالتيين للفعالية،
طوال المؤتمر،كما أقامت ركناً للمعروضات َّ
ركز عىل الممارسات
المستدامة.

بناء الكفاءات يف االستدامة :برنامج
تدر ييب شامل لمدة  3أيام

كان الربنامج عبارة عن تجميع للمعارف والنقاشات والتمار ين
ٍ
ودراسات الحالة اليت تغطي المعلومات األساسية التار يخية والعنارص
الدافعة نحو االستدامة والمسؤولية األخالقية وإعداد تقار ير
االستدامة ورصد البصمة الكربونية .وأصبح لدى المشاركني معرفة
ً
مشاركة َّ
فعالة يف
باسرتاتيجية االستدامة يف صدارة ،كما شاركوا
جمع البيانات اليت تطلَّبها إعداد هذا التقر ير.

مبادرة الحد من الفاقد الناتج عن
عمليات التشغيل ()OCS
ٌ
عبارة عن برنامج دويل لمساعدة عمليات صناعة
هذه المبادرة هي
ٍ
البالستيك عىل الحد من حوادث ترسُّب الكر يات والرقائق و المساحيق
الناتجة من عمليات تصنيع البالستيك األولية إيل البيئة .تأيت هذه
المبادرة جزءاً من مسؤولية صدارة تجاه الحفاظ عىل جودة المياه
زيادة الكفاءة
والحياة الرب ية ،األمر الذي يؤدي يف نفس الوقت إىل
ِ
التشغيلية نظراً إىل الحد من الفاقد يف عمليات اإلنتاج.
إجراءات
بوضع
وتلزتم صدارة ،بصفتها عضواً يف هذه المبادرة،
ٍ
ِ
محددة وقوائم مرجعية للربنامج ،وبتثقيف رشكائها يف عمليات
الشحن والنقل بهدف مشاركة أفضل الممارسات.

المؤتمر السنوي لالتحاد الخليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات
وممارسات االستدامة

مفهوم وممارسات االستدامة هو أم ٌر ُمدرج عىل جدول أعمال
زيادة الوعي حول
الجميع يف رشكة صدارة .وهذا العام ،وبغرض
ِ
كيفية تعز يز سلوكيات االستدامة وممارستها ،شارك  23موظفاً
من أقسام مختلفة يف الربنامج التدر ييب المكثف وأصبحوا سفراء
االستدامة يف أقسامهم.
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قدمت صدارة خالل المؤتمر السنوي الرابع عرش لالتحاد الخليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات ( ،)GPCAالذي عقد يف ديب (اإلمارات
العربية المتحدة) يف ديسمرب 2019م ،عرضاً يرشح اسرتاتيجية صدارة
تحقيق النمو باعتبارها (االستدامة) أحد أبرز
لالستدامة الرامية إىل
ِ
اهتمامات االتحاد الخليجي للبرتوكيماويات والكيماويات .تؤمن رشكة
صدارة أنها بمشاركتها أوجه االلزتام باالستدامة اليت تعتمدها،
ستساهم يف رفع الوعي بني نظرياتها من الرشكات ويف القطاع ككل.
كما يعزز ذلك من سبل التواصل ومشاركة األفكار.

تقر ير االستدامة لعام 2019م

41

االقتصاد
()103-3 ,103-2 ,103-1

األداء التشغييل
صدارة هي أكرب مجمع كيميايئ متكامل عىل
اإلطالق يبىن يف مرحلة واحدة .وقد بدأت عمليات
بناء مرافقه يف عام 2013م ،ليبدأ التشغيل
الفعيل ألوىل الوحدات يف سبتمرب 2015م.
ُ
ات من محلول البويل إيثيلني
وأنتجت أول كم َّي ٍ
يف ديسمرب 2015م ،تلتها عمليات تكسري اللقيم
المختلط يف أغسطس 2016م ،وهي أول وحدة
للَّقيم المختلط يف منطقة الخليج واألكرب من
نوعها يف العالم يف ذلك الوقت .وبحلول نهاية
عام 2017م أصبحت جميع الوحدات قيد التشغيل
ليعمل المجمع بكفاءة تشغيلية تتجاوز .90%
حققت صدارة للكيميائيات إنجازاً مرحل ّياً بالغ
األهمية يف عام 2018م ،وذلك بنجاحها بإكمال
“اختبار الموثوقية للدائنني” .وقد أظهر هذا االختبار
َّ
المعدل والكفاءة
قدرة صدارة عىل اإلنتاج وفق
البيئية اليت ُص ِّ
ممت عىل أساسهما .وأضحت
ً
ً
صدارة اآلن مجمعا كيميائ ّيا يعمل بكامل طاقته

ترحب صدارة بأي آراء أو
مقرتحات فيما يتعلق بهذا
التقر ير ،من شأنها المساهمة يف
تحسني اإلصدارات المستقبل َّية
منه .ولالستفسار أو اإلبالغ عن
أي ِّ مالحظات ،الرجاء عدم الرتدد
يف التواصل معنا عرب الرب يد

اإللكرتوين:
sustainability@sadara.com
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شهد عام 2019م ز يادة
يف إنتاجية صدارة ،مما أدى
إىل تحسني مجمل أداء
مجمعها الكيميايئ

مع االلزتام التام بأعىل معايري االداء ،وإعطاء
األولوية للسالمة الشخصية وحماية البيئة ومتابعة
اإلنتاج بنهج مستدام.
ٍ
شهد عام 2019م ،وبعد التقدم المحرز يف العام
ً
زيادة يف إنتاج َّية صدارة ،مما أ َّ
دى إىل
السابق،
تحسني األداء العام لمجمعها الكيميايئ ليصل
إىل  97%من متوسط الطاقة االسمية للمصانع:
ً
مقارنة بعام 2018م.
بزيادة نسبتها 1%
ٍ

97%

من متوسط الطاقة
اإلسمية للمصانع :بزيادة
نسبتها  1%مقارنة بعام 2018م
تقر ير االستدامة لعام 2019م
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السجل الزمين
التشغييل لمجمع
صدارة

ملخص األداء
المايل

مبيعات الرشكة
يف عام 2019م بلغت

()201-1

انطالق
عمليات البناء

2013م

 10.1مليار
ر يال سعودي

بلغت مبيعات الرشكة يف عام 2019م  10.1مليار ر يال سعودي
ً
مقارنة بعام 2018م .وهذا
مسجلة انخفاضاً نسبته 22.9%
االنخفاض يف المبيعات ناتج عن انخفاض أسعار المنتجات ،باإلضافة
إىل مخصص انخفاض قيمة األصول والذي ُحدِّ د بمبلغ  9.2مليار
بناء عىل اختبار انخفاض القيمة الذي أجري مؤخراً.
ر يال سعودي،
ً

تشغيل وحدة
المرافق األوىل

2015م

بدء عمليات
إنتاج البويل
إيثيلني

2015م
بدء عمليات تكسري
اللقيم المختلط

2016م

المجمع
يعمل بكفاءة
تشغيلية تتجاوز

90%

من
الطاقة التصميمية

2017م

ملخص األداء المايل
2017م
المقياس

2018م

2019م

ألف ر يال سعودي

المبيعات  /اإليرادات

7,484,880

13,115,351

10,108,354

إجمايل الربح (الخسارة)

()1,039,609

()909,874

()11,474,895

الربح (الخسارة) التشغييل

()2,829,285

()1,478,326

()11,962,463

صايف الربح (الخسارة)
بعد الزكاة والرض يبة

()4,873,466

()3,860,030

()14,486,100

إجمايل الدخل الشامل

()4,878,848

()3,765,815

()15,226,931

إكمال اختبار الموثوقية
للدائنني بنجاح

CRT

2018م
العمل بطاقة تشغيلية

97%

من
الطاقة التصميمية للمصانع

2019م
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مجمع بالس كيم

َّ
مجمع بالس كيم الفر يدة تساهم يف تمكني ودعم فرص
خصائص
صناعات المنتجات البرتولية لخدمة العديد من التطبيقات وقطاعات
السوق ،بما يف ذلك المواد الكيميائية المشتقة من النفط والغاز،
والمنظفات الشخصية والصناعية والخاصة بالمزنل ،ومعالجة
المياه ومعالجة الغاز ،واألغشية الخاصة بالتعبئة والتغليف والنظافة،
وسالسل اإلمداد المتصلة بصناعة البويل يور يثان ( )PUللطالء
والمواد الالصقة والمواد المانعة للترسب والتطبيقات الخاصة
بالمواد العازلة ،وغريها الكثري.

()203-2 ,203-1 ,103-3 ,103-2 ,103-1

َّ
مجمع بالس كيم  12كيلومرتاً مربعاً ،ويقع يف
تبلغ مساحة
مدينة الجبيل الصناعية الثانية إىل الشمال من موقع صدارة،
َّ
مخصص حرص ّياً للصناعات الكيماوية والتحويلية اليت
وهو
بشكل مبارش أو غري مبارش منتجات صدارة ومواد خام
م
تستخد
ِ
ٍ
من موردين آخر ين.

موقع مجاور
لمجمع صدارة

ال

م

ش

موقع فر يد ضمن
منطقة واعدة

اري
عا

إمكانية الوصول إىل
بنية تحتية لوجستية
راسخة

نموذج
بالس كيم

ال
الكي صن
ا
مي عا
ائ ت
ية

أل

مواد خام من الجبيل
والمملكة العربية
السعودية والعالم

مخطط لها بشكل
مدروس

ال
الت صن
ا
ح عا
ويلي ت
ة

ول

أكرث من  12كيلومرت
مربع تم تطويره
بواسطة الهيئة
الملكية للجبيل وينبع

ية

خدمات إضافية
مشرتكة

َّ
قيمة مضافة لالقتصاد
مجمع بالس كيم يف تحقيق
وسيساهم
ٍ
السعودي َّ
تتأت من تشجيع صناعات المنتجات المحل َّية وخلق فرص
ُّ
التحول االقتصادي يف
العمل .وهو ما يتماىش تماماً مع أهداف
رؤية المملكة .2030

َّ
المجمعات الكيميائية
والتحويلية

تهدف إىل تقليل
العبء الرأسمايل عىل
الرشكات الصغرية
والمتوسطة

ص
بنية تحتية مكتملة
(تقسيمات للمواد
والطرق وخطوط األنابيب
وتمديدات الطاقة
والمرافق).

خطوط أنابيب ألكسيد
الربوبلني وأكسيد اإليثيلني
للمستأجرين
الحوافز الحكومية
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الفرص
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رشكة خامات
المنظفات للصناعة
( )SDCيف مجمع
(بالسكيم)

ّ
المنظفات للصناعة
بدأت رشكة خامات
( ،)SDCوهي عبارة عن ائتالف كوري جنويب-
َّ
مجمع بالس كيم،
سعودي  ،أعمالها يف
األمر الذي سيمهد الطر يق أمام ظهور عدد
من األنشطة الخاصة بالبناء عرب إنتاج المواد
الخام للتطبيقات المتصلة بالمنظفات ،وهو
ما سيخدم الرشكات يف المملكة والمنطقة
ّ
المنظفات
المحيطة بها .ورشكة خامات

ِّ
توظف
للصناعة هي األوىل يف المنطقة اليت
التقنيات المتطورة لرشكة  SFCالكور ية
الجنوبية بغرض إنتاج مواد تنظيف األسطح.
ُ
وستورِّد صدارة ،بموجب اتفاقيات التور يد
طويلة األجل هذه ،ماديت أكسيد اإلثيلني
( )EOوأكسيد الربوبيلني ( )POإىل رشكة
( )SDCعرب خط أنابيب.

بدأت صدارة أنشطة بناء مرشوع خطوط
أنابيب أكسيد اإليثيلني ( )EOوأكسيد الربوبيلني
( .)POوسيكون نظام النقل هذا هو األول

صدارة وبيكر هيوز
توقعان عقودا طويلة
األجل
وقعت ٌّ
لك من رشكيت صدارة وبيكر هيوز
يد ،تزوِّ د صدارة بموجبها
اتفاقيات تور ٍ
مواد اللقيم الكيميائية إىل منشأة
تصنيع المواد الكيميائية التابعة لرشكة
بيكر هيوز يف مجمع بالس كيم ،لتصبح
بذلك أول منشأة تصنيع كيميايئ تزوِّ د
ٍ
رشكة بيكر هيوز يف المملكة .حسب
االتفاقية ،ستتوىل رشكة صدارة تزويد
ٍّ
بكل من أكسيد اإليثيلني
منشأة بيكر هيوز
( )EOوأكسيد الربوبيلني ( )POعرب خطوط
األنابيب ألكرث من  20عاماً.
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خط أنابيب أكسيد
اإليثيلني /EOأكسيد
الربوبيلني  POيف مجمع
بالس كيم

من نوعه يف منطقة الرشق األوسط وشمال
َّ
مجمع
إفر يقيا ،كما س ُيم ِّكن المستثمر ين يف
بالس كيم من الحصول عىل احتياجاتهم
من منتجات أكسيد اإليثيلني ( )EOوأكسيد
ً
مبارشة إىل
الربوبيلني ( )POمن صدارة
منشآتهم ،مما يتيح تطبيق آلية اإلنتاج عند
الطلب من المنتجات النهائية إىل السوق
السعودي ،وكذلك إىل الخارج.
ِّ
مشعب لتوزيع
سيحتوي نظام األنابيب عىل

 EOو  POعىل مختلف المستأجر ين يف
َّ
مجمع بالس كيم ،حيث سيحصلون عىل مواد
اللقيم هذه ،إىل جانب غريها من المدخالت،
منتجات متنوعة ومتخصصة ،مثل
إلنتاج
ٍ
المواد الكيميائية يف مجال النفط والغاز
ومواد البناء والمنظفات ومنتجات العناية
المزنلية والشخصية وكيماويات معالجة
المياه وكيماويات التعدين ،وتطبيقات
الطالء والتلوين ،والسلع الصيدالنية وأغذية
الحيوانات ،من بني أمور ٍ أخرى.

هاليربتون يف مجمع
بالس كيم
ُ
ُّ
تقدمها الرس يع يف
أنشطة البناء
تواصل
المصنع الخاص بهاليربتون والذي تبلغ
تكلفته عدة ماليني من الدوالرات وهو
ِّ
ستوفر هذه
األول من نوعه يف المنطقة.
المنشأة حلو ً
ال متكاملة يف صناعات المواد
الكيميائية تضم الصناعات األولية وكذلك
المشتقات النفطية ،وهو أحد المشار يع اليت
ستساهم بفعالية يف برنامج تعز يز القيمة
المضافة اإلجمالية يف المملكة (اكتفاء)،
بما يشمل التدر يب والتطوير والتصدير.
وستتوىل رشكة صدارة تزويد هاليربتون
بأكسيد اإليثيلني ( )EOوأكسيد الربوبيلني
( )POعرب خط أنابيب.
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تنمية المحتوى
المحيل

ُ
ٌ
وحدة مستقلة لتنمية
أنشئت يف صدارة
المحتوى المحيل يف عام 2019م من أجل
دمج الممارسات الخاصة بالمحتوى المحيل عرب
اسرتاتيجيات صدارة وقراراتها المرتبطة باألعمال
مدقق خارجي معتمد
وتبع ذلك قيام
التجار يةِ .
ٍ
من هيئة المحتوى المحيل والمشرت يات الحكومية
بتحديد ِّ
خط أساس المحتوى المحيل يف صدارة
ِ
لعام 2018م .فأصبح القياس مرتكز عىل خط
َّ
ومكن صدارة من وضع أهدافها
األساس هذا،

()204-1 ,103-3 ,103-2 ,103-1

أدرك مجلس إدارة رشكة صدارة للكيميائيات منذ
تأسيسها عام 2011م تأثري هذا المرشوع الكبري عىل
اقتصاد المملكة وشعبها.
وكان أحد أول القرارات اليت صادق عليها
المجلس هو سياسة دعم المحتوى المحيل،
وهي مجموعة من القواعد واإلجراءات تركز
عىل تنمية المحتوى المحيل يف ممارسات
صدارة بدءاً من مرحلة تصميم المرشوع
وحىت التشغيل ،كما تمتد عرب جميع أنشطة
وعمليات صدارة .تغطي سياسة المحتوى
المحيل دعم مختلف مجاالت عمليات الرشاء
والخدمات المحلية وإعطاء األفضلية
للمقاولني السعوديني ،وكذلك توظيف
وتدر يب السعوديني لشغل التخصصات
الفنية واإلدار ية.
ُ
نهج اإلنفاق المسؤول إطا َر تأثري
ويحدِّ د
صدارة وبصمتها االجتماعية ،األمر الذي

تعويض القوة
العاملة

عمليات الرشاءف

ال يؤثر إيجاب ّياً عىل المساهمني والموردين
والعمالء فحسب ،بل يمتد تأثريه أيضاً إىل
المجتمعات اليت نعمل ضمنها .استناداً إىل
ذلك ،نعتمد نهجاً مستداماً عرب إيجاد سلسلة
يد تتألف من الرشكات والموردين المحليني،
تور ٍ
والمساعدة يف بناء قدراتهم وتدر يبهم عىل
تدابري السالمة.
َّ
عززت صدارة يف عام 2019م الزتامها
بدعم رؤية المملكة  2030من أجل تمكني
االقتصاد اآلخذ يف االزدهار عرب برامج لتوظيف
وتدر يب الطاقات الوطنية والرشاء من
األسواق المحلية وتنمية الموردين المحليني
واالستثمار يف أحدث التقنيات.

هذا باإلضافة إىل مشاركة صدارة للكيميائيات
َ
العمل مع هيئة
المبكرة يف عام 2018م
المحتوى المحيل والمشرت يات الحكومية
 ( LCGPAالمعروفة سابقاً باسم نماء)،ِّ
وتبن تعر يف المحتوى المحيل الوطين
وهو “إجمايل اإلنفاق يف المملكة العربية
السعودية الذي يعود بالفائدة عىل االقتصاد
الوطين من خالل مشاركة العنارص السعودية
يف القوة العاملة والسلع والخدمات
واألصول والتقنية ونحوها” .وقد اعتمدت
صدارة يف عام 2019م ستة مؤرشات
أداء رئيس َّية لقياس مساهمتها يف
ٍ
المحتوى المحيل وإعداد تقار ير بهذا
الشأن.

