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Classification: Strictly Confidential

عيار الرابعمالمرتبط بال(OMS)انظمة إدارة العمليات 

Workforce 
Development
MEMS 06.10

األفراد و المنظمة
People & Organization

منظمة
Organization 

معايير إدارة البيئة و الصحة و 
لسالمة و  األمنا
SHEMS

أداء األعمال
Business 

Performance

لقدرات ا
Capabilities

إدارة البيئة و الصحة و 
السالمة و األمن

EHSS
Management

Organization  
Effectiveness 
SHEMS 00 / MEMS 05

3rd Party EHSS 
Management
OMS 313

Emergency 
Response & 
Planning
OMS 319 & subs

Pre-start up 
SHE Review
OMS 314

Health & 
Industrial 
Hygiene
OMS 3110 & subs

Mechanical 
Integrity 
OMS 315 & subs

Environmental 
Standards
OMS 3111 & subs

Safe Work 
Practices
OMS316 & subs

Security 
Standards
OMS 3112 & subs

Management 
of Change 
OMS 317

Transportation 
Safety
OMS 3113 & subs

EHSS Incident 
Reporting, 
Classification, 
Investigation & 
Analysis 
OMS 318

Product 
Stewardship
OMS 3114 & subs

CAPEX
MEMS 06.11

Business 
Planning & 
Budgeting
MEMS 08.00

Performance
Management 
SHEMS 00 / MEMS 04

OMS 211

Training & 
Competencies
SHEMS 04 / MEMS 03

OMS 131

SAFER
OMS 311 & subs

Standard 
Operating & 

Maintenance 
Procedures

OMS 312 & subs

Enterprise Risk 
Management
NEW STD

OMS 132 OMS 212

OMS 214

حوكمة ل ا
واالتصاالت

Governance  & 
Communications

Documentation 
& Control of 
Records
SHEMS 01 / MEMS 07

Stakeholder 
Communication 
& Engagement
SHEMS 00

Policy & 
Management 

System 
Development

SHEMS 00

OMS 231

Compliance, 
Assessments 
& Evaluation
SHEMS 00

OMS 232

Site 
Stewardship 
Model
SHEMS 00 / MEMS 05

Management of 
Personnel & 

Organizational 
Change

SHEMS 09

الحوكمةأداء األعمال و 
Business Performance & Governance

إدارة المخاطر 
لمؤسسية ا

Enterprise Risk 
Management

Business 
Continuity 
Management
NEW STD

Networking 
Management 
NEW STD

OMS 121

OMS 122

OMS 123 OMS 133

Cost 
Effectiveness
MEMS 08.00

OMS 213

OMS 221

OMS 222

OMS 233

OMS 234

SHEM 02.00

SHEM 03.00

SHEM 05.00

SHEM 06.00

SHEMS 07.00

SHEMS 08.00

SHEMS 09.00

SHEM 10.00

SHEM 11.00

SHEM 12.00

SHEM 13.00

SHEM 14.00

SHEM 15.00

SHEM 16.00

لقيادة  ا
والثقافة

Leadership & 
Culture

Leadership 
Commitment & 
Culture
SHEMS 00 / MEMS 01

OMS 111

لتشغيل ا
Operate 

لمحافظة ا
Maintain

لتصميم ا
Design 

Asset 
Operations
MEMS 06.03

Asset 
Utilization
MEMS 06.07

Asset 
Maintenance
MEMS 06.04

Asset 
Turnaround
MEMS 06.06

Asset 
Performance
Management
MEMS 06.05

Reliability in 
Design
NEW STD

Strategic Asset 
Management 
Planning
NEW STD

Sustainability 
Footprint
MEMS 06.08

Energy
Management
MEMS 06.09

Asset Integrity 
Monitoring
NEW STD

OMS 421

OMS 422

OMS 423 OMS 433

OMS 411

OMS 412

OMS 431

OMS 432

األصولإدارة دورة حياة 
Asset Life Cycle  Management

Asset Life 
Assessment
NEW STD

OMS 434OMS 424

Asset Synergy 
& Integration
NEW STD

OMS 413

OMS 425

تقاعد
Retire 

Asset 
Retirement
NEW STD

OMS 441

Continual 
Improvement  
Framework
NEW STD

Process 
Improvement 
Methodologies
NEW STD

Continual 
Improvement  

Qualification & 
Certification

NEW STD

Problem 
Solving Tools 
& Techniques
NEW STD

لممارسات ا
Practices

عمليات
Process

إدارة الجودة
Quality Mgt  

لتحسين  الجودةالمستمر وإدارة ا
Continual Improvement & Quality 

Management

OMS 511

OMS 512

OMS 521

OMS 522

Monitoring & 
Measuring 
Resources
NEW STD

Product 
Realization
NEW STD

Customer 
Complaint 
Reporting 
Investigation & 
Analysis
NEW STD

OMS 531

OMS 532

OMS 533

Project 
Operating 
Philosophy
NEW STD

OMS 414

Rewards & 
Recognition
NEW STD

OMS 112
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األولالمعيار الفرعي 

الشرااكت و الموردينإدارة 
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Classification: Strictly Confidential

بإدارة الشرااكت و الموردينأنظمة العمليات المتعلقة 

مقياس فعاليته أهدافه النظاممسمى
المرحل
ة

#

حصر جميع الشراكء•
تحديد احتياجاتهم•
التواصل المستمر معهم•

حصر الشراكء الرئيسيين و تحديد احتياجاتهم و 
ضوابط التواصل و االتصال معتوقعاتهم و تحديد

.جميع الشراكء

مع الشراكءالتواصل
OMS-233

و الحوكمة
االتصاالت

1

اعداد المكرمين شهريا•
نوع التكريم المقدم•
كريمتنوع اشاكل التحفيز و الت•

من االحتفاظ بالمواهب وزيادة مشاركة الموظف
التي خالل تحفيز ثقافة األداء وإظهار السلوكيات
.تمكن المنظمة من تحقيق التميز التشغيلي

التحفيز و التكريم
OMS-112

القيادة و 
الثقافة

2

أداء األعمال
Business 

Performance

CAPEX
MEMS 06.11

Business 
Planning & 
Budgeting
MEMS 08.00

Performance
Management 
SHEMS 00 / MEMS 04

OMS 211

Enterprise Risk 
Management
NEW STD

OMS 212

OMS 214

حوكمة ل ا
واالتصاالت

Governance  & 
Communications

Documentation 
& Control of 
Records
SHEMS 01 / MEMS 07

Stakeholder 
Communication 
& Engagement
SHEMS 00

Policy & 
Management 

System 
Development

SHEMS 00

OMS 231

Compliance, 
Assessments 
& Evaluation
SHEMS 00

OMS 232

الحوكمةأداء األعمال و 
Business Performance & Governance

إدارة المخاطر 
لمؤسسية ا

Enterprise Risk 
Management

Business 
Continuity 
Management
NEW STD

Cost 
Effectiveness
MEMS 08.00

OMS 213

OMS 221

OMS 222

OMS 233

OMS 234

Workforce 
Development
MEMS 06.10

األفراد و المنظمة
People & Organization

منظمة
Organization 

لقدرات ا
Capabilities

Organization  
Effectiveness 
SHEMS 00 / MEMS 05

Training & 
Competencies
SHEMS 04 / MEMS 03

OMS 131

OMS 132

Site 
Stewardship 
Model
SHEMS 00 / MEMS 05

Management of 
Personnel & 

Organizational 
Change

SHEMS 09

Networking 
Management 
NEW STD

OMS 121

OMS 122

OMS 123 OMS 133

لقيادة  ا
والثقافة

Leadership & 
Culture

Leadership 
Commitment & 
Culture
SHEMS 00 / MEMS 01

OMS 111

Rewards & 
Recognition
NEW STD

OMS 112
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Classification: Strictly Confidential

لذلك تم . على نجاح عملياتها النهائيةإيجابيسوف ينعكس بشلك و استدامتها مع شراكئها و مورديها نجاح عالقتهاتؤمن المتحدة بأن 
.بذل الكثير من الجهود الحثيثة لتحديد الشراكء و الموردين و وضع الخطط الالزمة لالستفادة القصوى منها

.OMS233طورت المتحدة نظام إدارة عمليات خاص بضوابط التواصل و االتصال مع جميع الشراكء و الموردين برقم 

المستدامةالشرااكت و الموردين و الشراكء 

حصر الشراكء و الموردين 

تحديد احتياجاتهم و 
توقعاتهم لتحقيق 

أهدافها االستراتيجية 
و ضمان استمرارية و 

.  كفاءة األعمال

التواصل المستمر 
معهم
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Classification: Strictly Confidential

المستدامةالشراكء و الموردين و الشرااكت 

شركة 
المتحدة

المالك

(Stockholders)

المستفيدون

(Customers)

الشراكء

(Partners)

الموظفون

(Employees)

المجتمع

(Society)

الموردون

(Suppliers)

GCO2 Grid
(IBN SINA, 

ALBAYRONY, SAFCO)

وحدات 
العمل 

المركزية في
سابك
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Classification: Strictly Confidential

منالعديديقدمونالذينالموردينمنالعديدالمتحدةلدى

منالعديدعلىبناءا  المورديناختيارتملقد.شركةللالخدمات

خدماتعلىالموردينمعاالتفاقتمو(السالمةوالفنية)المعايير

.الحاجةوقتللمتحدةتقديمهايمكنهممعينة

بعملالمتحدةتقومللمتحدة،الخدمةتقديممناالنتهاءبعد

تقييمالنتائجعلىبناءا  و،مسبقا  محددهبنودحسبللموردتقييم

.المقدمةخدماتهمجودةلتحسينللموردينمراجعةعمليتم

فيليضعوهاالتقييمببنوداكملةدرايةعلىالموردينجميع

.الخدمةتقديماثناءالحسبان

وتصنيف وتقييم الموردين وتحسين جودة منتجاتهماختيار 

اختيار .1
مورد للقيام 
بالخدمة 
المطلوبة

قيام . 2
المورد 
بتقديم 
الخدمة

تقييم . 3
المورد في 
النظام على 
ما تم 
تقديمه

مراجعة . 4
التقييم من 
قبل فريق 
إدارة 
الموردين

اعالم . 5
الموردين 
م بنتائج التقيي

و النقاط الالزم 
تحسينها في 
المستقبل
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Classification: Strictly Confidential

اختيار وتصنيف وتقييم الموردين وتحسين جودة منتجاتهم

نظرة عامة

أفضلأداءعلىوالتعرف،(المعلوماتلوحة)عبرالموردينأداءرؤيةعلىالحفاظإلىالموردينأداءبرنامجيهدف
تقييمنماذجخاللمنالموردينأداءعلىالحصوليمكن.المنخفضالموردينأداءمخاطرمنوالتخفيفالموردين
.النهائيالمستفيدخاللمنتتمالتيوالموردين

تقييم أداء الموردين

بناء رؤية األداء للقياس والمراقبة عبر لوحة المعلومات1

دفع عجلة التحسين المستمر في أداء الموردين2

التخفيف من فرص المخاطر التي تنطوي عليها3

الموردين أصحاب األداء األعلى و تكريمهمتحديد 4

والسالمةوالصحةالبيئةأداء

الفنياألداء

االستجابة

العملجودة

المحددالوقتفيالتسليم

اء البيئة والصحة والسالمة ، تم تطوير بطاقة أدمع معايير تماشيا 

:للتقييم و تتضمن التاليرقمية 

األهداف
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Classification: Strictly Confidential

المقاييس و مؤشرات األداء للموردين

الخدمات الفنية

60% مقاييس4
البيئة والصحة 
والسالمة 

(60)%

15% اإلنتاجية

%(40)فنية
10% الجودة

10% تلبية التوقعات

5% الوصول في الوقت المحدد

المواد

30% البيئة والصحة والسالمة 

25% الجودة

20% االستجابة

25% التوصيل في الوقت المحدد

الخدمات اإلدارية

25% االستجابة

20% حل المشالك

10% االحتراف

25% في الوقت المحدد

20% تحقيق جميع التوقعات

100% 70% 0%80%90%

يستحق التكريم أداء متوقع أداء اقل من المتوقع 
(ارسال خطاب أداء)