البحوث
والتطوير

2019
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وتتعاون صدارة عىل مدار العام مع الرشكاء
والموردين وتعقد جلسات التوعية لتشجيعهم
عىل تعز يز مساهمتهم يف المحتوى المحيل داخل
المملكة العربية السعودية.

أبرز منجزات صدارة الخاصة
بالمحتوى المحيل لعام 2019م
يف المتوسط

80%

85%

من المواد والخدمات
الالزمة نحصل عليها من
مصادر محلية.

من إجمايل إنفاقنا منذ
عام 2011م كان مو َّجهاً نحو
الموردين المحليني.

حصلت صدارة عىل اعتماد
هيئة المحتوى المحيل
والمشرت يات الحكومية لخط
أساس المحتوى المحيل
لديها.

يز عمل َّية
نعمل عىل تعز ِ
الرشاء اليت نعتمدها
باتجاه دعم المص ِّنعني
المحليني والرشكات الصغرية
والمتوسطة وتطوير
قدراتها.

أكرث من

50%

من موادنا تم رشاؤها من
رشكات ُمص ِّنعة محلية.
ٍ

نسبة اإلنفاق المحيل يف عمليات الرشاء
%

100

10%

84

80

اعتمدت صدارة ستة
مؤرشات رئيسية لألداء
لقياس مدى مساهمتها
يف المحتوى المحيل
وإعداد تقارير بهذا الشأن.

االستثمار يف
األصول

79

=
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تنمية محفظة
الموردين المحليني

وتحديد فرص السعودة
بالنسبة للمحتوى المحيل
ِ
وتضمني المحتوى المحيل يف عمليات الرشاء.

تدر يب
السعوديني

2017

2018

2019
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دعم االقتصاد المحيل داخل
المملكة العربية السعودية
طبقت صدارة يف عام 2019م خطة طموحة
للوصول إىل مئات المستثمر ين المحليني ورجال
األعمال والموردين والمصنعني والرشكات الصغرية
والمتوسطة يف المنطقة الرشقية وخارجها.
قدمت الخطة فرصاً لالستثمار وتأسيس
مشار يع يف قطاعي الصناعات التحويلية
َّ
والكيماوية تحمل هدفاً رئيس ّياً
يتمثل يف
دعم تنويع االقتصاد الصناعي يف المملكة
عرب تمكني الصناعات التحويلية ذات القيمة
المضافة وتشجيع المحتوى المحيل.
جاءت هذه المبادرة بالتوازي مع الجهود
الدول َّية اليت تبذلها الرشكة لجذب
االستثمار األجنيب يف هذه القطاعات بما
ِّ
يلب رؤية المملكة .2030
ُ
ش ِّكل فر ُ
عمل متعدد الوظائف من
يق
ٍ
َّ
أقسام تطوير األعمال والشؤون التجار ية
والمحتوى المحيل والمشرت يات ،يقوده

الرئيس التنفيذي لرشكة صدارة وأعضاء
َّ
مهمته ضمان تحقيق
اللجنة اإلدار َّية،
سواء من
األهداف المحددة لألعمال،
ً
منظور ٍ استثماري أو بتمكني الرشاء المحيل.
وقدم الفر ُ
َّ
يق إىل مجتمع األعمال المحيل

منتجات صدارة المختلفة وفرص االستثمار
ِ
َّ
مجمع بالس كيم بالجبيل ،باإلضافة إىل
يف
خطط الرشكة المتعلقة بالمحتوى المحيل
وعمل َّيات الرشاء.

فيما يتعلق بالمشار يع التجار ية يف قطاع
الصناعات التحويلية داخل المملكة .وشمل
الرشكاء وزارة الطاقة والصناعة والرثوة
المعدنية وأرامكو السعودية وداو كيميكال
والهيئة الملكية بالجبيل والهيئة العامة
لالستثمار يف المملكة ( )SAGIAوصندوق
التنمية الصناعية السعودي ( )SIDFوالغرف
التجار ية والهيئة العامة للمنشآت الصغرية
والمتوسطة (منشآت).

ً
عالوة عىل ذلك ،ولتحقيق أفضل النتائج،
رشاكة مع العديد من
يف
صدارة
دخلت
ٍ
لزتويد رجال األعمال
الجهات المعن َّية
ِ
َ
الالزمني
المحليني بكافة المعلومات والدعم

يناير 2019م :قام قادة مجلس األعمال بفرع غرفة الرشقية بالجبيل (غرفة التجارة بالمنطقة الرشقية) ،بزيارة
صدارة الستكشاف فرص االستثمار والمشار يع المحتملة لدى الرشكة.
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يناير 2019م :قام قادة مجلس األعمال بفرع غرفة الرشقية بالجبيل (غرفة التجارة بالمنطقة الرشقية) ،بزيارة صدارة الستكشاف فرص االستثمار
والمشار يع المحتملة لدى الرشكة.

مارس 2019م :أمري المنطقة الرشقية صاحب السمو المليك األمري سعود بن نايف بن عبدالعز يز آل سعود ووزير الطاقة معايل المهندس خالد
الفالح وصاحب السمو األمري بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ األحساء ،والمهندس أمني النارص ،الرئيس وكبري اإلدار يني التنفيذيني يف
رشكة أرامكو السعودية ،يلتقون بفر يق صدارة خالل منتدى األحساء لالستثمار الذي نظمته غرفة تجارة األحساء.
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سلسلة التور يد
()102-9

مدونة قواعد السلوك
واألخالق الخاصة بالموردين
يؤمن فر يق المشرت يات يف صدارة أنه لتحقيق
النجاح يف مسرية تحسني نزاهة األعمال التجار ية
والعمل بما يتماىش مع المعايري األخالقية العالية،
فإنه من الرضوري معرفة جميع القوانني واللوائح
السار ية وااللزتام بها.

َّ
مجمع بالس كيم خالل منتدى بيبان الرشقية الذي نظمته الهيئة العامة
أبر يل 2019م :صدارة تعرض الفرص االستثمار ية يف أعمالها ويف
للمنشآت الصغرية والمتوسطة (منشآت) يف مركز معارض الظهران الدويل (ظهران إكسبو) بالدمام.

االمتثال ألحكام
مدونة الموردين
الخاصة بصدارة
يعد الزتاما تعاقديا

وبناء
عالقات صدارة التجار ية مبن َّية عىل الثقة.
ً
عليه ،فإن رشكة صدارة تثق بالزتام مورِّديها
وموظفيها بأعىل معايري ِ الصدق والعدالة والزناهة
َ
وبغية المساعدة
الشخصية عند إجراء األعمال.
ُّ
التوقعات ،فقد وضعت صدارة مدونة
يف تحقيق
قواعد السلوك واألخالق الخاصة بالموردين (أو
بشكل خاص
“مدونة الموردين”) وهي تتناول
ٍ
المجاالت اليت تطلب الرشكة فيها االمتثال التام من
درجة مع االنتهاكات.
ٍ
المورِّد ولن تتسامح بأي ِّ

المورِّدين محل االتفاقيات التعاقدية للمورد مع
صدارة ،أو سياسات الرشكة أو القوانني المعمول
بها ،بل تعزز تلك االلزتامات وتر ِّكز عىل المجاالت اليت
تطلب صدارة فيها االمتثال الكامل.
ُ
بيئة عالم َّية تنافس َّية يجعل من
العمل ضمن
ٍ
ُ
َ
الحتمي أن تواجهَ الرشكة مواقف تخترب جوانب
َّ
مدونة الموردين
الوعي والحكم والزناهة .وتوفر
دلي ً
ال إرشاد ّياً حول النظر يف االجوانب األخالقية قبل
اتخاذ اإلجراءات ،كما أنها تعكس الزتام رشكة صدارة
بأسلوب أخاليق وقانوين وآمن
بمزاولة أعمالها
ٍ
ومسؤول بيئياً واجتماعياً ،حيث يتعني عىل جميع
موردي صدارة مشاركتها التطلُّعات ذاتها وإظهار
المستوى ذاته من االلزتام للنظر يف بدء التعامل
معه تجار ّياً أو مواصلة ذلك إن كان قائماً بالفعل.
ُ
مدونة الموردين الزتاماً
ُّ
َّ
االمتثال ألحكام
ويعد
تعاقد ّياً.

ُص ِّ
ممت مدونة صدارة الخاصة بالموردين لزتويد
بإرشادات حول السلوك األخاليق
مورِّدي الرشكة
ٍ
المناسب يف السوق وعند التعامل مع الكيانات
ُّ
مدو ُ
َّ
نة
تحل
التجار ية األخرى والهيئات الحكومية .وال

ركائز مدونة الموردين الخاصة بصدارة

األخالقيات
أبر يل 2019م :صدارة تقيم احتفال َّية يوم األعمال الكبري يف غرفة
تجارة جدة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والرثوة المعدنية
والهيئة الملكية بالجبيل والهيئة العامة لالستثمار يف المملكة( )�SA
 )GIAوصندوق التنمية الصناعية السعودي (.)SIDF
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القانونية

السالمة

البيئة

المجتمع

أكتوبر 2019م :شاركت صدارة يف ملتقى ومعرض صناعة السيارات
وقطع الغيار الذي نظمته الهيئة الملكية للجبيل يف مركز الملك عبد
هللا الثقايف بالجبيل.
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تسجيل الموردين والتأهيل
المسبق والتقييم
ُّ
ُ
َ
ضوابط صارمة عىل سلسلة التور يد أمراً بالغ األهمية
وضع
يعد
بالنسبة لصدارة وذلك بغية ضمان الحفاظ عىل حقوق اإلنسان
وإبقاء التأثريات السلبية عىل البيئة والناس كحد أدىن .وتعمل صدارة
بمسؤولية
مع الموردين الذين يشاركوننا قيمنا والزتامنا بالعمل
ٍ
أداء قو ّياً يف مجال إدارة
وأخالقيات ،فتختار استخدام الذين يبدون
ً
البيئة والصحة والسالمة.
أداء قو ّياً يف
تضع صدارة أيضاً أهمية كبرية عىل إبداء موردينا
ً
إدارة المخاطر البيئ َّية والصح َّية ومخاطر السالمة .ولدى صدارة
ٌ
برنامج ُيقيِّم أداء الموردين يف إدارة شؤون البيئة والصحة والسالمة
تقييمات يف الموقع ،تؤخذ نتائجها يف االعتبار فيما بعد
عرب إجراء
ٍ
إجراء مورِّد ما
خالل عملية اختيار الموردين .وعندما يستدعي األمر
َ
لتحسينات مع َّينةُ ،ت َّ
قدم له المساعدة الرامية إىل الحد من المخاطر
ٍ
َّ
بالتدر يب والتوجيه المستهدفني ،إىل جانب وضع خطط عمل تتطلب

ِّ
وتغطي
تحسينات للمرافق وأنظمة اإلدارة يف الوقت المناسب.
ٍ
ُ
تسجيل المورد أيضاً
َ
التقييم االجتماعي له عرب مراجعة :ملف
عملية
معلومات عن الرشكة تشمل أنشطة
يوفر
(الذي
الرشكة
تعر يف
ٍ
األعمال وحجمها واألعمال يف المنطقة وغري ذلك) ،وشهادة
“نطاقات” والرتخيص الصناعي وشهادة المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية (.)GOSI
َّ
تتحقق صدارة من جودة خدمات الموردين وتراقب أداءهم عرب
تنفيذ برامج التقييم الرسمي والتدقيق .وترشف عىل إدارة التقييمات
لجنة التأهيل المسبق ،اليت تضم فر يقاً متعدِّ د الوظائف يمكنه
تقييم شمويل لمدى مالءمة المورد وأهليته للحصول
إعطاء
ٍ
ُّ
ويعد برنامج تقييم شؤون
عىل الموافقة إلتمام عملية التسجيل.
البيئة والصحة والسالمة ( )EHSأحد معايري التقييم الرئيسية للجنة
التأهيل المسبق اليت تركز عىل :بيان السياسة الخاصة بشؤون الصحة
والسالمة والبيئة ،وأهداف الصحة والسالمة والبيئة الذكية،
ومصفوفة التدر يب عىل شؤون الصحة والسالمة والبيئة ،وكذلك
ٌ
ونسخ من معايري نظام إدارة الجودة
إجراءات التدقيق الخاصة بها،
 ISO 9001 ، ISO 14001أو  OHSAS 18001ذات الصلة بالرشكة.

إنجازات 2019م
سجلت صدارة يف عام 2019م رقماً قياسياً يف عدد رحالت النقل الربي
للمواد الخام الواردة والمنتجات النهائية الصادرة ،حيث َّ
أتمت 100,000
ً
رحلة آمنة ما بني مجمع الرشكة للكيميائيات يف الجبيل وبني ميناء الملك
فهد الصناعي .وقد شمل هذا اإلنجاز التار يخي المس َّ
جل يف تار يخ 26
سبتمرب رحالت النقل إىل الداخل وإىل الخارج اعتباراً من مايو 2017م،
وشمل أيضاً:

مواد خام واردة:

منتجات نهائية صادرة:

رحلة (ميناء الملك فهد
الصناعي إىل صدارة).

رحلة (صدارة إىل ميناء الملك
فهد الصناعي).

100,000
رحلة آمنة بني رشكة
صدارة والميناء

96,340 3,660

اجتاز نظام صدارة للنقل الربي يف عام 2019م التدقيق الخاص باعتماد
شهادة الرعاية المسؤولة  Responsible Care® RC14001نظراً لعدم
وقوع حوادث كبرية ،وهذا يأيت دلي ً
ال إضافياً عىل تطبيق قسم الشؤون
اللوجستية يف الموقع ألفضل ممارسات السالمة.

صدارة تبدأ
تصدير تولوين
ثنايئ األيزوسيانات
“الصديق للبيئة”
من ميناء الجبيل
دخلت صدارة للكيميائيات مرحلة
تصدير نوع إضايف من التولوين
ٍ
ثنايئ األيزوسيانات  TDIبدرجة
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نقاء أعىل من سابقاتها إىل أوروبا
ٍ
لتلبية الطلب العالمي المزتايد عىل
المنتجات “الصديقة للبيئة”.
وتليب درجة النقاء الجديدة من
 ،TDIوالمعروفة باسم ،T80P
مستويات أقل من
باحتوائها عىل
ٍ
بعض المواد الكيميائية السامة،
ً
لطلبات من مصنعي
تلبية
وذلك
ٍ
الرغاوي يف أوروبا الذين يستجيبون
بدورهم للطلب العالمي المزتايد
عىل المنتجات الصديقة للبيئة.
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العمالء

عندما يشرتي عميل منتجاً من صدارة للكيميائيات،
ُترسل صحيفة معلومات البيئة والصحة والسالمة
المحدثة والموافقة للمنتج ( )SDSتلقائ ّياً إىل
العميل عرب نظام التوزيع الخاص بالرشكة.

()416-1 ,103-3 ,103-2 ,103-1

تكرس صدارة جهودها لتلبية طلبات المستهلكني وتحدث
مجموعة منتجاتها بشكل مستمر بغية الحفاظ عىل مستويات
جودة مستدامة وخدمات تنافسية ،وذلك استنادا إىل معرفتها
التجار ية العميقة بالسوق واحتياجات المستهلكني.

بتقييم
باإلضافة إىل ذلك تقوم إدارة المنتجات
ِ
َّ
خاص ًة فيما يتعلق بالمواد الخطرة
العمالء،
ُّ
دراية َّ
تامة
يب الموردين للتأكد من أنهم عىل
ٍ
وتدر ِ
بالجوانب البيئية والصحية والسالمة .ويندرج ضمن
هذا النهج االستخدام اآلمن للمنتجات وكيف َّية

كما يتم مشاركة هذه المعرفة بالجوانب التجار ية مع جميع المعنيني بها عرب االجتماعات وورش العمل
المتواصلة مع المدير ين التنفيذيني للشؤون المالية والتجار ية ،ومواءمة قدرات الرشكة واألهداف
رغبات المستهلكني ومع متطلبات السوق الحالية وفرص النمو المحتملة .وتضمن
االسرتاتيجية مع
ِ
صدارة تسليم الكميات المطلوبة يف الوقت المناسب باتباعها جميع األنشطة المذكورة أعاله وباعتماد
عمليات التخطيط والجدولة الجيدة اليت تستخدم هيك ً
ال مو َّحداً عىل مستوى الرشكة ككل لتخطيط
المبيعات والعمليات التشغيلية.

عالقات
ٍ
التخلص منها بالطر يقة السليمة ،وتطوير ِ
وتحديد احتياجاتهم مما يجعل
متبادلة مع العمالء
ِ
مسؤولي َتنا ال تتوقف عند بيع ونقل المنتجات.
تشارك صدارة أيضاً يف االتحادات التجار ية
والصناع َّية ذات الصلة ،بما يف ذلك االتحاد الخليجي
ٌ
عضو
للبرتوكيماويات والكيماويات ( ،)GPCAوهي
يف فر يق عمل اإلدارة الجيدة للمنتجات.