البد من خطة تحسين 
مشتركة

المقاييس

مؤشرات األداء
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Classification: Strictly Confidential

الموردينلوحة معلومات تقييم أداء 
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Classification: Strictly Confidential

. الموردين و الشراكء و الذين اكن له دور فعال في نجاح المهام المسندة اليهمبتكريم المتحدة في نهاية لك سنة ماليه تقوم 

و التي وضعت المعايير التي يتم من خاللها تقييم الموردين و الشراكءOMS112العمليات نظام و قد طورت المتحدة 

والشراكءوالتقدير الدوري والتحفيز للموردين التكريم 
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Classification: Strictly Confidential

التكريم والتقدير الدوري والتحفيز للموردين والشراكء
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المعيار الفرعي الثاني

الموارد الماليةإدارة 
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Classification: Strictly Confidential

أنظمة العمليات المتعلقة بالموارد المالية

مقياس فعاليته أهدافه النظاممسمى المرحلة #

نسبة استخدام السعة الفعلية 1.
السعة/ باستثناء العوامل الخارجية

.المخطط لها
خطة / نسبة التلكفة الفعلية 2.

.التلكفة

تخطيط و مراجعة أعمال اإلنتاج و وضع الميزانية 
دورة تخطيط األعمال

OMS-212
االعمالأداء 1

إجمالي/ تلكفة التصنيع الثابتة 1.
.اإلنتاج

ي إجمال/ تلكفة التصنيع المتغيرة 2.
اإلنتاج

.قياس تلكفة اإلدارة العامة3.

.قياس التلكفة النقدية الثابتة4.

.قياس التلكفة المتغيرة5.

.تطوير وتنفيذ مبادرات استراتيجية رفع كفاءة اإلنفاق•
.سلوكيات المطلوبةتحديد الكفاءات والمعارف و•
راتيجية تحسين عناصر رؤية التلكفة التي تؤدي إلى تحقيق االست•

المرجوة و
.أهداف تحسين التلكفة•

كفاءة التلكفة
OMS-213

االعمالأداء
2

التي لم,قياس عدد المخاطر العالية1.
تسجل في نظام إدارة المخاطر

نسبة المخاطر العالية التي تأخر 2.
تنفيذ إجراءات االستجابة المحددة

لها

تحديد وتحليل وتقييم والموافقة واإلبالغ واإلشراف على مخاطر
(إما الفرص أو تهديدات)العمليات المحتملة

إدارة المخاطر المؤسسية
OMS-221

إدارة المخاطر 
المؤسسية

3

للتنضيماتاالمتثال قياس1.
تقييم االمتثال2.
وضع الخطط لتالفي الحياد عن 3.

التنظيمات

لضمان التحديد المنهجي للثغرات في ضمان إجراء تقييمات فعالة
وتركز هذه التقييمات على .االمتثال والجودة في التنفيذ

المتطلبات المجاالت عالية الخطورة المتعلقة بالثقافة واألداء،
. .اإللزامية والتنظيمية

األمتثالتقييم
OMS-232

و الحوكمة
االتصاالت

أداء األعمال
Business 

Performance

CAPEX
MEMS 06.11

Business 
Planning & 
Budgeting
MEMS 08.00

Performance
Management 
SHEMS 00 / MEMS 04

OMS 211

Enterprise Risk 
Management
NEW STD

OMS 212

OMS 214

حوكمة ل ا
واالتصاالت

Governance  & 
Communications

Documentation 
& Control of 
Records
SHEMS 01 / MEMS 07

Stakeholder 
Communication 
& Engagement
SHEMS 00

Policy & 
Management 

System 
Development

SHEMS 00

OMS 231

Compliance, 
Assessments 
& Evaluation
SHEMS 00

OMS 232

الحوكمةأداء األعمال و 
Business Performance & Governance

إدارة المخاطر 
لمؤسسية ا

Enterprise Risk 
Management

Business 
Continuity 
Management
NEW STD

Cost 
Effectiveness
MEMS 08.00

OMS 213

OMS 221

OMS 222

OMS 233

OMS 234
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Classification: Strictly Confidential

تحضير و اعتماد 
خطة اإلنتاج 

التشغيلي للسنة 
القادمة

معرفة التاكليف 
الثابتة و المتغيرة

تحديد تاكليف 
الصيانة الدورية

تحديد التاكليف 
الرأسمالية

اعداد و اعتماد 
ميزانية السنة 

القادمة

اعداد الميزانية السنوية

و ذلك حسب نظام عمليات دورة تخطيطبتخطيط و مراجعة أعمال اإلنتاج و وضع الميزانية بشلك سنوي تقوم الشركة 

ها في منتصف لك عام يتم اعتماد الخطة اإلنتاجية لجميع مصانعها و وضع الميزانية المترتبة علي.  (OMS 212)األعمال 

.القادمةللسنة 
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Classification: Strictly Confidential

المؤشراتمنعدداالماليةفريقخاللمنوالمتحدةاعتمدت

بشلكمراجعتهاوالماليةالسنةبدايةفياعتمادهايتمالمالية

.شهري

الماليةنةللسالمتوقعةللتاكليفالسنةمنتصففيالتخطيطيتم

إدارةقبلمناعتمادهاتمالتيالمحدداتعلىبناءاالقادمة

OMSالعملياتنظامحسبالعلياالشركة 212.

يةالناحمنالشركةاداءلمتابعةالتاليةاألدواتالماليةفريقطور

:المالية

Finance)الماليةاألداءمؤشرات1. KPIs)

FCC)التاكليفمراكزتخطيط2. planning)

القادمةالسنةميزانيةوضع3.