عملية اإلدارة الجيدة
للمنتجات يف صدارة
إعداد بطاقات وبيانات البيئة والصحة والسالمة وتحميلها يف نظام SAP

اإلدارة الجيدة للمنتجات
لقد برهنت اإلدارة العليا يف صدارة للكيميائيات عىل
قدراتها من حيث اإلدارة الجيِّدة للمنتجات وااللزتام
التام فيما يتعلق بشؤون البيئة والصحة والسالمة،
َّ
تمثل ذلك بالسياسات واإلجراءات الداخلية
والخارجية.
تغطي اإلدارة الجيدة للمنتجات دورة الحياة الكاملة
تصميم منتجاتها
بضمان
للمنتجات .وتلزتم صدارة
ِ
ِ
وتصنيعها ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص
منها وإعادة تدويرها مع مراعاة الصحة والسالمة
وحماية البيئة.
ِّ
معلومات بيئ َّية وصح َّية عن المنتجات
توفر صدارة
ٍ
َّ
المعدة للبيع للمساعدة يف التعامل اآلمن مع
هذه المنتجات عرب اإلرشادات الموجودة يف
صحيفة بيانات السالمة ( )SDSودليل االستجابة
لحاالت الطوارئ ( )ERGونظام وضع العالمات عىل
المنتجات.
معلومات شاملة
ونوفر يف صدارة إىل جانب ذلك
ٍ
عن منتجاتها ،ويجري تحديثها باستمرار وتتعلق
وت َّ
باألخطار عىل الصحة والسالمة والبيئةُ ،
خزن هذه

المعلومات يف نظام تخطيط موارد المؤسسات
 ، ERPفض ً
ال عن كونها متاحة عىل موقع صدارة
َّ
اإلليكرتوينُ .تجمع هذه المعلومات بمساعدة
قاعدة بيانات سالمة المنتج ،اليت يجري تحديثها
باستمرار هي األخرى .ونحتفظ إىل جانب ذلك باللوائح
الخاصة بالبضائع الخطرة لجميع منتجات صدارة
حيث نحدِّ د الطر يقة المناسبة لنقلها (أي بالشاحنات
أو السكك الحديدية أو ّ
بناء عىل اللوائح
جواً أو بحراً)
ً
العالمية وإرشادات نقل البضائع الخطرة (.)TDG
ُ
د ِمجت أيضاً العملية الخاصة بقسم سالمة
كجزء من
العمالء
مبيعات
أوامر
مع
المنتجات
ٍ
نظامنا الفر يد للسالمة ،حيث يتحقق النظام تلقائ ّياً
من وقت استالم الطلب من خالل المعلومات
المتاحة عن السالمة والصحة والبيئة (صحيفة
بيانات السالمة ودليل االستجابة لحاالت الطوارئ
وبطاقات بيانات المنتج) للتأكد من امتثال البضائع
الخطرة لكافة اللوائح .وعند استيفاء متطلبات
صدر النظام أوامر البيع .أما يف حال
إعداد التقار يرُ ،ي
ِ
عدم امتثال شحنة البضائع المطلوبة للوائح (مثل
وسيلة النقل الخاطئة أو أي بيانات مفقودة تتعلق
بالصحة والسالمة والبيئة) ،يعمد النظام إىل وقف
ُّ
التحقق.
الشحنة إىل حني إجراء المزيد من

تغطي اإلدارة
الجيدة للمنتجات
دورة الحياة الكاملة
للمنتجات.

تصميم المنتج

إعادة التدوير

إعداد بيانات البيئة والصحة
والسالمة للمواد المعاد
تدويرها
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البيئة والصحة والسالمة

إنشاء معلومات البيئة والصحة
والسالمة للمنتجات النهائية والمواد
الخام وتحديثها بانتظام

التدر يب الدعم

ِّ
ُ
صنع
الم

العميل
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األدوار األربعة
لإلدارة الجيدة
للمنتجات يف
صدارة

()417-1 ,103-3 ,103-2 ,103-1

معايري اإلبالغ عن األخطار
تحسني أسس اإلبالغ عن
مخاطر المواد الكيميائية يف
جميع الوثائق المتصلة بالبيئة
والصحة والسالمة (صحيفة
بيانات السالمة ،البطاقات ،دليل
االستجابة للطوارئ) والمراسالت
واإلدارة الجيدة للمنتجات
تثقيف أعضاء صدارة بشأن
معايري اإلبالغ عن مخاطر المواد
الكيميائية واإلدارة الجيدة للمواد
الكيميائية
زيادة وعي األعضاء والجمهور
العام بالتطورات الجديدة يف
معايري اإلبالغ عن مخاطر المواد

الكيميائية واإلدارة الجيدة للمواد
الكيميائية
تقديم التوجيه أو الخربة الفنية
لهيئة ترش يعية خاصة أو جهة
ٍ
حكومية

التسويق والمبيعات
وخدمة العمالء
جهة االتصال األساسية بالنسبة
لعمالء منتجات الصناعات
التحويلية من صدارة.
التأثري عىل العمالء لتطبيق
ممارسات المناولة اآلمنة.
إدراك الحاجة إىل إدخال تحسينات
عىل الممارسات الخاصة ببيئة
والصحة والسالمة لدى العمالء.
تقييم وتثقيف عمالء الصدارة
قبل البيع وخالل خدمات ما بعد
البيع.

دعم سلسلة التور يد
ضمان سالمة المنتجات
والتسليم اآلمن لها (اللوجستيات)
وذلك باستكمال تقييم تصنيف
البضائع الخطرة لجميع
المنتجات

4,542

شكوى لكل مليون معاملة
تجارية يف عام 2019م
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أطلقت صدارة خالل عام
2019م مسحا لرضا العمالء
يغطي مختلف المجاالت
وبلغ معدل االستجابة
اإلجمايل .66%

التعرف عىل قدرات العميل
المتعلقة بالمناولة والتخزين

الجانب التنظيمي
واالمتثال

التسليم يف الوقت
المناسب
18% | 20% | 29%
20% | 13%

معالجة الوثائق
7% | 4% | 38%
27% | 24%

يتحمل فر يق المرشفني عىل
المنتجات يف صدارة المسؤولية
الشاملة إلدارة المراجعات
الخاصة بإدارة المنتجات ،واللوائح
التنظيمية الحالية والناشئة،
وتسجيل المواد والتصنيع
والتوزيع والتعبئة وغريها من
المتطلبات.

رضا العمالء

أداء عالمي المستوى
يف قطاع صناعة
البرتوكيماويات

نتائج
استطالع الرأي

َّ
يتبي مستوى رضا العمالء عرب
مزيج من االستطالعات الطوعية
ٍ
لرأي العمالء واستكشاف
القضايا اليت تسرتعي اهتمامهم.
ُ
وتجرى صدارة استطالعات
تعليقات
العمالء سنو ّياً لجمع
ٍ
واضحة من العمالء المبارش ين
والموزعني المحليني.
تستخدم صدارة طر يقة ٦
سيجما Six-Sigmaالمتمثلة يف
تت ُّبع العيوب لكل مليون فرصة
( )DPMOبالنسبة ألية شكوى ترد
من العمالء .ويستند مقياس
( )DPMOيف حسابه عىل النسبة

خدمة العمالء

المراسالت
والتواصل

7% | 4% | 33%
38% | 18%

18% | 20% | 29%
20% | 13%

المئوية لشكاوى العمالء مقابل
عدد الشحنات المرسلة لهم ثم
ُيرضب الناتج يف مليون لزيادة
معامل الحساسيةَّ .
حققت

صدارة مقياساً بلغ 4,542
شكوى لكل مليون معاملة تجارية
ِّ
يمثل
يف عام 2019م وهو ما
أداء عالمي المستوى يف قطاع
ً
صناعة البرتوكيماويات.

جودة المواد
ضعيف
متوسط
جيد

20% | 36% | 44%

الخدمة
بشكل عام
11% | 47%
27% | 16%

جيد جداً
ممتاز
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خلق القيمة عرب االبتكار

مخطط إجراءات
حل المشكالت
ﻴﻞ
ﺤﻠ
ﺘ

اﻟﺒﺤ
ﻮث

واﻟ

مرشوع صدارة المشرتك مع داو
كيميكال إلنتاج ثنايئ أمني التولوين

وفقا للتصميم األصيل
للمرشوع،

الطرق التحليل َّية يف
كما طورت صدارة يف عام 2019م العديد من
ِ
َّ
تتمي بفرتات استجابة ممتازة مع الحد
المخترب التحلييل المركزي اليت
األدىن من االستهالك الكيميايئ من أجل دعم العدد الكبري المطلوب
من العينات والمصانع .ولدى صدارة طر ٌ
َّ
لتقليل
محسنة
يقة
ِ
استخدام الكاشفات الكيميائية والمواد االستهالكية/قطع الغيار ،األمر
وتقليل هائل يف المخلفات
الذي ينتج عنه تحقيق وفر ٍ كبري يف التكلفة
ٍ
الكيميائية المتولدة بعد َّ
لك اختبار يتم إجراؤه يف المخترب .وقد
ً
ً
استحدث مخترب صدارة المركزي نظاما فر يدا إلدارة النفايات يمكنه
التحكم يف كم َّية النفايات الكيميائية الناتجة من لك مخترب ،كما ُيج ِّنب

التحليل المركزي الختبار العينات:
تحليل مركزي
الختبار العينات

26

مصنعاً

500,000
عينة سنوياً

01

02

03

تحديد المشكلة

تشكيل الفر يق

إجراء تحقيق تشخييص

ماذا؟ أين؟ التكلفة؟
أصحاب المصلحة؟

تجميع األشخاص
“الخربة المعرفية
والخربة التنفيذية”

قياس األداء عند خط األساس ،السعي
للعثور عىل أدلة ،النمذجة وإجراء التجارب،
اختبار الفرضيات ،وغري ذلك.

06

05

04

إغالق المرشوع

التوجيه لوضع
حلول لسد الثغرات
وتنفيذها

بناء فهم علمي
للمشكلة يستند إىل
البيانات

اختبار الحلول المقرتحة،
وتحليل تأثريات حالة الفشل
( ،)FMEAوغري ذلك.

ربط عالقات “السبب والتأثري”

التواصل مع أصحاب
المصلحة وإعداد
الوثائق المناسبة
لضمان استدامة
الحلول
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ﻖ

وبجهد ابتكاري داخيل
استطاعت صدارة ،يف إطار الزتامها بالجودة
ٍ
ُّ
َ
َّ
تدفق كبرية
معالجة عينة
قدمه فر يق المخترب التحلييل المركزي ،CAL
باستخدام برامج ُص ِّ
قياس أداء المخترب وكفاءته.
ممت داخل ّياً بغرض
ِ
ُّ
ويعد هذا مطلباً إلزام ّياً للمخترب التحلييل المركزي الذي يقدِّ م خدمة
ً
اختبار ٍ تحلييل مركزي لـ  26مصنعا للبرتوكيماويات يف المجمع .وقد
ُص ِّ
بقدرة الستقبال واختبار حوايل 500
ممت هذه الخدمة المركزية
ٍ
ألف عينة سنوياً.

ِّ
ً
ات هائلة من مياه الترب يد
عالوة عىل ذلك،
توفر صدارة ترص يف كم َّي ٍ
تحليل روتيين يف المصنع
توفري
عرب
وذلك
المركزي،
التحليل
مخترب
عرب
ٍ
يد الستخدامها يف أنشطة معالجة مياه الرصف
لعرشة أبراج ترب ٍ
الصحي يف صدارة.

اﻟ

حلول مبتكرة يف المخترب
التحلييل المركزي

حدوث أي سينار يوهات غري مرغوبة يمكن أن تحدث جراء التعامل مع
المواد الكيميائية التفاعلية .وهذا يدعم بدوره وحدة إدارة المواد
خارج الموقع إلدارة النفايات الكيميائية

ﻀ

لكن صدارة ،ومع معرفة القيمة السوقية المحتملة ألورثو ثنايئ
َّ
طورت الحقاً مرشوعاً باالشرتاك مع داو
أمني التولوين ،ortho-TDA
لتور يد  5000طن مرتي من أورثو ثنايئ أمني التولوين إىل إحدى
تدفق
وحدات داو يف أوروبا بغرض إنتاج البوليوالت الصلبة مما حقق
ٍ
نقدي إيجايب لصالح صدارة مع توفري للطاقة بتجنب عملية الحرق.

ﻂ
ﺒ

طن مرتي من أورثو ثنايئ
أمني التولوين كانت وجهتها
األصلية المقررة هي عملية
الحرق (الرتميد) يف وحدة
المعالجة الحرارية

عمليات سري
العمل
اﻟﺘ
ﻄ
ﺒ
ﻴ

5,000

تنتج مادة أورثو ثنايئ أمني التولوين  .ortho-TDAكمنتج مصاحب يف
أحد عمليات التصنيع يف صدارة .وألنها مادة غري مرغوب فيها ،فإنها
تفصل يف صهر يج تخزين ليتم حرقها (ترميدها) يف وحدة المعالجة
الحرار ية لصدارة ( )TTUوفقاً للتصميم األصيل للمرشوع.
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الموظفون
تدرك صدارة للكيميائيات أن موظفيها هم
أهم أصولها .وتهدف الرشكة إىل توظيف
أفضل المواهب اإلقليمية المحلية والعالمية،
مع إثراء الربنامج لضمان االحتفاظ بالموظفني
المعينني بالفعل.
وتحقق صدارة ذلك بتقديم عروض قيمة جاذبة
للموظفني ومزايا فر يدة مثل السكن والتدر يب
وفرص النمو الرس يع.
تعمل صدارة ،بالتعاون مع جميع األقسام ،عىل
تقديم الرؤى المتعمقة والمهارات والمعرفة
ِ
بيئة
إلرساء
الالزمة
الشخصية
السمات
ودعم
ٍ
ُ
هدف صدارة
تعاونية يف مكان العمل .ويكمن
عالقات َّ
بناءة واالستفادة من التنوع يف
يف خلق
ٍ
القوى العاملة.

تقدم صدارة فرص
عمل متكافئة لكل من
الرجال والنساء

ٍّ
لكل من
عمل متكافئة
تقدِّ م صدارة فرص
ٍ
ٌ
منصوص عليه يف
الرجال والنساء ،وفقاً لما هو
نظام العمل السعودي .وقد وضعت الرشكة
اسرتاتيج َّي ًة لتوظيف اإلناث لزيادة مشاركة المرأة
يف فر يق عملها الدينامييك ،مع ضمان التطوير
المهين المتواصل يف جميع المجاالت ذات الصلة.
وتعتقد صدارة أن للمرأة دوراً أكرب تؤديه يف التنوع
االقتصادي للمملكة ،لذا تهدف الرشكة إىل زيادة
نسبة اإلناث يف فر يقها ،واليت تبلغ اليوم .1.9%

َّ
وتتسم القوى العاملة يف صدارة بكونها تتخطى
حدود الثقافية اإلقليمية ،حيث تستقطب الرشكة
َّ
المحنكني والمؤهلني باإلضافة إىل
المهنيني
الموظفني الفنيني والمهرة من أكرث من  38جنسية
مختلفة تحت سقف واحد.

38

جنسية من أنحاء
العالم تحت سقف واحد
64
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1.9%

نسبة النساء يف
فر يق عمل صدارة عام 2019م
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التدر يب والتطوير

()405-1 ,401-2 ,401-1 ,202-2 ,103-3 ,103-2 ,103-1 ,102-8

القوى العاملة يف صدارة

2017م

2018م

2019م

()404-2 ,404-1 ,103-1,103-2,103-3

موظفون بدوام كامل

3,422

3,393

3,272

نسبة السعودة

64%

67%

69%

عدد النساء

54

44
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تضطلع إدارة تطوير الموارد البرش ية يف صدارة بمسؤول َّية تصميم وتقديم برامج وأنشطة تهدف إىل
تطوير المواهب عىل مستوى الرشكة ككل ،من الوظائف المهنية وحىت المناصب التنفيذية .ويجتاز موظفو
صدارة خالل فرتة حياتهم المهنية أنواعاً مختلفة من الربامج والمبادرات اليت ِّ
توفرها إدارة تطوير الموارد
نظام متطور للغاية إلدارة التعلم.
البرش ية .كما ُيحفظ سجل التعلُّم الخاص بكل موظف ويتم تت ُّبعه يف
ٍ

معدل الترسب الوظيفي

4.9%

6.52%

7.1%

موظفون يشغلون مناصب إرشاف َّية

251

323

366

نسبة السعودة يف المناصب الرئيسية

-

66%

72%

وتعتمد خدمات التدر يب والتطوير اليت تقدمها إدارة تطوير الموارد
البرش ية بصورة عامة نهج :10-20-70

70%

سعت صدارة يف عام 2019م ،وبعد مالحظة الزيادة الطفيفة يف معدل الترسب

التعلم بالممارسة

الوظيفي الطوعي وغري الطوعي ،إىل العمل مع موظفيها لفهم الجوانب الرئيسية

10%

20%

الدورات/ورش
العمل

اإلرشاد/التدر يب

المثرية للقلق بالنسبة لهم .وقد أطلقت المبادرات التالية سعيا منها لتقليل معدل
الترسب الوظيفي وزيادة االحتفاظ بموظفيها وتطوير المهارات والقدرات الداخلية
عىل المدى الطويل.

01

برنامج الدعم التعليمي:

يشجع هذا الربنامج الموظفني

ُّ
تطور مسارهم المهين
عىل تعز يز
بالحصول عىل الشهادات
المهنية مثل البكالور يوس أو
الدبلوم ويقدِّ م لهم مساعدات
مالية تصل إىل  5,000دوالر
أمر ييك لسداد تكاليف التعليم
والرسوم األخرى المرتبطة بها
ِّ
عام حىت استكمال سنوات
لكل
ٍ
التعليم .وقد انضم  84من
موظفي صدارة إىل هذا
الربنامج يف عام 2019م.

02

برنامج التوظيف
الداخيل :يتيح هذا الربنامج

ُّ
التقدم لشغل
للموظفني

الوظائف الشاغرة داخل الرشكة.

03

برنامج تملك البيوت:

ٌ
برنامج طويل المدى
وهو

وجزءٌ من اسرتاتيجية صدارة
مجموعة متكاملة
لتقديم
ٍ
من المكافآت .ويندرج تحت
هذا الربنامج خياران لمساعدة
الموظفني السعوديني عىل
التوظيف المبارش يف امتالك
مزنل أحالمهم:
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أ .بدأ برنامج القرض السكين يف
الربع األول من العام 2019م
وانتهى العام بـاستفادة 110
موظفاً من الربنامج .وتدفع
صدارة بموجبه الفوائد عىل
القروض العقار ية شهر ّياً .كما

وقد ارتفع يف عام
2019م متوسط
ساعات التدر يب
لكل موظف بنسبة

65%
مقارنة بعام 2018م.

ً
مجموعة متنوعة من برامــج تطوير المواهب ،بما يف
تقــدم إدارة تطويــر المــوارد البــريــة عىل األخص
ذلــك التخطيــط المهــي وتخطيــط التعاقب الوظيفي ،وتدريــب ذوي اإلمكانات العالية ( ،)HiPoوخطط
التنميــة الفرديــة  ، IDPوالتطويــر المهــي القائــم عــى الكفاءة ،والتوجيه والتدريــب الداخيل والتدر يب المهين
َّ
َّ
وتقدم
صمم هذه الربامج
والتــدر يــب أثنــاء العمــل ،وتنميــة المواهب وبرامج تطوير المهارات القياد َّيــةُ .ت
بالتعـ�اون مـ�ع رشكاء اسـتراتيجيني موثوقـين ،مثـ�ل رشكة فرانكلني كو يف  Franklin Coveyوأوكوود �Oak
 woodونيكسانت .Nexant
وفقـاً لمــا هــو موضــح يف بيانــات التدر يب أدناه ،فقد انخفض العدد اإلجمــايل للموظفني الذين ُّ
تلقوا
ً
مقارنة بعام 2018م ،يعــود ذلك إىل انخفاض عدد موظفي
التــدر يــب يف عــام 2019م بأكــر مــن النصف
المقاولني.

ً
دفعة واحدة مقدارها
تقدِّ م

فرتات التدر يب

2017م

2018م

2019م

 200ألف ر يال سعودي.

متوسط ساعات التدر يب/الموظف

8

17

28

متوسط ساعات التدر يب/الموظفون الذكور

8

17

28

متوسط ساعات التدر يب/الموظفات

9

9

14

ب .برنامج بناء المساكن،
الذي تمت الموافقة عليه
يف عام 2019م ،ويهدف إىل
بناء المساكن عىل األرايض
اليت تخصصها الهيئة الملكية
بالجبيل لصدارة ،ويتم تسليمها
للموظفني وفقاً ألسعار
مدروسة.

متوسط ساعات التدر يب/الموظف يف منصب قيادي

17

37

27

متوسط ساعات التدر يب/الموظف االختصايص

6

8

16

متوسط ساعات التدر يب/الموظف غري االختصايص

4

5

38

التكلفة اإلجمالية للتدر يب (دوالر أمر ييك)

9,354,794

3,466,683

2,194,324

إجمايل عدد الموظفني الذين يتلقون التدر يب

3,422

3,392

1,503

تكلفة التدر يب/الموظف (دوالر أمر ييك)

2,734

1,022

1,460
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التدر يب عىل شؤون السالمة

()403-5

التدر يب الداخيل عىل
السالمة

تدر يب وتأهيل المورد فيما
يتعلق بالسالمة

 653محارضة

 383محارضة

 17برنامج تدر ييب

 12برنامج

 8521مشارك

التدر يب عىل

شؤون السالمة

 4213مشارك

 99%االلزتام

 94%االلزتام

 TRBالحضور الحالة

برنامج التدر يب الفين

 05قسم  /إدارة

 68محارضة

 275محارضة

 25برنامج تدر ييب

 100%االلزتام

 621مشارك

 93%االلزتام

التدر يب عىل شؤون السالمة*

2017م

2018م

2019م

عدد ساعات التدر يب

46,391

32,881

41,134

عدد المشاركني

7,922

8,992

8,521

 .Iبرنامج ذوي اإلمكانات
َّ
ٌ
مركز
العالية :هو
نهج تطويري ٌّ
يهدف إىل تحديد اإلنجازات اليت
أداء،
حققتها نسبة  5%األعىل
ً
واليت تمثل مجموعة موظفي
الرشكة من ذوي اإلمكانات
العالية ،وتقييم هذه اإلنجازات
وتطويرها ورصدها ومكافأتها.
 .IIبرنامج صدارة لتنمية
المهارات القيادية :يهدف هذا
الربنامج إىل بناء مجموعة من
القياديني المستقبليني يف جميع
أقسام الرشكة ،وذلك بتعز يز
كفاءاتهم ومهاراتهم وما يرتبط
بها من السلوكيات اليت تتماىش
مع أهداف أعمال المؤسسة.
 .IIIبرنامج تطوير األسس
القيادية :يستهدف هذا الربنامج،
ومدته  3أشهر ،تدر يب القياديني

من غري المحرتفني (مثل رؤساء
العمال ورؤساء فرق العمل.
 .IVدورات تطوير المهارات
القيادية (السلوكية) :التأثري
والقيادة ،و 7عادات للمدير ين،
والتفكري النقدي ،والتفكري
االسرتاتيجي ،والتعامل مع
التوتر ،والقيادة بالثقة ،والموارد
البرش ية لغري المتخصصني
بالموارد البرش ية ،والمالية لغري
المتخصصني بالشؤون المالية،
وأخالقيات العمل ،وغري ذلك.

 .aوتشمل الربامج التأهيلية
الخاصة بمعهد القيادة واإلدارة
يف صدارة شهادة  ILMمن
المستوى  3للمناصب اإلرشافية
وقادة الفرق والمناصب اإلدار ية،
وشهادة  ILMمن المستوى 5
لمناصب اإلدارة العليا.

 .Vمعهد القيادة واإلدارة
ُ
عضوية
منظمة
( )ILMهو
ٍ
احرتافية معتمدة عالم ّياً
لتقديم دورات يف تطوير
الكفاءات القيادية وفق “أفضل
الممارسات”.

*التدر يب عىل السالمة يشمل الموظفني المتعاقدين والمقاولني.

برامج التدر يب
القيادية
برنامج صدارة لتنمية
المهارات القيادية

دورة صدارة لتطوير
القوى العاملة

 30محارضة

 34محارضة

 %98االلزتام

 %94االلزتام

دورة صدارة للتدر يب
الداخيل

برنامج تطوير األسس
القيادية

 56متدرب

 21مشارك

 18برنامج

 422مشارك

برامج التدر يب
القيادية

 3مجموعة

 %100االلزتام
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 13برنامج

 477مشارك

 1مجوعة

 %100االلزتام
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برامج تطوير القوى العاملة:
.I

دورات التطوير المهين :العادات السبع لألشخاص ذوي الكفاءة
َّ
الفعالة
العالية ،والتأثري لتحقيق النتائج ،والخيارات الخمسة لإلدارة
ُّ
والتمي يف
للمهام ،ومهارات االتصاالت التجار ية للمحرتفني،
العروض التقديمية ،وأساسيات إدارة المشار يع ،وجيل األلفية يف
مجال العمل المهين ،والتعامل مع التوتر ،والتفكري االسرتاتيجي،
ومهارات إجراء المقابالت ،والعمل بروح الفر يق الواحد .وغري ذلك.

 .IIبرنامج التدر يب الفين :يهدف هذا الربنامج إىل تنمية قدرات
لتلبية متطلبات األعمال التجار ية للرشكة.
يق فين ٍّ مؤهل
ِ
فر ٍ
 .IIIبرنامج صدارة للمشغلني والفنيني ( :)SPOTبرنامج تطوير
قدرات يستند إىل الكفاءة ويم ِّكن الرشكة من رصد التطور
الوظيفي ومتطلبات التأهيل الوظيفي للمشغلني والفنيني يف
كافة أقسام الرشكة.

السالمة المهنية

برامج تحسني المسار المهين:
.I

الدعم التعليمي والشهادة المهنية :تقدِّ م صدارة المساعدة
َّ
للموظفني ذوي األداء العايل لمواصلة االستفادة
المالية
من الفرص التعليمية عن طر يق تعويض التكلفة اليت يتكبدها
الموظف للحصول عىل الشهادات والدرجات الجامعية والدراسات
العليا والدبلومات.

()403-9 ,403-8 ,403-4 ,403-2 ,403-1 ,103-3 ,103-2 ,103-1

تركز صدارة عىل ثالث ركائز أساسية لدفع اسرتاتيجيتها وتعز يز
ثقافة مراعاة جوانب البيئة والصحة والسالمة.
ال رئيس ّياً يف تحفزي إرساء الثقافة؛ ويتحقق ذلك بدءاً
الركزية األوىل هي المشاركة اإلدار ية ،واليت تعترب عام ً
من الجولة التفقدية الشهرية من فر يق اإلدارة التنفيذية للرشكة ،إىل الجولة التفقدية األسبوعية من إدارة
البيئة والصحة والسالمة ،حيث تربز الكفاءة القيادية بأفضل صورها .أما الركزية الثانية فهي نظام إدارة
البيئة والصحة والسالمة الذي يجرى تطبيقه ،وعمليات التدقيق الخاصة بشؤون البيئة والصحة والسالمة،
والتحقيق يف الحوادث والتنبيهات ،إىل اإلبالغ عن الحاالت اليت تنطوي عىل احتماالت لوقوع حوادث،
والتحسينات يف أداء المقاولني فيما يتعلق بالسالمة .وأخرياً ،فإن الزتام األشخاص وإحساسهم بالمسؤولية
له دو ٌر كبري يف تحسني أدائنا المتصل بجوانب البيئة والصحة والسالمة ،بدءاً من الجوائز والتقديرات لألداء
المتمزي يف مراعاة هذه الجوانب ،إىل الحمالت الرتويجية اليت حفزت القوى العاملة وعززت وعيها بشؤون
منجزات مرحلية مهمة يف مجال البيئة والصحة
السالمة .وستواصل صدارة سعيها قدماً لتحفزي تحقيق
ٍ
والسالمة من أجل الوصول إىل التمزي يف السالمة عاماً بعد عام.

ٌ
يب
 .IIدورات خارج الرشكة (:)OOC
برنامج تدر ييب تقدِّ مه جهات تدر ٍ
معتمدة لدى صدارة.
 .IIIخطة التنمية الفردية ( :)IDPخطة يضع فيها موظف/موظفة
بناء عىل الكفاءات ذات
صدارة األهداف التنموية الخاصة به/بها
ً
الصلة بالوظيفة.

 .IVبرنامج صدارة للتطوير المهين ( :)SPDPيوفر هذا الربنامج فرصاً
للمشاركني لتطوير أنفسهم ليصبحوا موظفني مؤهلني تأهي ً
ال
ّ
تاماً ،بما يمكنهم من أداء أدوارهم الحالية بمستوى أعىل من
اإلنتاجية مع إعدادهم يف الوقت ذاته لمسار ٍ مهين مستقبيل.

 .Vبرنامج تطوير الدور اإلرشادي :يسعى هذا الربنامج إىل إيجاد
ُّ
م متماسكة بني الموظفني تتيح للموظفني األقل خربة
عالقة تعل ٍ
ِّ
تلقي التوجيه من الموظفني ذوي الخربة الذين يتطوعون للعمل
كمو ِّجهني.
ِّ
يوفر موارد تعليمية عالية الجودة عرب اإلنرتنت
 .VIالتعلم الرقمي:
تغطي نطاقاً واسعاً من احتياجات التدر يب.

تمكني المرأة  -خطوة للتوظيف:
معرض التوظيف بالر ياض
شاركت رشكة صدارة للكيميائيات (صدارة) يف معرض الوظائف
“خطوة إىل األمام” ،المعرض المهين األول والمؤتمر الخاص
بدعم من وزارة العمل
بالتوظيف لإلناث يف المملكة ،والذي أقيم
ٍ
وصندوق تنمية الموارد البرش ية .ومعرض التوظيف “خطوة إىل
ٌ
برنامج مدته ثالثة أيام يقام يف الفرتة من  1إىل  3أكتوبر،
األمام” هو
ومصمم لتعز يز مهارات اإلناث من ذوات المواهب وإثراء فرصهن
يف البحث عن عمل باإلضافة إىل رفع مستوى مهاراتهن االجتماعية
والشخصية ،بما يضمن مشاركتهن الفعالة والمستمرة يف جهود
تحقيق رؤية المملكة .2030
ُ
رعاية صدارة لمعرض “خطوة إىل األمام” تر ِّكز عىل توفري فرص عمل
َّ
جذابة لإلناث ضمن قطاع دينامييك يش ِّكل أحد العنارص الجوهر ية
ٍ
يف رؤية  ،2030األمر الذي يساعد عىل التنويع يف فرق عمل صدارة
وضمان التطوير المهين المستمر يف جميع المجاالت ذات الصلة.

70

تقر ير االستدامة لعام 2019م

مؤرشات السالمة

2017م

2018م

2019م

وفيات الموظفني

0

0

0

إجمايل معدل اإلصابات المس َّ
جلة

0.14

0.05

0.05

وفيات بني الموظفني والمتعاقدين

0

0

0

معدل حوادث عمليات التشغيل والترسب – المستوى األول

-

0.04

0.03

معدل حوادث عمليات التشغيل والترسب – المستوى الثاين

-

0.05

0.04

حوادث المركبات البليغة أثناء الدوام

0

0

1

حوادث المركبات البليغة خارج أوقات الدوام

7

8

2

المعدل اإلجمايل لإلصابات والحوادث
0.16

0.14

0.14

0.8

0.12
0.1
0.08

1

0.07

0.06

0.6
0.06

0.06

0.06
0.04

0.04

0.04

0.04

0.05

0.05

0.04

0.04

0.05

0.2

0.02
0
ديسمرب

نوفمرب

أكتوبر

سبتمرب أغسطس

المتوسط المتغري

يوليو

يونيو

مايو

أبريل

مارس

فرباير

0.4

يناير

0

المعيار المرجعي
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الجولة التفقدية من اللجنة اإلدار ية

األداء القائم عىل السلوك

تعترب صدارة سالمة موظفيها وأصولها ومعداتها إحدى أهم
أولويات أعمالها .تأكيداً عىل ذلك ،ولضمان الفهم الجيد لهذا المبدأ
ً
جولة
يف لك مستويات الرشكةُ ،يجري الرئيس التنفيذي وفر يق إدارته
ُّ
لتفقد جوانب السالمة لك شهر .يكمن الهدف الرئييس من هذا
الربنامج يف االتصال المبارش مع الموظفني الميدانيني واالستماع إىل
وجهات نظرهم حول التحديات والعقبات المتعلقة بالسالمة اليت تثري
قلقهم .وهذه الجولة اإلدار ية تستغرق نصف يوم وتشمل نقاشات
ُّ
وتفق ٌ
د ميداين واجتماعات للفر يق.
تتصل بالسالمة

األداء القائم عىل السلوك ( )BBPهو آلية عمل ُتم ِّكن مجموعات
العمل من تحديد عاداتهم وسلوكياتهم وقياسها وتغيريها .وهو
مفيد لتعز يز السلوك ُ
ٌ
الملزتم بأوجه السالمة يف المؤسسات وإليجاد

ثقافة التواصل المفتوح بني العاملني .وقد شهدت صدارة يف
عام 2019م تجاوباً كبرياً من جميع الموظفني من حيث المالحظات
المرتبطة باألداء القائم عىل السلوك .ووردت ،بحسب تقار ير صدارة،
 71,828مالحظة للتحسني تتصل باألداء القائم عىل السلوك ،وذلك
يف مقابل المؤرش المرجعي الذي يبلغ  20,000فقط مما يعكس
تجاوب الموظفني مع المبادرة وتفاعلهم معها .وكان التأثري عىل
الثقافة المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة إيجابياً ،ونعتقد أنه
لرقم قيايس يف 2019م بتسجيل (صفر)
ساهم بالفعل يف تحقيقنا
ٍ
من حاالت اإلصابات المهدرة للوقت .و ُيظهر تحليل األداء القائم عىل
السلوك يف عام 2019م الحاجة إىل الرتكزي عىل جوانب البيئة والصحة
والسالمة عند التحقق من االمتثال يف تصار يح العمل اآلمنة ،وكذلك
العناية الجيدة بمواقع العمل مستقب ً
ال.

الرؤية الخاصة باألداء القائم عىل السلوك

جميع األفراد
قادرون عىل
الترصف بشكل
مقبول

ال حوادث تتعلق
بالصحة والسالمة
والبيئة ألسباب
سلوكية

منتدى صدارة للسالمة
عقدت صدارة أول منتدى حول السالمة للمقاولني يف عام 2019م،
َ
المعارف
تبادل خالله المسؤولون القياديون للرشكات والمقاولون
حول األساليب والمفاهيم الجديدة يف مجال السالمة .كان هدف
عالقة َّ
يقة
صدارة يف المنتدى إبقاء
فعالة مع المقاولني وإيجاد طر ٍ
ٍ
ُّ
تحقيق التمي يف األداء فيما يتعلق بالبيئة
لمؤازرة الجهود يف سبيل
ِ
والصحة والسالمة.
تضمن اللقاء جلسة نقاش أجاب فيها القياديون يف صدارة عىل
أسئلة حول عالقات المقاولني مع الرشكة ومصلحتهم المشرتكة يف
ٍ
ٍّ
لكل من الموظفني والمقاولني.
رفع مستوى السالمة بالنسبة

العمليةالمرتبطة باألداء القائم عىل السلوك

تقييم أداء القيادي الجديد

قائمة
التحقق لـ BBP
المالحظات
المرتبطة بـ BBP
تعليقات/حوار
تقر ير باستخدام
أداة BBP
جمع البيانات

تعتمد صدارة برنامجاً ممزياً لتقييم مديري اإلدارات يف المصانع
من وجهة نظر سالمة العمليات تحت عنوان“ :تقييم أداء القيادي
حدد موعد التقييم يف غضون  90يوماً من ِّ
الجديد” .و ُي َّ
منصب
تول
ٍ
إداري جديد يف أحد المصانع .ويهدف ذلك إىل تقييم درجة الفهم
األسايس للمواد الكيميائية التفاعلية والمخاطر المحتملة المرتبطة
بالعمليات التشغيلية يف المصنع.
السمات األساسية اليت يجب أن ُيثبتها القيادي الجديد:
•

دراية كافية بالمواد
يتعني عىل القادة الجدد خالل الربنامج إظهار
ٍ
َّ
المطلعني ،والذين
لجنة من الخرباء
الكيميائية التفاعلية إىل
ٍ
ً
عادة من الموقع ذاته أو من لجنة المواد الكيميائية.
يكونون

•

د معيار ية محددة قبل
ُيتوقع من القادة الجدد اجتياز مراحل إعدا ٍ
تقييمهم.