و تخطيط التاكليفمؤشرات األداء المالية

مؤشرات األداء 
المالية

تخطيط 
مركز 
التاكليف

الميزانية 
للسنة 
القادمة
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Classification: Strictly Confidential

فيالتحكممنيضمنالذيوسابقاذكرهالواردالتخطيطعلىعالوة

لنقداباستثمارالمتحدةفيالماليةفريقيقومالمالية،الشركةموارد

.رابحةمبرنامجمثلالشرعيةاالستثماريةالبنوكقنواتخاللمنالمتاح

ثمارهااستيتمالتيألمواللالمدىقريبةحاجةالانهالماليةفريقيتأكد

واالعمالسيرعلىتؤثرلناالستثمارفترةانومرابحةبرنامجفي

.الموردينتجاةالشركةالتزامات

موالاألاستثماريتموقصيرةزمنيةقترةذوبأنهيتميزمرابحةبرنامج

.حكوميةصكوكاوإسالميةبرامجفي

(مرابحة)استثمار الموارد المالية المتاحة 
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Classification: Strictly Confidential

.  ركةالمتحدة بأن ترشيد النفقات و زيادة اإليرادات سوف ينعكس بشلك إيجابي على نتائج اعمال الشركة و كذلك على مساهمين الشتؤمن 

، قامت الشركة بتعيين لجنة لكفاءة OMS 213نظام إدارة العملياتمع توافقا اإلنفاق و كفاءة في رفع 2025استراتيجية الشركة معوفقا 

.تلكفةفي التاكليف باالعتماد على إنجازات و أفاكر و اقتراحات الموظفين لتحسين الالتحكم السليم و المستدام اإلنفاق تهدف الى ضمان 

االنفاقالنفقات وتحقيق مؤشرات كفاءة التحكم في 

التحكم في النفقات 
الرأسمالية

تجنب التأخير و زيادة التاكليف•

مناقشة التاكليف و الخدمات •
المقدمة

التحكم في التاكليف 
المتغيرة

التحكم في استهالك المواد • •
.المحفزات/ الكيميائية 

(.مواءمة األهداف) VIBمبادرات • •

.Mfgالمراجعة المتكررة لعملية • •

االستعراض المتكرر للتاكليف  ••
اللوجستية

التحكم في التلكفة 
النقدية الثابتة

.مراجعة تلكفة الخدمات الخارجية•

.استراتيجيات المراجعة الوظيفية•

.مراقبة مخزون قطع الغيار•

مراجعة تاكليف العمل اإلضافي •
.ومراقبتها

ارة تحديد ماكمن الخلل وتسليط الضوء إلد•
.جميع المصانع
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والتاكليففيالتحكمألهمية

خاصهلجنةانشاءتم،تقنينها

يالرئيسالهدف.التاكليفبتقنين

:هواللجنةهذهمن

المواردمنالقصوىاالستفادة

والعملياتاألنظمةتقديم

أصحابجميعمعالمشاركة

المصلحة

الماليةللتقاريرأفضلرؤية

لإلدارة

للموظفينالفعالةالمشاركة

التاكليف لجنة كفاءة 

ج
م
ي البرنا

ع
را

ج
م
د البرنا

قائ

Reshi-Al. Omar J.
Maintenance Director 

Osama Al-Mobayadh
Business Planning 
Manager
Change Management

Muhaiza-Al, Nasser M.
CMD Sr. Manager

لجنة كفاءة التاكليف 

IN
IT

IA
T

IV
E

S
 L

E
A

D
E

R
S

Basurrah, Alawi H. 
Asset Strategy

داء
أل
ة ا
د
قا

Nefayei-Al, Mohammad 
Operational. Control

Naif Al-Nassim
Process Engg.

KK Abdulnasser
Spare Parts

Mohan, Krishna. 
Lead Engineer, Cost 
Improvement, 
PMO

Ruwaished-Al, Abdullatif
CAPEX Control

Sohail Bukhari
Team Leader

فريق التاكليف الثابتة

Iqbal, Raheel  M. 
Financial Advisory

Support team

3rd STREAM

فريق التاكليف الرأسمالية

فريق التاكليف المتغيرة

Alhashim Mohammed N.
Committee Secretary

Rashid Al-Mishal
Services

الفريق الداعم

Omar Al-Amoudi
VIB Focal Point
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(رابط)منصة أفاكر ترشيد التاكليف 

أفاكرلجمعتهدفالموظفينلجميعخاصةمنصةانشاءتم

يزوتحف(الرأسمالية،المتغيرة،الثابتة)التاكليففيالترشيد

معتماشيا  الحقاتكريمهموأفاكرهممشاركةعلىالموظفين

OMSرقمالعملياتنظام 213

http://unitedweb1.sabic.com/Lists/COIS/NewForm.aspx
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كفاءةمنللتأكدالمصروفاتإدارةمنجزء

:بـبالمتحدةالماليةفريقيقوماالنفاق،

إداراتلجميعالشهريةالمصروفاتنتائجعرض

الشركة

وجدانالخطةعنالخروجأسبابمناقشة

فيالتكرارلعدمعمليةخطواتعلىاالتفاق

القادمةاألشهر

أداء التاكليف الشهرية
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المفاعالتمحفزاتتصنيعفيالمستخدمةوالمهمةالعناصراحد

يرتغييتم.الفضةمعدنهيجاليكولاإليثلينلمصانعالمستخدمة

معالفضةمعدنشراءيتماألولىللمرة.سنواتثالثلكالمحفزات

بعملالعملياتهندسةفريققامفقدالقادمةللمراتام.المحفزات

ميةالكتأجيراوالفضةمنالمطلوبةالكميةشراءيتماماجدوىدراسة

.البنكمن

تمعاما،20لمدةممتدةمستفيضةماليةدراسةعلىبناءا  و

.الكميةشراءمنافضلالبنكمنالكميةتأجيرانالىالخلوص

تصنيع محفزات المفاعالتدراسة جدوى لشراء او تأجير الفضة المستخدمة في 
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Initiative Description
Quantity 

(MT)
Realization 

(MSAR)
Value Type

Selling of Waste Oil 

Creating a value from waste oil generated from Ethylene that 
will also help in reducing the maintenance cost of the oxidizer

897 0.86 Variable Cost

Selling off spec C20+ products
Selling waste/off spec C20+ material instead of disposing it as 
a waste 822 2.95 Revenue