التحليل
التوصيات
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صحة الموظفني

حملة توعية المحافظة عىل السمع

()403-7 ,403-6 ,403-3

ً
حملة للتوعية بأهمية المحافظة
أطلقت صدارة يف عام 2019م
عىل السمع تحت شعار “أنا المسؤول عن سمعي” ،بهدف تعز يز وعي
الموظفني بشأن حماية السمع أثناء عملهم يف المصانع وخارج
مكان العمل.

تأيت صحة ورفاه موظفي صدارة عىل رأس أولوياتها .وتعمل
إدارة الخدمات الصحية بال كلل عىل مدار الساعة طوال أيام
األسبوع لضمان تحقيق تحسن يف صحة الموظفني ورفاههم
عاما بعد عام.

ً
َّ
أنشطة مختلفة بما يف ذلك الملصقات والمواد
تضمنت الحملة
ُ
ش فيديو توعوي عىل
الرتويج َّية مع شعار ِ الحملة والرسائل .كما ن ِ
الشبكة اإللكرتونية الخاصة بصدارة ،إىل جانب برنامج محاكاة لضعف
السمع َّ
مكن الموظفني من تجربة التأثري التدر يجي لضعف السمع
عىل حياة الشخص .قاد الحملة فر يق خرباء الصحة المهنية ( )IHوقد
انطلقت يوم  3مارس ،احتفا ً
ال بيوم السمع الذي حددته منظمة
الصحة العالمية.

تطعيمات
كما تتعاون إدارة الخدمات الصحية مع وزارة الصحة بالمملكة إلعطاء جميع الموظفني
ٍ
سنو َّية ضد اإلنفلونزا .وقد أسفرت جهود اإلدارة الحثيثة عن تصدرها طليعة الجهات اليت نجحت يف منع
انتشار  COVID-19بني موظفي الرشكة.

برامج المراقبة الصحية

500

موظفني

الفحص الطيب السنوي (عدد الموظفني)
3344
3129

2017

استضافت صدارة جمعية الصحة الصناعية األمر يكية يف جلسة
ُتعقد ألول مرة يف الجبيل بحضور أكرث من  180مشاركاًَّ .
وفرت
ً
منصة للربط المهين والتواصل بني أخصائيي الصحة
الفعالية
الصناعية المحرتفني وغريهم من المتخصصني يف مجال البيئة
والصحة والسالمة والمسؤولني عن ضمان صحة الموظفني يف
مكان العملُ .
وقدِّ مت خالل الفعالية بعض البحوث الفنية حول
المخاطر البيولوجية يف قطاع النفط والغاز ،مع الرتكزي عىل مكافحة
البكتري يا الفيلقية (الليجيونيال)  Legionellaيف المسطحات المائية.

=

تطعيم ضد االنفلونزا (عدد الموظفني)

3215

1347

2018

جمعية الصحة الصناعية األمر يكية –
فرع الخليج العريب ()AIHA-AGLS

2019

حملة مرىض السكري (عدد الموظفني)

2017

600

489

2018

2019

الرعاية الصحية األولية (عدد الموظفني)
3424
2983

النشاط

التفاصيل

تدر يب المدرب

جلستان
 34من الحضور من قسم البيئة
والصحة والسالمة

جلسة توعية حول
حملة االمتثال لشؤون
البيئة والصحة
والسالمة

 158جلسة يف  26مصنعاً
 2597شخصاً من الحضور

جولة تفقدية من
خرباء الصحة المهنية

 8زيارات لمواقع مختلفة يف صدارة

توعية رقمية

فيديو عن حاسة السمع
برنامج محاكاة فقدان السمع ()HLSim

2163

صفحة إلكرتونية حول كيفية المحافظة
عىل السمع
رسائل أسبوعية خاصة بالحملة (اإلصابة
أو عدم اإلصابة بفقدان السمع)

250
2017
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2019

2017

2018

2019

توعية ترويجية

رسائل الرب يد اإللكرتوين والمواد
والملصقات

مسابقات بمكافآت

 327متسابقاً
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تعز يز نمط الحياة الر يايض
إسهاماً من صدارة يف تنمية المجتمع ورفاهه ،واعتقاداً منها َّ
بأن
لنمط الحياة الر يايض دو ٌر يف مستوى إنتاجية الموظفني ،ش َّيدت
َ
خمسة مرافق ر ياضية ،اثنان منها يف مجمع صدارة لألعمال
صدارة
( ،)SBCوثالثة يف موقع المجمع الكيميايئ (صالتا ر ياضة لجميع
الموظفني من اإلناث والذكور وصالة لطاقم عمل مكافحة الحر يق
وخدمات الطوارئ لدعمهم يف متطلبات أداء دورهم) .المرافق
متاحة لجميع الموظفني وللمجموعات الر ياضية الداخلية المسجلة
ٌ
(مزيد من المعلومات يف فصل المجتمع والتأثري
يف الرشكة
االجتماعي).

بطوالت رمضان
الر ياضية
باإلضافة لما سبق ،أطلقت صدارة يف عام
2019م بطوالت رمضان الر ياضية لموظفي
صدارة .تهدف هذه المبادرة ،اليت تقام
يف مركز صدارة الر يايض ،إىل خلق لقاءات
اجتماعية بني الموظفني والرتويج لنمط
حياة نشط مع زيادة الوعي بأهمية الر ياضة
ٍ
يف الحفاظ عىل رفاه المجتمع ككل.

مجموعات صدارة الر ياضية

125+
فريق كرة السلة

15+

فريق الكر يكت

76
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15

فريق تنس الر يشة

35+

فريق البولينج والبلياردو

يف عام

2019

م

أطلقت صدارة
بطوالت رمضان
الر ياضية لموظفي صدارة
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البيئة
أسست صدارة يف عام 2019م لجنة تحسني
إدارة الطاقة والموارد ،وهي مبادرة أطلقها
فر يق االستدامة برعاية نائب الرئيس للتصنيع
والهندسة لتيسري رصد وتحسني تأثري عنارص
البصمة البيئية األربعة يف صدارة :انبعاثات
الغازات الدفيئة ( ،)GHGاستهالك الطاقة
والمياه وفاعلية استخدام المواد.

لتيسري رصد وتحسني عنارص
البصمة البيئية األربعة يف
صدارة :انبعاثات الغازات
الدفيئة ( ،)GHGاستهالك
الطاقة والمياه وفاعلية
المواد

تعد لجنة تحسني إدارة الموارد جزءاً من لجنة االستدامة يف صدارة بقيادة
أحد مدراء المصانع ،ويرشف عىل تنسيق جميع األنشطة ممثلون لكل عنرص
من العنارص األربعة .تحدِّ د هذه اللجنة مؤرشات األداء الرئيسية للبصمة
البيئية يف صدارة

اللجنة الفرعية
لتحسني إدارة الطاقة
والموارد

فاعلية استخدام
المواد

استهالك المياه

الغازات الدفيئة
والطاقة

عام

2019م

أسست صدارة لجنة
تحسني إدارة الطاقة والموارد
78
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االنبعاثات والغازات
الدفيئة GHG

انبعاثات الغازات الدفيئة

انبعاثات الهواء

تطبق صدارة معيارا شامال وقويا إلدارة
جودة الهواء من أجل ضمان االمتثال
الكامل للمتطلبات التنظيمية ،وعىل
األخص اللوائح البيئية للهيئة الملكية،
والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة،
ومعايري مؤسسة التمويل الدولية (.)IFC
وتحرص صدارة عىل رصد االنبعاثات الهوائية والغازات
الدفيئة وإدارتها بصورة متواصلة.

تتضمن انبعاثات الغازات الدفيئة الغازات التالية:

•

أكسيد النيرتوجني ()NOx

•

أكسيد الكرب يت ()SOx

•

المركبات العضوية المتطايرة ()VOC

•

أول أكسيد الكربون ()CO

•

الجسيمات الدقيقه ()PM

َّ
محددة
تحليل
ُتقاس انبعاثات الهواء المستمرة باستخدام أجهزة
ٍ
ُ
وتس َّ
جل بياناتها باستخدام نظام الرصد المستمر لالنبعاثات (.)CEMS
َّ
فيتبع الجداول الزمنية التنظيمية
أما إعداد التقار ير بشأن االنبعاثات
المحددة.
ُو ِضعت تدابري رصد انبعاثات الهواء والحد منها لتقليل التأثري السليب
المحتمل عىل جودة الهواء خارج الموقع .ووفقاً لتقييم األثر الذي
ُ
أجري باستخدام برامج نمذجة تشتت الهواء ،وقد ثبت أن التأثري
المتوقع لالنبعاثات من مصنع صدارة عىل مستوى األرض وخط
بصورة مرضية مع المعايري واألنظمة اليت
السياج وما بعده يتوافق
ٍ
تحدد الجودة الالزمة للهواء المحيط.
تستخدم صدارة نظاماً قائماً عىل الويب (اإلنرتنت) للرصد واإلبالغ
البييئ ،وقد جرت تهيئته بحيث ِّ
يلب احتياجات الرشكة الفور ية والطويلة
األجل الخاصة بمراقبة انبعاثات الهواء .هيكل النظام البييئ هذا
َّ
موضح يف الرسم البياين أدناه:

عملية مستمرة

•

الميثان ()CH4

•

أكسيد النيرتوز ()N2O

•

مركبات الكربون الهيدروفلور ية ()HFCs

•

المركبات الكربونية الفلور ية المشبعة ()PFCs

•

سادس فلور يد الكرب يت ()SF6

بناء
يتم إدخال كم َّيات الغازات الدفيئة وحسابها
ً
عىل الطرق الموضحة يف بروتوكول تقييم البصمة
وفيها:

ٌ
مقياس
إن مقدار الخفض يف الغازات الدفيئة هو
رئييس ُيرصد و ُيقاس عىل مدار العام .وقد سجلت
َ
النطاقني 1
صدارة يف عام 2019م انخفاضاً يف كال
ً
مقارنة بعام 2018م.
و2

انبعاثات الغازات الدفيئة

2018م

2019م

النطاق ( :1مليون طن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون )Mn Tonnes CO2e

4.31

4.13

النطاق ( :2مليون طن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون )Mn Tonnes CO2e

2.11

2.19

كثافــة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة (مليــون طــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون
 /Mn Tonnes CO2eطــن منتــج)

2.12

2018

250
بيانات تار يخية

بيانات العملية

المؤرخ
اإلدخال اليدوي
(بيانات المخترب غري
الدور ية ،البيانات
المستبدلة)

تنبيهات صادرة نتيجة
ظهور خلل يف المعدات أو البيانات
برنامج البيانات

بيانات دور ية من المخترب

•

ثاين أكسيد الكربون ()CO2

2.08

انبعاثات الغازات الدفيئة ()GHG

بيانات تحليل العملية

نظام الرصد المتواصل لالنبعاثات
( )CEMSبيانات المحلل

•

النطاق  :2انبعاثات الغازات الدفيئة غري
المبارشة والمتولدة خارج الموقع لكن تقوم
صدارة برشائها ،مثل الكهرباء.

()305-6 ,305-5 ,305-4 ,305-2 ,305-1

تشمل انبعاثات الهواء الغازات التالية:

()103-3 ,103-2 ,103-1

•

النطاق  :1انبعاثات الغازات الدفيئة المبارشة
الناتجة عن مصادر مملوكة للرشكة أو تقع يف
ُّ
تحكمها ،مثل االنبعاثات من االحرتاق يف
نطاق
المراجل واألفران والمركبات المملوكة للرشكة أو
الخاضعة إلدارتها وغريها.

2019

200

تقار ير مجدولة عن انبعاثات الهواء
االحتفاظ بسجالت عن البيانات البيئية

150

انبعاثات الهواء عن معالجة النفايات
الخطرة من أجل رصد النفايات
إعداد التقار ير

100

50

ً
متاحة بسهولة لجميع الرشكاء داخل وخارج الرشكة
بيانات دقيقة ويجعل جميع معلومات انبعاثات الهواء المطلوبة
يضمن النظام إنتاج
ٍ
ُّ
ِّ
ً
ً
ُ
ً
ِّ
ُ
تنبيهات بخصوص المشالك المحتملة،
الداخليني والخارجيني .وصمم النظام بحيث يوفر تدفقا فور يا ومتواصال للمعلومات مع إصدار
ٍ
باإلضافة إىل التقار ير الدور ية القياسية.
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النطاق ( 2مليون طن )Mn Tonnes CO2e
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استهالك الطاقة

المياه والنفايات السائلة

تعد الطاقة بالنسبة لصدارة مستلزما أساسيا ،ولهذا السبب
فقد أصبحت إدارة الطاقة واحدة من الموضوعات الرئيسية
والبنود ذات األولوية العالية بالنسبة لقياديي الرشكة.

تدرك صدارة أن الماء هو المورد الطبيعي األكرث أهمية عىل
هذا الكوكب .ويوجد يف المملكة العربية السعودية مصدران
فقط مهمان للمياه :المياه الجوفية والمياه من محطات
التحلية .المياه الجوفية تتسم بكونها محدودة ،ورشاء المياه
من محطات تحلية المياه مكلف ويستهلك الكثري من الطاقة.

()303-5 ,303-4 ,303-3 ,303-2 ,303-1 ,103-3 ,103-1,103-2

()302-5 ,302-4 ,302-3 ,302-1 ,103-3 ,103-2 ,103-1

وتركز اسرتاتيجية صدارة للطاقة عىل تطبيق سياسات الطاقة عىل مستوى الرشكة ككل وتطوير الكفاءات
المطلوبة عرب تأهيل مدققي الطاقة باالعتمادات ذات الصلة وتعيني مدير ٍ للطاقة يمكنه مساعدة
المؤسسة عىل تحسني أدائها يف مجال استهالك الطاقة .وتسعى االسرتاتيجية أيضاً إىل تحديد خط
َّ
يتسن عن طر يق استعماله قياس مقدار وفورات
األساس للرشكة فيما يتعلق باستهالك الطاقة ،يك
الطاقة.
بدأت لجنة إدارة الطاقة يف صدارة يف عام 2019م بهدف دعم وتحفزي برامج الحد من استهالك الطاقة
عرب جميع المواقع واإلرشاف عىل تنفيذها.
استهالك الكهرباء

2018م

2019م

إجمايل استهالك الكهرباء يف الرشكة (جيجا جول)

86,128,963

85,497,929

معدل استهالك الطاقة* (جيجا جول  /طن منتج)

28.47

28.05

أدى تنفيذ مرشوع لتوفري
الطاقة يف مصنع
األنيلني عام 2019م
إىل توفري ما يعادل

2.3
مليون ر يال
سعودي

* يتــم احتســاب معــدل اســتهالك الطاقــة بنــاء عــى كميــة الطاقة
المســتهلكة لــكل طــن مــن المنتجــات الــي يتــم بيعها

وبأخذ هذه الحقائق يف االعتبار ،تبذل صدارة ُقصارى جهدها لجعل معدل استهالك المياه أحد أهم
مؤرشات األداء الرئيسية ( - )KPIsوالذي تجري باستمرار مراقبته واعتباره أحد التحديات بغرض تخفيضه.
لجنة لتوفري المياه من أجل تقليل خفض االستهالك إىل
حىت أن صدارة عمدت يف عام 2019م إىل تشكيل
ٍ
المستوى األمثل.

استهالك المياه

2018م

2019م

الصناعية (مليون مرت مكعب)

33.04

32.84

الصالحة للرشب (ألف مرت مكعب)

66.61

111.7

معدل استهالك الماء* (مرت مكعب/طن من المنتج)

11.07

10.90

إجمايل الكربون العضوي الناتج عن مياه الرصف (ألف طن)

1.06

1.12

* يتم احتساب معدل استهالك الماء بناء عىل كمية المياه المستهلكة لكل طن من المنتجات اليت يتم بيعها
تفصيل استهالك الطاقة
2018

35

2019

30

مليون جيجا جول

25

1.3

20
15

مليون ر يال
سعودي.

10
5
0
احرتاق الوقود
المستخدم من
مصدر خارجي
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كما أدى تنفيذ مرشوع
آخر للطاقة يف مصنع
التولوين ثنايئ األمني
( )TDAإىل وفر يف
الطاقة يعادل

احرتاق الوقود
المنتج داخل
الموقع
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سيارات وغريه

أفران حرق

بخار

انبعاثات ناتجة

(إنتاج داخيل)

عن الحرق

كهرباء (مشرتاة)

بخار (مشرتى)

استهالك المياه الصالحة للرشب

استهالك المياه الصناعية
2018

33.1
33.05

2019

160

2018

2019

140

33

120

32.95

100

32.9

80

32.85

60

32.8

40

32.75

20

32.7

0
المياه الصناعية (مليون مرت مكعب)

مياه صالحة للرشب (ألف مرت مكعب)
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إدارة النفايات

حدد ما مجموعه

600

()306-2 ,103-3 ,103-2 ,103-1

تطبــق صــدارة برنامجا إلدارة النفايات يوظف أحــدث التقنيــات للحد
مــن النفايــات بصــورة فعالــة .كمــا وفــرت برامــج توعيــة
وتــدر يــب للموظفــن تغطي خطط الحد من النفايات ومعايري
إدارة النفايات عرب جميع الوحدات .ونحرص يف صدارة عىل
السعي لالستفادة من جميع السبل المحتملة إلعادة استخدام
و/أو إعادة تدوير المواد سواء داخليا أو بالتعاون مع رشكائنا
الخارجيني .وتعتمد صدارة التسلسل الهرمي التايل يف إدارة
النفايات الخطرة وغري الخطرة:
كلفت صدارة فر يقاً لالضطالع
بمسؤولية إدارة النفايات من أجل
تصنيف وتحديد خصائص النفايات.
َّ
وتتبع الرشكة قبل التخلص من
ً
َّ
النفايات عملية إجرائية تفصيلية يف
توصيف النفايات .وهذا يتطلب إعداد
عنرص
يف بخصائص لك
بطاقة تعر ٍ
ٍ
من النفايات ،وهي مشابهة لصحيفة
بيانات سالمة المادة ( )SDSاليت ِّ
تلب
متطلبات األمم المتحدة الخاصة
بمعايري اإلبالغ عن األخطار وبيانات
المنتجات الخطرة ونقل النفايات
الخطرة.
عقب االنتهاء من عملية توصيف
النفايات ،يكون لدى صدارة خياران:
إما التخلص من النفايات يف الموقع
عرب وحدات المعالجة الحرار ية مع
خاصية االسرتداد الحراري ،أو التخلص
منها خارج الموقع بموجب عقود
مرصح بها إلعادة التدوير والتخلص
من النفايات .وقد ُحدِّ د ما مجموعه
 600مسار للنفايات الخطرة وغري
الخطرة ،كما ُوضعت بياناتها
التعر يفية.

األكرث تفضيال
تجنب

مسار للنفايات
الخطرة وغري الخطرة،
كما وضعت بياناتها
التعر يفية

إدارة النفايات

2018م

2019م

النفايات الصناعية الخطرة (ألف طن)

18.36

15.06

النفايات الصناعية غري الخطرة (ألف طن)

5.99

5.35

نفايات معاد تدويرها بتكاليف معالجة (ألف طن)

6.58

9.59

نفايات ناتجة عن شعلة حرق الغاز ( etsaw gniralFألف طن)

187.37

219.99

معدل إنتاج المخلفات* (طن من النفايات  /طن من المنتج)

0.095

0.124

* يتم احتساب معدل إنتاج المخلفات بناء عىل كمية النفايات الناتجة لك طن من المنتجات اليت يتم بيعها

تقليل
إعادة استخدام
إعادة تدوير

نفايات (ألف طن)

250

استعادة
معالجة
التخلص
األقل تفضيال

200

150

100

50

0
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2018

2019

نفايات صناعية خطرة

نفايات صناعية غري خطرة

نفايات معاد تدويرها
بتكاليف معالجة

نفايات ناتجة عن اإلحراق

تقر ير االستدامة لعام 2019م

85

إعادة التدوير وإعادة االستخدام
استطاعت وحدة العمليات البيئية يف صدارة يف عام 2019م
توفري أكرث من  13.44مليون ر يال سعودي باعتمادها تدابري وإجراءات
استدامة تركز عىل إعادة تدوير المواد وإعادة استخدامها واعتماد
اللوجستيات الصديقة للبيئة .وتنفذ رشكة صدارة برامج إلعادة التدوير
(البالستيك والمعادن والورق والنفايات اإللكرتونية ،وغريها) يف جميع
أنحاء المجمع الكيميايئ ،مما يوفر أطنانا من المواد بدال من أن
ينتهي بها المطاف يف مكب النفايات ،ويف بعض األحيان يساهم
ذلك يف تحقيق إيرادات نتيجة منح حياة ثانية للعديد من األشياء اليت
يمكن إعادة استخدامها.

يف عام 2019م تم
توفري أكرث من

13.44
مليون

ر يال سعودي باعتماد
تدابري وإجراءات االستدامة
اليت تتمحور

إنجازات صدارة يف مجال إدارة النفايات لعام 2019م

توفري

13,436,468.70

التخلص اآلمن من

ر.س .عن طريق إدارة التخلص من النفايات يف الرشكة.

طن مرتي من النفايات الخطرة وغري الخطرة.

25,484.27

إعادة التدوير اآلمنة لـ

إزالة

10,735.57

طن مرتي من الهيدروكربونات والمواد المختلطة القابلة إلعادة
التدوير وقطران تولوين ثنايئ األيزوسيانات وحمض الكربيتيك.

برنامج إعادة االستخدام يف وحدة إدارة المواد خارج
الموقع أعاد توزيع

4,850

منصة نقالة داخل وحدات مجمع صدارة.
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حملة التنظيف (مرافق صدارة)
تعترب معايري نظافة المكان من أهم العوامل اليت تساهم يف الحفاظ
عىل بيئة عمل آمنة يف صدارة .وحفاظاً منها عىل هذه المعايري
العالية ،تطلق صدارة حمالت التنظيف بصفة منتظمة لبناء ثقافة
النظافة داخل مكان العمل وخارجه.

1,108,800

كلغ من النفايات المحلية من مدافن النفايات بإكمال
نقل  1,312شحنة إىل منشآت إعادة التدوير.

وحدات المعالجة الحرار ية
ِّ
تشغل صدارة وحدتني للمعالجة الحرار ية من المستوى العالمي
مجموعة متنوعة من نفايات العمليات التشغيلية ،بما يشمل
لحرق
ٍ
الهيدروكربونات الخطرة والسامة والهالوجينية المتولدة داخل

المجمع عن طر يق عملية األكسدة الحرار ية .تتلقى الوحدات تدفقات
النفايات الغازية والسائلة الناتجة من العمليات ،وييل ذلك اإلدارة اآلمنة
لهذه التدفقات وإنتاج نواتج االحرتاق اليت تتوافق مع اللوائح البيئية.
ُ
وتسرتد الحرارة المتولدة يف غرف االحرتاق عرب توليد  100طن مرتي/
ساعة من بخار الضغط المتوسط ( .)MPالذي يتم االستفادة منه يف
تشغيل المصانع.
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حفظ التنوع البيولوجي
()304-2 ,304-1 ,103-3 ,103-2 ,103-1

اهتمت صدارة أثناء بناء منشآتها برصد التأثريات السلبية
المحتملة عىل التنوع البيولوجي يف لك من مجمع اإلنتاج
ويف مناطق االستالم/الشحن ،بما يف ذلك ميناء الملك فهد
الصناعي يف الجبيل.
ُّ
التنوع البيولوجي جزءاً ال يتجزأ من التقييم
وقد كان
ُ
الشامل لألثر البييئ ( )EIAالذي أجري قبل البدء
بمرشوع البناءُ ،
وطبِّق أثناء جميع مراحل المرشوع.
وخلُص تقييم األثر البييئ إىل أن تأثري المرشوع
سيكون ضئي ً
ال عىل مستوى التنوع البيولوجي .وقد
تم مراعات كافة عنارص اتأثري البييئ من المساحات
الخرضاء والنباتات إىل الثدييات والطيور والزواحف
والربمائيات والالفقار يات.
تحرص صدارة إىل جانب ذلك عىل تعز يز جهودها
يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي ،بما يشمل
تطبيق األنظمة والضوابط التشغيلية بهدف

َّ
الفعال للتأثريات البيئية مثل انبعاثات الهواء
الرصد
ومستويات الضوضاء وخصائص النفايات السائلة.
ً
متوافقة مع
جاءت نتائج التحليالت لعام 2019م
معايري المرشوع ،ومع القيود التنظيمية المحلية
ومستويات األداء المعياري وفقاً لمؤسسات
التمويل الدولية .ونظراً الستخدام صدارة لمرافق
موائن قائمة بالفعل ،فقد ُ
اعترب التأثري الرتاكمي
المحتمل عىل التنوع البيولوجي البحري منخفضاً.

ملخص البيانات
المقياس

الوحدة

2018م

2019م

غازات الدفيئة ()GHG
النطاق  1انبعاثات الغازات الدفيئة

مليون طن CO2-e

4.31

4.13

النطاق  2انبعاثات الغازات الدفيئة

مليون طن CO2-e

2.11

2.19

معدل انبعاثات الغازات الدفيئة

طن /CO2-eطن من المنتجات

2.12

2.08

الطاقة
استهالك الطاقة

جيجا جول

86,128,963

85,497,929

معدل استهالك الطاقة

جيجا جول /طن مرتي من المنتجات

28.47

28.05

المياه
الصناعية

مليون مرت مكعب

33.04

32.84

مياه صالحة للرشب

ألف مرت مكعب

66.61

111.7

معدل استهالك المياه

مرت مكعب/طن من المنتجات

11.07

10.90

ترص يف الكربون العضوي الناتج عن مياه الرصف

ألف طن

1.06

1.12

بيانات النفايات المنتجة
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النفايات الصناعية الخطرة

ألف طن

18.36

15.08

النفايات الصناعية غري الخطرة

ألف طن

5.99

5.35

نفايات معاد تدويرها بتكاليف

ألف طن

6.58

9.59

نفايات ناتجة عن اإلحراق

ألف طن

187.37

219.99

معدل انتاج النفايات

أطنان من النفايات/أطنان
من المنتجات

0.095

0.124
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األثر المجتمعي
()413-1 ,103-3 ,103-2 ,103-1

تلزتم صدارة للكيميائيات الزتاما قويا بتطبيق
مبدأ المواطنة المؤسسية المسؤولة لخدمة
المملكة العربية السعودية والمجتمعات المحلية
عرب مراعاة وضبط التأثري الناجم عن عملياتها
التشغيلية ،مع المساهمة إسهاما
كبريا يف تعز يز رفاه المجتمع ككل.

تتواصل صدارة مع المجتمع يف الجبيل
والمنطقة الرشقية والمملكة
العربية السعودية عموما.

وتتواصل صدارة مع محيطها االجتماعي يف الجبيل والمنطقة الرشقية والمملكة العربية السعودية
عموماً .وتؤدي الرشكة مع العديد من موظفيها المتطوعني دوراً َّ
فعا ً
ال يف تلبية احتياجات المجتمع.
وتسعى صدارة عرب تفاعلها مع المجتمع إىل مساعدة المحتاجني ،ودعم تطوير وتعليم األجيال،
رشاكات مع المنظمات غري الربحية وكذلك تثقيف المجتمع حول
وخلق الوعي االجتماعي ،مع تأسيس
ٍ
التحديات المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة.

ركائز االسرتاتيجية المجتمعية

البيئة والصحة
والسالمة

العمل
التطوعي

التعليم

الفعاليات
الثقافية

العمل الخريي
والتربعات

تسعى صدارة عرب تفاعلها
مع المجتمع إىل مساعدة
المحتاجني ،ودعم تطوير
وتعليم الجيل النائش.
90

تقر ير االستدامة لعام 2019م

تقر ير االستدامة لعام 2019م

91

01

البيئة والصحة
والسالمة
الوعي البييئ
أطلقت صدارة يف عام 2019م العديد من المبادرات والربامج لرفع
الوعي حول المواضيع البيئية يف مجتمع الجبيل .استهدفت هذه
المبادرات أطفال موظفي صدارة وطالب المدارس ومجتمع الجبيل
ككل.

حملة بيئة بال نفايات
بصورة فعالة أسبوع المملكة البييئ ،وكذلك حملة
تدعم صدارة
ٍ
“بيئة بال نفايات” اليت أطلقها االتحاد الخليجي للبرتوكيماويات
والكيماويات ( )GPCAبغرض الوصول إىل مجتمع الجبيل (من الطالب
وعامة الجمهور) من أجل توصيل الرسائل الرئيسية اليت تحملها هذه
المبادرات حول أهمية حماية البيئة لألجيال الحالية والمستقبلية.
وتقوم صدارة بعمل رشاكات مع الهيئة الملكية يف الجبيل
تجربة
ومسؤويل المدارس المحلية ورشكات إعادة التدوير بهدف خلق
ٍ
فر يدة للطالب يف جانب رفع الوعي البييئ.
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وجاء ُ
َ
جائزة “أفضل
نيل صدارة للكيميائيات للسنة الثالثة عىل التوايل
ً
راعي بييئ يف الجبيل” ،واليت تقدمها الهيئة الملكية ،تأكيدا عىل الزتام
صدارة التام برفع الوعي المجتمعي بالموضوعات البيئية وتعاونها
القوي مع مختلف الرشكاء يف المجتمع المحيل.

نادي صدارة
البييئ بمدرسة
حراء االبتدائية

تستهدف الحملة ،اليت شملت ما مجموعه  200مشارك ،المدارس
االبتدائية وغطت العديد من األنشطة التعليمية التفاعلية
والمحارضات التوعوية اليت ركزت عىل مستويات التعامل مع النفايات
مثل تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها .كما تضمنت
زيارات إىل معرض صدارة الدائم يف مركز المعرفة واإلبداع بالهيئة
ٍ
الملكية بالجبيل باإلضافة إىل زيارة رشكات إعادة التدوير المختلفة.
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02

احتفالية بيئية يف
مدرسة المرجان
االبتدائية

03

زيارة الطالب
لرشكات إعادة
التدوير

حملة التنظيف
د دامت أسبوعاً
شاركت صدارة بجهو ٍ

البيئة المحلية من العبوات
لتنظيف
ِ
البالستيكية والمعدنية وغريها من النفايات،
ضمن أنشطة مبادرتها “الرعاية المسؤولة”
.®Sadara’s Responsible Care
وساعد أكرث من  600متطوع من صدارة،
ٍ
مع أطفالهم وطالب من المدارس المحلية،
يف إزالة حوايل  5أطنان من النفايات
والقمامة من  12موقعاً مختلفاً يف الجبيل
وما حولها.

أكرث من

600
مشارك
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05
أطنان

12

موقعا
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LANOITANRETNI DLROW
YAD S’NERDLIHC
ta tnemtraped ytefaS dna htlaeH ,tnemnorivnE ehT
yaD s’nerdlihC lanoitanretnI eht ni detapicitrap aradaS
ytivitaerC dna egdelwonK eht ta noitibihxE latnemnorivnE
eht gnithgilhgih ,liabuJ rof noissimmoC layoR ni retneC
a gnidloh dna tnemnorivne eht gnivreserp fo ecnatropmi
.nerdlihc rof pohskrow gniroloc

مسابقة الحلول البيئية
المبتكرة

ُ
لثالثة فائزين بالمسابقة لك عام
وتمنح جوائ َز
ِ
بحضور الرئيس التنفيذي لصدارة والمدراء
التنفيذيني.

قامت صدارة يف عام 2019م وللسنة الثانية برعاية
مسابقة الحلول البيئية المبتكرة .وتشجع صدارة
َ
الشباب والفتيات من جميع أنحاء
بهذه المسابقة
مبتكرة للتصدِّ ي للقضايا
المملكة عىل إيجاد حلول
ٍ
البيئية المزمنة.

ُ
أطلقت المسابقة يف أبر يل بالتعاون مع الهيئة
الملكية للجبيل وينبعُ ،
وحدِّ د الموعد النهايئ
لتقديم الطلبات يف يونيو.

األول
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منذ عام
2015م تربع

التربع بالدم

الفائز

الثاين

الفائز

الثالث

رشوق فالته

محمد الرش يف

صالح المطوع

هندسة تكنولوجيا
المعلومات بالدمام

جدة

مدرس يف مدينة الجبيل

كبسولة المخترب
تحويل نفايات المواد
الكيميائية إىل طاقة

إعادة تدوير
الرماد الكربوين

جمع النفايات
البالستيكية من البحر
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شارك قسم البيئة والصحة والسالمة يف صدارة يف المعرض البييئ
لليوم العالمي للطفل يف مركز المعرفة واإلبداع بالهيئة الملكية
بالجبيل ،وأبرز أهم َّية الحفاظ عىل البيئة وعقد ورشة تلوين لألطفال.

التوعية الصحية

المشار يع الفائزة لعام 2019م

الفائز

اليوم العالمي للطفل

816
3,000

تؤدي صدارة دوراً رائداً يف مجال المسؤولية االجتماعية للرشكات،
وضمن مساهمتها يف نظام الرعاية الصحية يف المملكة دأبت
حملة سنوية للتربع بالدم لمدة
صدارة منذ عام 2015م عىل تنظيم
ٍ
ثالثة أيام .وقد تربع  816موظفاً بالدم منذ عام 2015م بما يخدم
مستشفيات محل َّية مختلفة.
مصلحة  3,000مر يض تقر يباً عرب
ٍ

موظفا بالدم لدعم
مر يض تقر يبا عرب
مستشفيات محلية
مختلفة

حملة التربع بالدم
العام
عدد الموظفني
المتربعني بالدم

2015م

318

2016م

107

2017م

-

2018م

109

2019م

282
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ملتقى صدارة األول
للموظفات
أطلقت صدارة يف عام 2019م أول ملتقيات صدارة للموظفات،
تحت شعار “المرأة يف القيادة” .وتهدف المبادرة إىل إرشاك المواهب
بني موظفات صدارة وتنميتها بما يتماىش مع أهداف وتطلعات
رؤية المملكة .2030

التعليم
برامج تطوير قدرات
الطالب
.I

برنامج صدارة للتدر يب الداخيل
(التعليم التعاوين) :يم ِّكن هذا الربنامج
الطالب من الجامعات والمعاهد
مهارات عملية
المعتمدة من اكتساب
ٍ
خالل اكتسابهم للخربة المهنية ،ويجمع

بني التعليم القائم عىل الفصول الدراسية
والخربة المهنية العملية .يسعى الربنامج
إىل تعز يز العالقة بني صدارة والجامعات
والكليات ،من أجل التعاون يف تقديم
المزيد من برامج التطوير عىل اعتباره
جزءاً من أنشطة رشكة صدارة يف مجال
المسؤولية االجتماعية.

 .IIIبرنامج الرعاية :يهدف هذا الربنامج إىل
رعاية الطالب السعوديني الذين يملكون
القدرة عىل تجاوز حدودهم أكاديم ّياً
بقدرات مهن َّية وقياد َّية تتماىش مع
ٍ
األهداف االسرتاتيجية للرشكات.

 .IIبرنامج صدارة للتدر يب عىل رأس
العمل :يهدف هذا الربنامج إىل تزويد
الطالب بالتدر يب العميل يف أثناء قيامهم
بمهامهم المهنية ،وذلك كجزء من آل َّيات
استكشاف مرشحي التوظيف يف صدارة.

تعز يز مفهوم
االستدامة بالنسبة
للقطاع يف كلية الجبيل
الصناعية

سعياً منها لنرش ثقافة االستدامة بني الجيل
الجديد من فئة المهندسني والفنيني،
ً
محارضة علمية تشمل عرضاً
قدمت صدارة
توضيح ّياً حول االستدامة يف المشار يع
الصناعية ،وشهدت تفاع ً
ال نشطاً من الطالب
وأعضاء هيئة التدر يس بقسم الهندسة
الكيميائية وهندسة العمليات يف كلية الجبيل
الصناعية بعدد من المداخالت واألسئلة.