C6 off spec product reprocessing 
operation scheme

Installing new return line from day tank to off spec tank to 
allow material return from U&O tank through complex 
operation scheme to maintain monthly sales commitment and 
reducing off spec sales

80 0.45 Revenue

Selling LAO mix (off spec material 
from LAO off spec tank)

Selling waste/off spec LAO mix material instead of disposing it 
as a waste

462 1.76 Revenue

الغير مستغل الى ارباح/ تحويل الهدر 

.عوائدذاتمنتجاتالىتحويلهاومستغلهالغيرالمصاحبةالمنتجاتمناالستفادةعلىامثلةيوضحالتاليالجدول
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ع نظام لذلك تقوم الشركة تماشيا م. المالية جزءا مهما  لضمان الرقابة و الشفافية في إدارة الموارد الماليةالحوكمةتعتبر اإلدارة المتحدة 

:بالتاليOMS 232عمليات رقم 

و الرقابة المالية لحوكمةا

يحدد الجدول جميع العمليات المالية المتوقعة و المخول •
خاذ بالموافقة على لك عملية بما يضمن قيام صاحب الصالحية بات

ما يلزم قبل الموافقة

مصفوفة الصالحيات 
العمليات 

لية من خاللها يقوم فريق المالية باتباع األنظمة و الضوابط الداخ•
لضمان ان جميع العمليات المالية تسير وفقها 

االلتزام بجميع 
اإلجراءات المالية 

الداخلية 

ة في نهاية لك سنة ماليه بعمل تدقيق لجميع المؤشرات المالي•
المصدرة عن طريق طرف ثالث للتأكد من انها تتبع القواعد و 

.النظم التي تضمن الشفافية و الرقابة على جميع النتائج

تقرير المدقق 
المالي الخارجي
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نظامحسبالمخاطرإلدارةإطارأالمتحدةطورت

OMSرقمالعمليات 221

منلمجموعةمتاكملإطارمنالنظاميتكون

دلتحديالتنظيميةالعناصرتوفرالتيالمكونات

النتائجلتقليلمعهاالتعاملكيفيةولمخاطرا

.المخاطرتلكحدوثحالفيالمترتبة

التيوالمخاطرأنواعاحدىهيالماليةالمخاطر

.اإلطارنفسعليهاينطبق

الماليةالمخاطر إدارة 

وصف . 1
الخطر 
المالي

إجراءات . 2
االستجابة 
الرئيسية 
لهذا الخطر

مقياس . 3
الخطر

وقت . 4
تنفيذ 
إجراءات 
االستجابة

المراجعة . 5
المستمرة 
لألخطار و 
تحديثها
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الثالثالمعيار الفرعي 

إدارة المرافق والممتلاكت
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أنظمة العمليات المتعلقة بإدارة المرافق و الممتلاكت و البيئة

مقياس فعاليته أهدافه النظاممسمى المرحلة #

تطبيق جميع برامج الصيانة 1.
المحدده

الفحوصات و االختباراتمراجعة2.

ضبط تأخير القيام بالبرامج3.

ميع المعدات واألدوات لجضمان برنامج فعال لسالمة األصول
واألجهزة لمنع حوادث البيئة والصحة والسالمة وضمان
.االمتثال للمتطلبات و القانونية والمعايير المعمول بها

لألصولسالمة
OMS-315

معايير إدارة 
البيئة و 
الصحة و 
السالمة و 

األمن

1

لتحديد ماكن العملضمان وجود أنظمة إدارة فعالة في
.متطلبات النظافة الصحية والصناعية المعمول بها

أداء الصحة الصناعية
OMS-3110

معايير إدارة 
البيئة و 
الصحة و 
السالمة و 

األمن

2

ية و تحديد المتطلبات البيئية لالئحة البيئية للهيئة الملك
األنظمة االلمية المعتمدة و االمتثال لها من خالل نظام إدارة 

.فعال لتقليل احتمال حدوث آثار بيئية سلبية

معايير البيئة
OMS-3111

معايير إدارة 
البيئة و 
الصحة و 
السالمة و 

األمن

3

وجود نظام شامل إلدارة األمن بما يتماشى مع لوائح و 
التي تلبي معايير توجيهات المفوضية العليا لألمن الصناعي

األمنية، كذلك تحديد المخاطر األمنية والتدابير ( سابك)
.المضادة

األمنمعايير
OMS-3112

معايير إدارة 
البيئة و 
الصحة و 
السالمة و 

األمن

4

OMS 221

OMS 222

معايير إدارة البيئة و الصحة و 
لسالمة و  األمنا
SHEMS

إدارة البيئة و الصحة و 
السالمة و األمن

EHSS
Management

3rd Party EHSS 
Management
OMS 313

Emergency 
Response & 
Planning
OMS 319 & subs

Pre-start up 
SHE Review
OMS 314

Health & 
Industrial 
Hygiene
OMS 3110 & subs

Mechanical 
Integrity 
OMS 315 & subs

Environmental 
Standards
OMS 3111 & subs

Safe Work 
Practices
OMS316 & subs

Security 
Standards
OMS 3112 & subs

Management 
of Change 
OMS 317

Transportation 
Safety
OMS 3113 & subs

EHSS Incident 
Reporting, 
Classification, 
Investigation & 
Analysis 
OMS 318

Product 
Stewardship
OMS 3114 & subs

SAFER
OMS 311 & subs

Standard 
Operating & 

Maintenance 
Procedures

OMS 312 & subs

SHEM 02.00

SHEM 03.00

SHEM 05.00

SHEM 06.00

SHEMS 07.00

SHEMS 08.00

SHEMS 09.00

SHEM 10.00

SHEM 11.00

SHEM 12.00

SHEM 13.00

SHEM 14.00

SHEM 15.00

SHEM 16.00

لتشغيل ا
Operate 

لمحافظة ا
Maintain

Asset 
Operations
MEMS 06.03

Asset 
Utilization
MEMS 06.07

Asset 
Maintenance
MEMS 06.04

Asset 
Turnaround
MEMS 06.06

Asset 
Performance
Management
MEMS 06.05

Sustainability 
Footprint
MEMS 06.08

Energy
Management
MEMS 06.09

Asset Integrity 
Monitoring
NEW STD

OMS 421

OMS 422

OMS 423 OMS 433

OMS 431

OMS 432

األصولإدارة دورة حياة 
Asset Life Cycle  
Management

Asset Life 
Assessment
NEW STD

OMS 434OMS 424

OMS 425
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ميعلجاألصولسالمةلضمانفعالبرنامجالمتحدةتتبع