متحدثات بارزات من
شارك يف ملتقى التعاون بني موظفات صدارة
ٍ
جميع أنحاء المملكة أ َتني لمشاركة معارفهن وخرباتهن مع القوى
العاملة النسائية يف صدارة .وتحدثت الدكتورة بسمة البحريان،
المديرة التنفيذية للهيئة العامة لالستثمار بالمملكة ،عن تجربتها
العلمية والعملية إىل جانب إنجازاتها المهنية الرائعة .وسلَّطت وضحى
بنت فهد بن زرعة ،مديرة إدارة تمكني المرأة يف وزارة االتصاالت
وتقنية المعلومات ،الضوء عىل دور وأهم َّية تمكني المرأة والتأثري
الكبري لمشاركة المرأة يف القوى العاملة يف المجالني االقتصادي
واالجتماعي.

الطالبات يف كلية الجبيل الجامعية
يزرن صدارة للتعرف عىل قسم
الموارد البرش ية
ر َّحب فر ُ
د البرش ية يف صدارة بممثلة قسم الطالبات يف
يق الموار ِ
ٌ
كلية الجبيل الجامعية ومعها مجموعة من طالبات شهادة الموارد
مساهمة صدارة يف جهود تمكني المرأة
البرش ية وذلك كجزء من
ِ

ِّ
التنوع واالندماجَّ .
ُّ
قدم فر يق الموارد البرش ية يف صدارة
وتبن
رشحاً للطالبات عن الرشكة كما َّ
وضح بالتفصيل دور القوى العاملة
المهم يف الرشكة عىل اعتبارها الرش يك االسرتاتيجي .وأبرز الفر يق كذلك
مسؤوليات وأنشطة قسم الموارد البرش ية ،بدءاً من استقطاب
المواهب وتخطيط القوى العاملة ،إىل تنمية المواهب واالحتفاظ
جولة
بها .ثم أصطحبهن فر يق قسم الموارد البرش.ية بعد ذلك يف
ٍ
قصرية يف القسم الكتساب معارف متعمقة عن سري العمليات
اليومية يف القسم .وأعربت الطالبات عن امتنانهن لفرصة مالحظة
سري العمل اليومي يف صدارة.

َّ
ركزت المحارضة عىل اتجاهات االستدامة
المتعلقة بقطاع الصناعات الكيميائية يف
جميع أنحاء العالم ،كما جرى فيها رشح
أهم العوامل التجار ية وغري التجار ية الدافعة
سياسات مؤسسية مستدامة .وقد
لتطبيق
ٍ
بنظرة
زودت المحارضة الطالب إىل جانب ذلك
ٍ
عامة حول كيف َّية إدماج رشكة صدارة ،وغريها
من الرشكات الرائدة ،لبنود االستدامة يف
اسرتاتيجيتها.
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صدارة تستضيف
طالب المدارس الثانوية
قامت مجموعة من طالب المرحلة الثانوية
من القصيم بزيارة المجمع الكيميايئ للرشكة
يف الجبيل ،بقصد التعرف عىل كيفية صنع
المواد الكيميائية والمنتجات البرتوكيميائية
 .تلقى الطالب عرضاً تقديمياً حول مجمع
صدارة المتكامل المؤلف من  26مصنعاً
وجولة يف الموقع بالحافلة لالطالع عىل
الدور الرائد لصدارة يف صناعة الكيماويات
يف المملكة العربية السعودية.

صدارة ووادي طيبة توقعان
اتفاقية يف تقنيات سالسل اإلمداد
والواقع المعزز
صدارة تستضيف قادة
المستقبل
بنخبة من الطالب الجامعيني
ر َّحبت صدارة
ٍ
ُ
المتمزيين من البحر ين وعمان والمملكة
ُ
العربية السعودية ،أطلق عليها اسم “قادة
الغد” ضمن مبادرة االتحاد الخليجي
بجولة يف
للبرتوكيماويات والكيماويات ،للقيام
ٍ
مجمع الرشكة الكيميايئ والمعرض البييئ

التفاعيل يف الجبيل .وقد كانت زيارة الطالب
بهدف حضور مؤتمر الرعاية المسؤولة
الذي َّ
نظمه االتحاد الخليجي للبرتوكيماويات
والكيماويات  GPCAيف مركز الملك عبدهللا
الثقايف بالجبيل.

برنامجاً عىل مدار العام تتكفل فيه الرشكات
األعضاء برعاية ودعم طالب الجامعات
الموهوبني من جميع أنحاء دول مجلس
التعاون الخليجي لحضور المؤتمرات السنوية
لالتحاد الخليجي للبرتوكيماويات والكيماويات.

ٌ
رشكة استشارات تكنولوجية
وقعت رشكة صدارة ووادي طيبة ،وهي
تابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة ،اتفاق َّي ًة للبحث والتطوير ألحدث
الحلول التكنولوجية القائمة عىل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
َ
مجال سالسل االمداد والواقع المعزز ،لدراسة استخدامها
ويف
يف عمليات صدارة وسلسلة اإلمداد ووظائف الخدمات المساندة.
ُ
تتيح لصدارة وعمالئها
ستشمل حلول سالسل اإلمداد شبكة
المختار ين التت ُّب َع الفوري واآلمن لدورات اإلنتاج والتسليم .وسيتمكن

حالة الطلب من لحظة تقديمه
العمالء عىل ضوء ذلك من تت ُّب ِع
ِ
َّ
أحدث
وستتضمن حلول الواقع المعزز توظيف
وحىت استالمه.
ِ
يب الموظفني وتدابري ِ السالمة ومراقبة
لتدر
المعزز
أنظمة الواقع
ِ
عمل َّيات المصنع.
َّ
وقع االتفاقية الرئيس التنفيذي لرشكة صدارة ،الدكتور فيصل الفقري،
والرئيس التنفيذي لرشكة وادي طيبة ،الدكتور عبدالرحمن العليان،
حفل أقيم يف مجمع صدارة لألعمال وحرضه الدكتور عبدالعز يز
خالل
ٍ
الرساين مدير جامعة طيبة ورئيس مجلس إدارة رشكة وادي طيبة.
وكذلك أعضاء من اللجنة اإلدار ية يف صدارة.

وبرنامج قادة الغد هو مبادرة أطلقها االتحاد
بدعم
الخليجي للبرتوكيماويات والكيماويات
ٍ
من الرشكات األعضاء لبناء رأس المال البرشي
المحيل يف منطقة الخليج .تتضمن المبادرة

صدارة توقع مذكرة تعاون مع
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

الدكتور عبدهللا الربيش ،رئيس جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل،
تفاهم لتعز يز التعاون بني صدارة والجامعة يف المجاالت
مذكرة
ٍ
األكاديمية والتدر يب العلمي ومبادرات البحث والتطوير والربامج
الثقافية.

وقع الدكتور فيصل الفقري ،الرئيس التنفيذي لرشكة صدارة ،ومعايل
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الرئيس التنفيذي
لصدارة يربز االبتكارات
يف فعالية جامعة وادي
طيبة بالمدينة المنورة
ناقش الدكتور فيصل الفقري ،الرئيس
التنفيذي لرشكة صدارة ،الدور بالغ األهمية
حديث مطول مع
لالبتكار يف صدارة يف
ٍ
جلسة ُعقدت يف رشكة
طالب الجامعة خالل
ٍ
وادي طيبة بالمدينة المنورة.

صدارة تعرض رؤية مستقبلية
لطالب الهندسة الكيميائية بجامعة
الملك فهد للبرتول والمعادن

وأبلغ الفقري الطالب يف الفعالية اليت أقيمت
ٌ
رشكة حديثة العهد،
بتار يخ  16يناير أن “صدارة
وقد كان لالبتكار دو ٌر جوهري يف مسريتها
القصرية الناجحة ،بدءاً من مرحلة التصميم،
وخالل مرحلة البناء والتجهزي وبدء التشغيل
ووصو ً
ال إىل مرحلة التشغيل الكامل.
ُ
والحقيقة أن صدارة ولدت باالبتكار”.

وأشار الرئيس التنفيذي إىل أن النهج اإلبداعي
الذي اعتمدته صدارة يف قطاع صناعة
َّ
مجمع بالس كيم
البرتوكيماويات يشمل
وهي المنطقة الصناعية الوحيدة يف
المملكة اليت تضم قطاع التحويل الكيميايئ
للمواد وقطاع المواد الكيميائية التفاعلية.
ً
ِّ
َّ
بيئة
يوفر
مجمع بالس كيم
كما أضاف“ :إن
صناعات جديدة
مثال َّية لالبتكار الصناعي -
ٍ
وفرص مشار يع تجار ية جديدة”.
ووصف د .الفقري برنامج صدارة الجديد
للمستقبل بأنه“ ،عمل َّية استرشاف َّية ُتعىن
بمسارات العمل اليت تر ِّكز عىل إعدادنا
للتحديات والفرص اليت تنتظرنا .واالبتكار هو
جوهر هذه العملية” .واستشهد الرئيس
التنفيذي يف سياق القطاع األوسع بالعديد
ُّ
تطورات جديدة يف
من االبتكارات  -من بينها
ٌ
وتطورات يف المواد الخام ويف
المنتجات
تحديد المواد اللقيم ،إىل جانب التحسينات
َّ
بصورة
“حسنت
يف كفاءة العمليات  -واليت
ٍ

مبارشة وغري مبارشة مستوى معيشة
الجميع” محلياً ودولياً.
َّ
وحث د .الفقري طالب الجامعة عىل تكر يس
جهودهم لالبتكار ،مشرياً إىل “أننا يف القطاع
الصناعي نتطلع إىل الكليات والجامعات
لتنمية مواهب المستقبل بمهارات التفكري
ُّ
تحولية ،وقدرات
تغيريات
إحداث
القادر عىل
ِ
ٍ
التطوير الذايت الالمحدودة ،اليت تنطلق من
دافع خلق القيمة المضافة”.
ُ
َ
َّ
رشكة وادي طيبة
جامعة طيبة
أسست
العام المايض كإطار لتطوير ِ االستثمارات يف
مختلف المجاالت دعماً لرؤية المملكة 2030
وبرنامجها للتحول الرقمي.

استضاف الرئيس التنفيذي لرشكة صدارة وعد ٌ
د من المسؤولني يف
لطالب قسم الهندسة الكيميائية بجامعة
اإلدارة العليا أمسية عشاء
ٍ
الملك فهد للبرتول والمعادن بالظهران ،عرض لهم خاللها رؤيةً
لمستقبل المملكة تعد بآفاق مرشقة للخر يجني يف مجالهم.
وأشار الدكتور فيصل الفقري ،الرئيس التنفيذي لصدارة ،إىل أن الطالب
قد اختاروا مجا ً
ال دراسياً ممتازاً ،يف ضوء رؤية المملكة 2030
واهتمامها الكبري بقطاع الصناعات التحويلية .شاهد الطالب فيلماً
عن عمليات صدارة ودورها يف هذا التو ُّجه للرتكزي عىل الصناعات
ٌ
عرض تقديمي عن قسم الهندسة الكيميائية
التحويلية ،أعقبه
بجامعة الملك فهد.
شاهد طالب وأعضاء هيئة التدر يس يف جامعة الملك فهد للبرتول
والمعادن أيضاً عرضاً يرشح دور صدارة يف االقتصاد كما َّ
اطلعوا عىل
َّ
يس للمصنعني المحليني والدوليني
أهمية
مجمع بالس كيم ،الذي ُي ِّ
الوصول إىل المواد االخام ومواد اللقيم يف صدارة.
َّ
قدم األستاذ فرحان القحطاين ،نائب الرئيس للعالقات الصناعية يف
صدارة ،بعدها للطالب رشحاً حول الزتام صدارة بدعم تعليم وتدر يب
قواها العاملة المستقبلية ،وأشار إىل تطبيق الرشكة أيضاً لربنامج
تدر ييب مشرتك للطالب المتدربني داخل ّياً.
ٍ
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الفعاليات
الثقافية
احتفال صدارة باليوم
الوطين

المهرجان الوطين للرتاث
والثقافة (الجنادر ية)
صدارة تكرم باحثني من
كلية الجبيل الصناعية عىل
الدراسة الخاصة بمنتجات
نفايات الجبس

َّ
وقدم الدكتور فيصل الفقري ،الرئيس التنفيذي
ً
ً
َّ
لرشكة صدارة ،جائزة تقدير ية نيابة عن الرشكة
إىل الدكتور عيد الهاجري ،المدير التنفيذي لكلية
الجبيل الصناعية .حرض حفل التكر يم أعضاء اإلدارة
التنفيذية يف صدارة وقياديني يف بحوث مركز
قادة جامعيني آخر ين
الجبيل لألبحاث إىل جانب
ٍ
ومشاركني يف الدراسة.

َّ
عبت صدارة عن شكرها لمركز الجبيل لألبحاث
واالبتكار والتكامل الصناعي ( )J-RICHالتابع لكلية
ً
دراسة فن َّية حول
الجبيل الصناعية ( )JICإلجرائهم
نفايات الجبس دعماً
َّ
لمجمع بالس كيم.

َّ
إضافة قيمة عرب إعادة استخدام
ركزت الدراسة عىل
ِ
ٌ
منتج ثانوي
تدفق نفايات الجبس يف صدارة ،وهو
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ينتج عن عملية إزالة الكرب يت من انبعاثات المداخن
(.)FGD

سافر أكرث من  120من موظفي صدارة
وقت مبكر
وعائالتهم إىل منطقة الر ياض يف
ٍ
من العام لحضور المهرجان الوطين للرتاث
والثقافة (الجنادر ية) الثالث والثالثني.
انضم إىل الرحلة موظفون وعائالتهم من
َّ
َ
ووفرت صدارة
منطقت الجبيل والدمام،
َّ
َّ
وجولة
مواصالت مجانية مع مرطبات
ٍ
ٍ
بصحبة مرشدين يف موقع مهرجان
الجنادر ية.

دعت صدارة الموظفني وأرسهم لالحتفال
باليوم الوطين  89للمملكة العربية
السعودية .وحرض أكرث من  1,200ضيف
َّ
تضمن العديد من األنشطة
الحفل الذي
الخاصة باألطفال والعروض الفولكلور ية
السعودية التقليدية .كما أتيحت للزوار الفرصة
إلظهار مشاعر الحب والوالء لوطنهم بكتابة
رسالة إىل المملكة عىل لوحة رسائل صدارة
السعودية.

دعت صدارة الموظفني
وأرسهم لالحتفال باليوم
الوطين  89للمملكة العربية
السعودية .وحرض أكرث من

1,200
ضيف

ً
صورة جماعية أمام
صدارة والتقطوا
الجناح .زاروا بعدها جناح المنطقة الرشقية،
“بيت الخري” ،والذي يسلط الضوء عىل نمط
الحياة التار يخي يف المنطقة ،وواصل زوار
وقفات يف األجنحة اليت
صدارة جولتهم مع
ٍ
تمثل مناطق المملكة المختلفة وتقدِّ م
ً
نظرة ثقاف َّية عن التار يخ السعودي.

أكرث من

120

من موظفي صدارة وعائالتهم
سافروا إىل الرياض لحضور
المهرجان الوطين للرتاث
والثقافة (الجنادر ية)
الثالث والثالثني.

بزيارة إىل جناح وزارة الطاقة
بدأ الربنامج
ٍ
والصناعة والرثوة المعدنية ،حيث قام
الزائرون بتفقد الركن الخاص بمعرض
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إفطار صدارة الرمضاين
َّ
نظمت صدارة يف عام 2019م اإلفطار الرمضاين السنوي الذي
شارك فيه ما يقرب من  800من موظفي صدارة .وأتاح ذلك الفرصة
لإلدارة لتهنئتهم وشكرهم عىل جهودهم وإنجازاتهم .أما الموظفون
المناوبون يف المجمع الكيميايئ يف أثناء اإلفطار ،ولم يتمكنوا بسبب
ذلك من حضور التجمع ،فقد ُقدِّ مت لهم وليمة اإلفطار يف غرف
التحكم والكافيتري يات األربعة الموجودة يف الموقع.
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األمسية الرمضانية مع األيتام
إفطار رمضاين
سنوي يجمع ما
يقرب من

800

من موظفي
صدارة

رحبت صدارة أيضاً خالل شهر رمضان المبارك بأكرث من  45يتيماً

أمسية تضمنت
من منطقة الجبيل والمحافظات المجاورة ،يف
ٍ
الكثري من األلعاب والرتفيه .ضمت األمسية فتياناً وفتيات ترتاوح
أعمارهم بني  7و  17عاماً ،وساعد يف تنظيم هذه المبادرة
أعضاء نادي صدارة التطوعي.

استضافت
صدارة أكرث من

45

يتيما من منطقة الجبيل
والمحافظات المجاورة،
يف أمسية تضمنت الكثري
من األلعاب والرتفيه
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أمسية القرقيعان
اجتمع موظفو صدارة وعائالتهم يف
“أمسية القرقيعان الرتفيهية” لالحتفاء
بمناسبة خاصة تجلب المرح والمتعة
ٍ
لألطفال يف جميع أنحاء منطقة الخليج.
حرض فعالية القرقيعان لهذا العام أكرث من
 500ضيف ،وتضمنت العديد من األنشطة،
مثل الرسم وطاوالت الحرف اليدوية والرسم
عىل الوجه وماكياج الحناء واأللعاب الر ياضية
والراقصني والرتفيه الموسيقي ،وغريها من
الفعاليات .كانت “أمسية القرقيعان الرتفيهية”
ً
ليلة
مناسبة متمزية جمعت العائالت لقضاء
ٍ
من التعارف والمرح ،ونرشت قدراً كبرياً من
اإليجابية بني أبناء موظفي صدارة.