والصحةالبيئةحوادثلمنعواألجهزةواألدواتالمعدات

القانونيةللمتطلباتاالمتثالوضمانوالسالمة

.بهاالمعمولوالمعايير

OMSرقمالعملياتنظامخالمن تمالذيو315

.ولاألصسالمهمتطلباتمناألدنىالحدلتلبيةتطويره

والفرعيةاألنظمةمنالعديدالنظامهذاتحتيندرج

القصوىاألهميةذاتالمعداتمنبالعديدتعنىالتي

:الشركةلعمليات

والممتلاكتأمن وسالمة األصول إدارة 

برنامج األجهزة 
و المعدات 
الكهربائية

برنامج الحماية 
الاكثودية

السيطرة على  
تعطيل األدوات 
وأجهزة اإلنذار 
وأجهزة اإلغاثة

برنامج إدارة 
خراطيم 
المرافق

Carseals & 
Blinds

برنامج األنابيب

برنامج اختبارات 
األجهزة 
الدقيقة
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الماديباألمنخاصعملياتنظامالمتحدةطورت

.برقملألصول OMS3112.02

توفيرهوالفرعيالعنصرهذامنالغرض

مناألوتنفيذتحديدإرشاداتومفصلةمتطلبات

الشركةموظفيحمايةمتطلباتوالمادي

و(الزوارووالمتعاقدين،المباشر،التوظيف)

تجاهوفعالمتسقنهجاتباعوضماناألصول

.المادياألمن

والممتلاكتأمن وسالمة األصول إدارة 

عناصر 
األمن 
المادي

أنظمة األمن 
التقنية

الحواجز 
الهيلكية 
والمادية

خطة أمن 
المنشآت

المتطلبات 
القانونية 
والتنظيمية

المتطلبات 
العامة 
لألنظمة 
والمعدات 
األمنية
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OMSرقمعملياتنظامتطويرتمالتصنيع،لعملياتالسلبيةاآلثارلخفض2025الشركةاستراتيجيةو2030المملكةرؤيةمعتماشيا 3111

ضمنالمؤشراتهذيانمنلتأكدذلكوللبيئةكبيرهأهميةلهاالتيوشهريبشلكالبيئيةالمؤشراتمنعددبمراقبةالبيئةفريقيقوم

لىاتهدفالتيوالبيئيةالمشاريعمنالعديدالشركةتنفذأيضا.المحيطالمجتمعوالبيئةعلىسلباتؤثرالحتىالمسموحةالحدود

.بالبيئةالمتعلقةالمستهدفاتتحقيقعلىمساعدتها

البشريةخفض اآلثار السلبية على المجتمع والبيئة والموارد/منع 

تاريخ االنتهاء المتوقع مرحلة المشروع المشروع

2024 Q-1

من مرحلة تم االنتهاء
التصاميم الهندسية وبانتظار 

التنفيذ
تحليل االنبعاثات خارج جهاز

(السياج الخارجي)الشركة 

اكتمل
المعوماتجميع تم تثبيت
بانتظار التصريحات , المطلوبة

الالزمة من قسم لألمن 
بسابكالسبراني

متابعة االنبعاثات توصيل نظام
المستمرة المباشر مع الهيئة 

الملكية

Q3/2023
بانتظار الصيانة الدورية لمصنع 

الخطية لتنفيذ االولفينات
.المشروع

تركيب جهاز لقياس كمية 
المواد المحترقة

البرامج المتبعة 
لمراقبة االمتثال 
الشهري لمؤشرات 

البيئة

نظام متابعة 
االنبعاثات 
المستمرة

نظام متابعة 
جودة المياه

متابعة 
االحتراق

برنامج متابعة
المخالفات 
يالبيئية الداخل

تسليم التقارير 
البيئية للهيئة 

الملكية



31

Classification: Strictly Confidential

ليات لذلك يغطي نظام العم. أولوية قصوى لما له من ارتباط مباشر بالموارد البشرية العاملة فيهاالصحة الصناعية تقوم الشركة بإعطاء 

.جميع المتطلبات الالزمة للتأكد من سالمة العاملين و ان ماكن العمل آمن للقيام باألعمالOMS 3110رقم 

( الصناعيةأداء الصحة )مراقبة سالمة الموارد البشرية 

مؤشرات 
أداء الصحة 
الصناعية 
االستباقية

قراءات
التعرض 
االشعاعي 
الربع سنوي 
للعاملين

فحص
التسربات 
االشعاعية 
لماكن العمل 

اختبار التلوث 
االشعاعي 
السنوية 
للمصادر 
المشعة

الفحص 
الدوري 
للضوضاء 

الفحص
الدوري 

إلضاءة موقع 
العمل

مؤشرات أداء 
الصحة 
الصناعية 
الالحقة

حاالت التعرض 
لإلشعاعات

حاالت انخفاض
معدل السمع 

للعاملين

حاالت التعرض 
للمواد 
الكيميائية 
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االستدامة في العمليات تحقيق 

رؤية على بناء استدامة الموارد الطبيعية و خفض االنبعاثات واحدة من األهداف و المبادرات االستراتيجية للشركة هي المساهمة في 

لرفع التقارير الخاصة لوضع الضوابط واإلرشادات OMS424العمليات رقم صمم نظام . 2025استراتيجية الشركة و تماشيا مع2030المملكة 

.المعنية باستدامة الموارد واالستغالل المناسب لها والتقليل من استخدام الموارد الطبيعية الناضبةالشركة ببصمة 