أكرث من

500

ضيف حرض
فعالية القرقيعان
لهذا العام

محافظ الجبيل يكرم
صدارة
َّ
تلقى الرئيس التنفيذي لرشكة صدارة،
الدكتور فيصل الفقري ،تكر يماً من محافظ
الجبيل ،عبدهللا بن نارص العسكر ،وذلك
عىل رعاية صدارة ودعمها للمبادرات يف
محافظة الجبيل طوال عام 2019م ،بما يف
ذلك احتفاالت عيد الفطر وعيد األضحى
واحتفاالت اليوم الوطين بالجبيل ،وغريها من
المناسبات.
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العمل التطوعي

عدد متطوعي صدارة يف عامي  2018و 2019م
650

المجموعات ذاتية التوجيه

100

متطوعي

=

500

سعياً منها للمساهمة يف إيجاد مجتمع نشط ومتفاعل ،أنشأت
ٍ
مجموعات ذاتية التوجيه ( )self-driven groupsلموظفيها
صدارة
ٍ
وأفراد أرسهم ،واليت ُن ِّ
تشجيع وتعز يز ورعاية األنشطة
أجل
من
مت
ظ
ِ
الرتفيهية والتعليمية والفعاليات الخاصة والربامج الرتفيهية لصالح
أفراد المجتمع والموظفني.

2018
مجموعات صدارة ذاتية التوجيه
المجموعة

عدد األعضاء

نادي العمل التطوعي

650

شبكة تمكني المرأة يف صدارة ()SWAN

50

نادي توستماسرتز

25

2019

دعم نادي صدارة للمتطوعني  13نشاطاً تطوعياً يف عام
2019م ،حيث ساهم بما مجموعه

1,799

ساعة تطوعية للدعم المجتمعي.
النشاط

عدد
المتطوعني

الساعات

نادي كرة السلة

+ 125

اليــوم المفتــوح الحتفــال اختبــار
ا لمو ثو قيــة

20

140

نادي تنس الر يشة

15

متالزمة داون          

2

6

نادي الكر يكت

+ 15

إطعام  -الجمعية الخري ية للطعام

5

20

نادي البولينج والبلياردو

القرقيعان العائيل

10

40

+ 35

5

15

إفطار رمضان األول

10

20

إفطار رمضان الثاين

10

20

يوم اليتيم

5

30

الصيف المنعش

4

2

مبــادرة الحقيبــة المدرســية مــن
صدارة     

40

240

اليوم الوطين السعودي

20

120

بيئة بال نفايات

150

1050

مبادرة العطاء لكسوة الشتاء

8

96

المجموع

289

1799

نادي صدارة التطوعي
ً
َّ
بداية من قبل  15من موظفي
أسس نادي الصدارة التطوعي
صدارة يف عام 2013م .ثم انضم المزيد من الموظفني إىل النادي
يف عام 2016م ،ليصل العدد إىل  650متطوعاً .ويركز نادي صدارة
التطوعي عىل المسؤولية االجتماعية ،كما يؤدي دوراً بالغ األهمية
يف الحفاظ عىل رفاه المجتمع ،مما يشجع موظفي صدارة عىل لعب
دور َّ
فعال يف خدمة الوطن.
ِّ
يمثل العمل التطوعي جانباً مهماً يف تحقيق رؤية المملكة العربية
السعودية  ،2030اليت يهدف أحد بنودها ،وهو “وطن طموح” ،إىل
زيادة عدد المتطوعني من الرقم الحايل ،والبالغ  12,836متطوعاً ،إىل
مليون متطوع سنوياً.

اإلفطــار
صــد ا ر ة

الرمضــاين

لموظفــي
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نادي التوستماسرتز
يهدف نادي توستماسرتز صدارة
تجربة تعليم َّية داعمة
إىل تقديم
ٍ
وإيجابية ُتم ِّكن األعضاء من ممارسة
وتنمية مهاراتهم يف التواصل
والقيادة ،بما يعزز الثقة بالنفس
والنمو الشخيص.
وتتوافق هذه الرسالة توافقاً مبارشاً

مع الموضوع األسايس لمنظمة
التوستماسرتز العالمي ة �Toastmas
 ter Internationalالذي يحمل
“أسمع صوتك”.
عنوان
ِ

نادي صدارة التطوعي ينضم إىل ورشة عمل الجبيل حول العمل االجتماعي
أبرز نادي صدارة للعمل التطوعي مؤخراً مدى الزتام صدارة وموظفيها بالمسؤولية االجتماعية ،وذلك بتأديته دوراً فعا ً
ال يف ورشة عمل
ُ
ورشة العمل ،اليت استمرت يومني وحملت
برعاية حكومية حول تخطيط وتقييم برامج العمل االجتماعي .وقد استضافت
أقيمت يف الجبيل
ٍ
َ
عنوان “آليات تخطيط وتقييم برامج العمل االجتماعي” ،الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتعاون مع مؤسسة األمرية صيتة بنت عبدالعز يز للتمزي
يف العمل االجتماعي.

برنامج الرخصة
الدولية للعمل
التطوعي
دعمت صدارة المتطوعني يف
مدينة الجبيل يف عام 2019م
باستضافة برنامج الرخصة الدولية
للعمل التطوعي ،لتصبح بذلك أول
َّ
تتبن مثل هذه المبادرة يف
رشكة
الجبيل .وشارك خمسون متطوعاً
من مختلف الرشكات والجمعيات
يف جهود الرتخيص اليت قدمتها
الجمعية السعودية للعمل
التطوعي.
يعد هذا الربنامج األول من نوعه
الذي يقام يف الجبيل ،ويسعى إىل
توسيع ثقافة العمل التطوعي يف
المنطقة وتعز يز أداء من لديهم
ٌ
ً
رخصة دولية
خربة تطوعية بمنحهم
للعمل التطوعي.

شبكة سيدات صدارة للتواصل والتعاون ()SWAN
ِّ
َّ
منصة تتيح لجميع أفراد صدارة التواصل والتعاون ودعم بعضهم البعض .وتركز الشبكة عىل التطوير
توفر هذه المجموعة ذاتية التوجيه
سلسلة من جلسات التعلم وورش العمل الرامية لتعز يز المهارات.
التعليمي والمهين للنساء يف صدارة عرب إجراء
ٍ

110

تقر ير االستدامة لعام 2019م

تقر ير االستدامة لعام 2019م

111

العمل الخريي
إعادة تدوير األجهزة اإللكرتونية

مبادرة الحقيبة المدرسية

َّ
المعدات
قطعة من
جهاز رقمي أو
تربعت صدارة بأكرث من 3,658
ٍ
ٍ
تجديدها وتوزيعها عىل الجهات الخري ية
لجمعية ارتقاء الخري ية بغرض
ِ
ً
حماية البيئة وذلك
عىل
ا
أيض
ارتقاء
مبادرة
والمجتمعية .وتساعد
ِ
بإعادة تدوير المعدات اليت كان سينتهي الحال بها يف مدافن
النفايات .وقد ُكرَّم صاحب السمو المليك األمري سعود بن نايف بن
حفل
عبدالعز يز ،أمري المنطقة الرشقية ،مبادرة صدارة هذه خالل
ٍ
أقيم يف مارس 2019م.

أمىض متطوعون من موظفي صدارة عطلة نهاية األسبوع يف
شهر أغسطس 2019م ،يف ملء الحقائب المدرسية باللوازم للطالب
المحتاجني يف الجبيل والمنطقة المجاورة .وأكمل  50متطوعاً من
الذكور واإلناث تعبئة حوايل  1,700حقيبة مدرسية باللوازم المدرسية
المطلوبة.

مبادرة العطاء لكسوة
الشتاء
فع ً
نظمت صدارة يف شهر ديسمرب َّ
الية
استمرت ثالثة أيام بهدف تمكني الموظفني
من المساهمة يف مبادرة رشاء المالبس
الشتوية للعائالت المحتاجة يف منطقة
َ
الجبيلَّ .
عملية جمع التربعات نادي
نسق
بدعم من العديد
صدارة التطوعي ،وذلك
ٍ
من أقسام صدارة .وقد ُقدِّ مت قسائم
ُّ
ق محيل
لرشاء مالبس شتوية من مركز تسو ٍ
إىل مؤسسة الجبيل الخري ية لتوزيعها عىل
العائالت الفقرية.

اإلفطار الرمضاين
المفتوح يف مدينة
الجبيل
َّ
مولت صدارة خالل شهر رمضان المبارك
وليميت إفطار ٍ رمضاين للعاملني يف مدينة
الجبيل الصناعية ،ودعمت أيضاً المتطوعني
بتوفري الطعام للحارض ينُ .ن ِّ
ظمت الفعاليات
بالتعاون مع مركز الدعوة بمدينة الجبيل
الصناعية ،وباستضافة مسجد عبدهللا
بن مسعود .وقد شارك أكرث من 30
متطوعاً من صدارة ،إىل جانب العديد من
أفراد أرسهم ،يف تقديم وجبات الطعام
للموظفني .وحرض اإلفطار حوايل  1,000من
العاملني.

1,700

حقيبة مدرسية
معبأة باللوازم المدرسية
المطلوبة للطالب
المحتاجني يف الجبيل
والمنطقة المجاورة
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تربعت صدارة بأكرث من

3,658

جهاز إلكرتوين أو
كمبيوتر لجمعية ارتقاء
الخري ية

حرض وليميت اإلفطار
حوايل

1,000
عامل
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الملحق  :1فهرس المحتوى
الخاص بمعايري المبادرة
العالمية إلعداد التقار ير GRI

 102-41اتفاقيات المفاوضة الجماعية

ال توجد اتفاقيات مفاوضة جماعية دخلت
حزي التنفيذ رسميًا يف عام 2019

 102-42تحديد و اختيار أصحاب المصلحة

37

 102-43منهج إرشاك أصحاب المصلحة

37

 102-44الموضوعات واالهتمامات الرئيسية المثارة

37

 45-45الكيانات المدرجة يف القوائم المالية الموحدة

رشكة صدارة للكيميائيات فقط

 102-46تحديد محتوى التقار ير وحدود الموضوع

38 ،8

 102-47قائمة الموضوعات الجوهر ية

38

المحتوى الخاص بمعايري المبادرة العالمية إلعداد التقار ير GRI

 102-48إعادة صياغة المعلومات

ال توجد إعادة صياغة للمعلومات

 102-49التغيريات يف إعداد التقار ير

ال توجد تغيريات يف التقار ير

والتحقق من وضوحه وومن توافق مراجع اإلفصاحات 102-40

 102-50الفرتة المشمولة بالتقر ير

31/12/2020 - 01/01/2019

إىل  102-49مع األقسام المناسبة يف نص التقر ير .وقد نفذت

 102-51تار يخ آخر تقر ير

2018

 102-52دورة إعداد التقار ير

سنوية

 102-53جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقار ير

8

 102-54ادعاءات إعداد التقار ير وفقاً لمعايري المبادرة العالمية للتقار ير GRI

8

 102-55فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقار ير GRI

411

 102-56التحقق الخارجي

ال يوجد ضمان خارجي

()102-55

بالنسبة لخدمة اإلفصاح عن بنود األهمية النسبية ،قامت
خدمات المبادرة العالمية إلعداد التقار ير  GRIبمراجعة فهرس

إعداد التقار ير

هذه الخدمة عىل النسخة اإلنجلزيية من التقر ير.
معيار ()GRI

اإلفصاح

رقم الصفحات و/أو روابط المواقع
اإللكرتونية

 :GRI 101األساس 2016

البنود ذات األهمية

 :GRI 102إفصاحات عامة 2016

الملف المؤسيس

 102-1اسم المنظمة

صدارة للكيميائيات

 102-2األنشطة والعالمات التجار ية والمنتجات والخدمات

14

 102-3موقع المقر الرئييس

الجبيل (المملكة العربية السعودية)

 102-4موقع العمليات

14

 102-5الملكية والشكل القانوين

رشكة ذات مسؤولية محدودة مملوكة
لـ داو ( )35%وأرامكو السعودية ()65%

 102-6األسواق اليت تخدمها

السعودية

 102-7حجم المنظمة

14

 102-8معلومات عن الموظفني والعاملني اآلخر ين

66

 102-9سلسلة التور يد

55

 102-10التغيريات الهامة عىل المنظمة وسلسلة التور يد الخاص بها

ال توجد تغيريات كبرية يف عام 2019

 102-11المبدأ أو النهج التحوط

غري مطبق

 102-12المبادرات الخارجية

40 ،36

 102-13عضوية الجمعيات أو االتحادات المهنية

33

االسرتاتيجية

 102-14بيان من كبار صناع القرار

13 ،11

األخالقيات والزناهة

 102-16القيم ،والمبادئ والمعايري ،وقواعد السلوك

20

الحوكمة

 102-18هيكل الحوكمة

23

إرشاك أصحاب المصلحة

 102-40قائمة مجموعات أصحاب المصلحة

37
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 GRI 200سلسلة المعيار االقتصادي
 103-1رشح الموضوع الجوهري وحدوده
 :GRI 103منهج اإلدارة 2016

 :GRI 201األداء االقتصادي 2016

 :GRI 103النهج اإلداري 2016

 :GRI 202التواجد يف السوق 2016

 :GRI 103النهج اإلداري 2016

 :GRI 203اآلثار االقتصادية غري
المبارشة 2016

 :GRI 103النهج اإلداري 2016

 :GRI 204ممارسات الرشاء 2016

42

 103-2منهج اإلدارة ومكوناته

42

 103-3تقييم منهج اإلدارة

42

 201-1القيمة االقتصادية المبارشة المنتجة والموزعة

45

 103-1رشح الموضوع الجوهري وحدوده

66

 103-2منهج اإلدارة ومكوناته

66

 103-3تقييم منهج اإلدارة

66

 202-2نسبة كبار الموظفني اإلدار يني المعينني والذين ينتمون إىل المجتمعات المحلية

66
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الملحق  :2االختصارات
AEO

ِّ
مشغل اقتصادي معتمد

M&E

التصنيع والهندسة

ASIS

الجمعية األمر يكية لألمن الصناعي

MC

اللجنة اإلدار ية

BBO

المالحظات القائمة عىل السلوك

MEED

(ميد)

BBP

األداء القائم عىل السلوك

MP

الضغط المتوسط

BGE

إيرثات بيوتيل جليكول

NLR

مراجعة القائد الجديد

CAL

المخترب التحلييل المركزي

NOx

أكسيد النيرتوجني

CCPS

مركز سالمة العمليات الكيميائية

OCS

عملية المسح التنظيفي

CEMS

نظام الرصد المستمر لالنبعاثات

OHSAS

الصحة المهنية وسلسلة تقييم السالمة

CH4

الميثان

OOC

دورات خارج الرشكة

CO

أول أكسيد الكربون

OSMMU

وحدة إدارة المواد خارج الموقع

Co2

ثاين أكسيد الكربون

PG

بويل جليكول

CPH

موظفون يشغلون مناصب رئيسية

PFCs

المركبات الكربونية الفلور ية المشبعة

DPMO

طر يقة تت ُّبع العيوب لكل مليون فرصة

PM

الجسيمات الدقيقه

EHS

البيئة والصحة والسالمة

PMDI

البوليمر الميثيلني ثنايئ الفينيل ثنايئ اإليزوسيانات

EIA

تقييم األثر البييئ

PO

أكسيد الربوبيلني

EO

أكسيد اإليثيلني

PSTL

رائد تكنولوجيا سالمة العمليات

ERM

إدارة المخاطر المؤسسية

PU

البويل يور يثان

ES&OP

َّ
الموسع للمبيعات والعمليات
التخطيط

RCER

اللوائح البيئية للهيئة الملكية

GAMEP

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

RCJY

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

GHG

غازات الدفيئة

RC-SME

المواد الكيميائية التفاعلية  -خبري متخصص

GJ

جيجا جول

RoSPA

الجمعية الملكية الرب يطانية للوقاية من الحوادث

GOSI

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

SAGIA

وزارة االستثمار السعودية (الهيئة العامة لالستثمار سابقاً)

GPCA

االتحاد الخليجي للبرتوكيماويات والكيماويات

SAR

ر يال سعودي

GRI

المبادرة العالمية إلعداد التقار ير

SBC

مجمع صدارة لألعمال

HCD

تطوير الموارد البرش ية

SDC

رشكة خامات المنظفات للصناعة

HDPE

البويل إيثيلني عايل الكثافة

SDG

مجموعات ذاتية التوجيه

HFCs

مركبات الكربون الهيدروفلور ية

SDG’s

أهداف التنمية المستدامة

HLSim

محايك فقدان السمع

SDS

صحيفة بيانات السالمة

HR

الموارد البرش ية

SF6

سادس فلور يد الكرب يت

HRH

صاحب السمو المليك

SFC’s

منظفات األسطح

Hi-Po

إمكانات عالية

SOx

أكسيد الكرب يت

IDP

خطة التطوير الفردية

SPDP

برنامج صدارة للتطوير المهين

IFC

مؤسسة التمويل الدولية

SPOT

برنامج صدارة للمشغلني والفنيني

IH

الصحة الصناعية

SVC

نادي صدارة التطوعي

ILM

معهد القيادة واإلدارة

TDA

التولوين ثنايئ األمني

IKTVA

برنامج تعز يز القيمة المضافة اإلجمالية يف المملكة (اكتفاء)

TDG

نقل البضائع الخطرة

ISO

المنظمة الدولية للمعايري

TDI

تولوين ثنايئ األيزوسيانات

JAMAA

لجنة الجبيل للطوارئ  -جماعة

TOC

الكربون العضوي الكيل

JIC

كلية الجبيل الصناعية

TTU

وحدات المعالجة الحرار ية

KFIP

ميناء الملك فهد الصناعي

VOC

المركبات العضوية المتطايرة

LCGPA

هيئة المحتوى المحيل والمشرت يات الحكومية

VP

نائب الرئيس

LDPE

البويل اثيلني منخفض الكثافة

WACs

منسقو أنشطة العمل

LLDPE

البويل إيثيلني الخطي منخفض الكثافة

WHO

منظمة الصحة العالمية
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