اللقيمانتاج اكثر بتخفيض كمية •
تقليل التالف من المواد المستخدمة•
استخدام امثل للمصادر•

االقتصاد

البيئةالمجتمع
المجتمعجداراتبناء •
خلق وظائف•
حقوق االنسان•

تخفيض انبعاثات الغازات الدفينة•
الخطرةتقليل إطالق المواد •
التحكم في تقلبات الطقس•
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يوجد لدى شركة المتحدة نظام تنظيمي •

متخصص يتحكم في إدارة صيانة األصول 

OMS-431  حيث يهدف هذا اإلجراء لتنظيم و

يحية تخطيط و تنفيذ الصيانة الوقائية و التصح

.لمعدات المصانع و أنظمة االمن و السالمة

ينطبق هذا االجراء للك األصول العينية و •

والمملوكة و باإلضافة للتنظيم و التخطيط

:  بتطبيق هذا االجراء سيتم

افضل استغالل لموارد الصيانة

تحسين اعتمادية المصانع

تقنين التاكليف

إدارة صيانة األصول

قاعدة 
البيانات

(SAP)

تحديد 
المهام

تخطيط 
المهام

جدولة 
المهام

تنفيذ 
المهام

التحقق و 
االغالق

تحليل ونشر 
مقاييس األداء



34

Classification: Strictly Confidential

مؤشرات قياس أداء الصيانة

:إدارة أداء واستراتيجيات األصول

ر بعض مؤشرات قياس األداء الخاص بالصيانة والتي تصد
:بشلك اسبوعي و شهري للك وحدة تصنيعية على حدة

لكفة الصيانة الطارئة

االلتزام بجدول الصيانة، للصيانة التصحيحية

االلتزام بجدول الصيانة، للصيانة الوقائية

نسبة الصيانة الطارئة من الصيانة اللكية

نسبة إعادة الصيانة

نسبة استغالل ساعات العمل
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لدى المتحدة اجراء مختص بتنظيم عمل الصيانة الدورة 

.  OMS 432للمصانع 

م مراحل تبدأ من التخطيط و البدء و انتهاء بالتقيي7توجد 

جميع المراحل تكون وفق جدول زمني محدد•

معايير معتمدة للك مرحلة•

خطط الصيانة الدورية لعشر سنوات قادمة•

الدورية إدارة الصيانة 

السالمة و الصحة و البيئة و االمن

معيار الجدولة

معيار التلكفة

معيار قطع الغيار

معيار الجدولة

التخطيط 
االستراتيجي

• شهرا24قبل

تحديد نطاق 
العمل

• شهرا18قبل 

الجدولة و 
التخطيط

• شهر12قبل 

نشاطات مبدئية

قبل شهر•

التنفيذ

حسب  الجدول•

مرحلة ما بعد 
التشغيل

بعد شهر•

التحليل و اإلغالق

• أشهر3بعد 
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36

71
أماكن مغلقة

1720
القوى العاملة

1369
مالحظات تتعلق بالسالمة

8
عملية رفع

56
أنشطة لحام

620K
ساعة بدون اصابة

7
عمود تصفية

57
خزان

236
صمام

83
مبادل حراري

738
امر صيانة تم تنفيذه

لم يتم حدوث أي تسرب خالل عملية 
التشغيل

إصابة تتعلق بالعملصفر 

مشاريع لتصحيح مالحظات تتعلق بسالمة 9تم تنفيذ •
العمليات التشغيلية

علقة باألداءالرئيسية و تصحيح بعض المالحظات المتالتوربيناتتمت صيانة •

 .C3تم تركيب نظام حماية و مراقبة السرعة للتوربين •
تعديال على المصنع من اجل استهالك افضل للطاقة20تم تنفيذ •

تم تغيير قاعدة خزان الزيت بسبب وجود تصدعات قديمة•

9
و ضواغطتوربينات

ابرز االنجازات

الخطةالجودة

الصحة و السالمة

2021مصنع االيثلين في عام 

قصص ناجحة
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وفقا لألنظمة يتم ادارته بالتعاون مع قسم المشتريات في سابك. لضمان استمرارية عمل المصانع وتلبية الحتياجات صيانة األصول يوجد لدى المتحدة مستودع خاص بقطع الغيار للمعدات

" MTC-SMP-CM-05008-00-04" الداخلية

نظرة عامة: المستودع والمخزون إدارة 

تحديد قطع الغيار 
بناء على أهمية 
المعدات وتاريخ 

الصيانة

انشاء طلب تسجيل 
قطع غيار وتعيين 
رقم خاص ومميز 
عن طريق برنامج

MDRM

ربط قطع الغيار 
بالمعدات الصحيحة 

في نظام 

SAP

انشاء طلب الشراء 
بعد المراجعة 
الفنية والتجارية

متابعة طلبات الشراء 
والتوصيل وكذلك 
فحص القطع عند 

وصولها

وضع العالمات والتخزين 
في مستودع الشركة

صرفها واستخدامها 
وإعادة طلبها تلقائيا 

وفقا لنظام 

SAP

SAPبرنامج  MDRMبرنامج 

الرابط

http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/fetchcsui/2000/8792423/57889510/57876209/57876210/97817327/65166804/65173647/Proc-MTC-SMP-CM-05008-00-04_17.02.21.pdf?nodeid=567518871&vernum=-2
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.  مليون ريال سعودي116قطعة غيار لتلبية احتياجات المصانع وبتلكفة تتجاوز 30,000يحتوي مستودع الشركة على اكثر من 

GPPE : اجمالي الممتلاكت واألصول والمعدات

احصائيات ونتائج :المستودع والمخزونإدارة 

احصائيات 
المخزون

مؤشرات 
االداء

(دوالرمليون)قيمة المخزون  مليون)قيمة المخزون الزائدة  
(دوالر

الغير قيمة المخزون 
(سنوات5)مستخدمة 

(دوالرمليون)

عدد قطع الغيار اللكي
عدد القطع  
المستهلكة

عدد القطع المحتمل 
تكرارها

نسبة دقة معلومات 
القطع

نسبة القطع الغير 
مربوطة بمعدات

نسبة دقة طلب قطع 
الغيار

نسبة دورة استخدام 
قطع الغيار

قيمة المخزون % 0.82–المركز الثاني على مستوى سابك 
GPPEمن قيمة 
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المعيار الفرعي الرابع

التقنية والتحول الرقميإدارة 

أنظمة العمليات المتعلقة بإدارة التقنية والتحول الرقمي. 1
استراتيجيات التحول الرقمي. 2
السيبرانياألمن . 3
الخدمات اإللكترونية. 4
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التقنية والتحول الرقميأنظمة العمليات المتعلقة بإدارة 

مقياس فعاليته أهدافه النظاممسمى المرحلة #

عدد الحوادث المتعلقة بأمن 1.
المعلومات

عدد البرامج الضارة المعزولة2.

القرصنة والدخول غير عدد حوادث3.
المصرح للشبكة

فعالة لحماية أصول المعلومات والمعلومات ضمان وجود أنظمة
الشخصية من السرقة والضياع والكشف غير المصرح به

أمن المعلومات
OMS-3112.05

معايير إدارة 
البيئة و الصحة
و السالمة و 

األمن
1

عدد الحوادث المتعلقة بأمن األنظمة 
.اإللكترونية

االمنضمان ضوابط لألنظمة اإللكترونية للتخفيف من مخاطر
السيبراني

لخدمات االلكترونية ا
OMS-3112.06

معايير إدارة 
البيئة و الصحة
و السالمة و 

األمن

2

OMS 221

OMS 222

معايير إدارة البيئة و الصحة و 
لسالمة و  األمنا
SHEMS

إدارة البيئة و الصحة و 
السالمة و األمن

EHSS
Management

3rd Party EHSS 
Management
OMS 313

Emergency 
Response & 
Planning
OMS 319 & subs

Pre-start up 
SHE Review
OMS 314

Health & 
Industrial 
Hygiene
OMS 3110 & subs

Mechanical 
Integrity 
OMS 315 & subs

Environmental 
Standards
OMS 3111 & subs

Safe Work 
Practices
OMS316 & subs

Security 
Standards
OMS 3112 & subs

Management 
of Change 
OMS 317

Transportation 
Safety
OMS 3113 & subs

EHSS Incident 
Reporting, 
Classification, 
Investigation & 
Analysis 
OMS 318

Product 
Stewardship
OMS 3114 & subs

SAFER
OMS 311 & subs

Standard 
Operating & 

Maintenance 
Procedures

OMS 312 & subs

SHEM 02.00

SHEM 03.00

SHEM 05.00

SHEM 06.00

SHEMS 07.00

SHEMS 08.00

SHEMS 09.00

SHEM 10.00

SHEM 11.00

SHEM 12.00

SHEM 13.00

SHEM 14.00

SHEM 15.00

SHEM 16.00

الرابط

الرابط

http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/593289187
http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/597934267
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استراتيجيات التحول الرقمي: إدارة التقنية والتحول الرقمي

فقد أنشأت  2030مع رؤية المملكة تماشيا ولضمان سالمة وجودة عملياتها، باالصولتستخدم الشركة منذ انشائها العديد من أنظمة التحكم والمراقبة 
ات البياندة خمس برامج رئيسية تعتمد فيها على احدث تقنيات التحول الرقمي والذاكء الصناعي، حيث تهدف هذه البرامج إلى تسخير التقنية لمعالجة قاع

وتحليلها بشلك مباشر ومستمر للمساعدة في اتخاذ القرارات لتحسين التميز التصنيعي ألصول الشركة واالستفادة القصوى من الموارد

رعاية األصول

.اصطناعي للتنبؤ الفوري بأعطال المعدات المحتملةاستخدام برامج الذاكء 
تحسين موثوقية األصول وتقليل االنقطاعات غير المخطط لها من خاللوتهدف إلى 

الحالية و زيادة العمر اإلنتاجي لألصولاستكمال أنظمة التميز التصنيعي 

كفاءة المصانع

ح استخدام برامج الذاكء اصطناعي لتحقيق التشغيل األمثل للمحطة من خالل تصحي
.  وتجنب اضطرابات العملية

الهدف من ذلك هو تحسين أداء األصول وزيادة اإلنتاجية وتحسين عمليات االستهالك
المحددة

تحسين استهالك 
الطاقة

والكشف عن االنحرافات أداء الطاقة لمراقبة استخدام برامج الذاكء اصطناعي 
االستهالك عالية استهالك الطاقة لألصول هو تحسين من ذلك الهدف 

معيار االستدامة

واالستدامة في لوحة  SEECألداء مراقبة في الوقت الفعلي وفر تأداة رقمية 
ديناميكية إلبراز الرؤية وتعزيز كفاءة إعادة التشغيلمعلومات 

تاكمل االنظمة

ول في دمج األنظمة القديمة الحالية المستخدمة لتخزين بيانات التصنيع ومراقبة األص
قاعدة بيانات موحدة الستفادة منها في عمليات التحليل ومراقبة الجودة

الرابط

الرابط

http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/651477251
http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/651466006
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السيبرانياألمن : : إدارة التقنية والتحول الرقمي

OMS-3112.05 & OMS-3112.06تستخدم احدث البرامج وجدران الحماية األكثر تقدما لضمان حماية األصول والشبكة الداخلية للشركة وفقا لمعياري 

ةالمتبعالمعايير الدولية

• SMM: SABIC Maturity Model

• HCIS: High Commission for Industrial Security

• NCA: National Cybersecurity Authority

• NIST: National Institute of Standard and Technology 

تمكين الحمايةوسائل

حمايةلتمكين عملية الحماية التامة تم تطبيق األدوات الي تسهل على الموظفين

:الملفات و اإلبالغ عن أي محاوالت اختراق لشبكة الشركة مثل

•Microsoft Azure: للتصنيف الفوري للملفات

التحويل التلقائي للبريد غير الهام •

الضارة من قبل الموظفينااليميالتأداة التبليغ الفوري عن •

ارةالمراقبة اليومية والتواصل الفوري مع الموظفين في حالة استخدامهم لبرامج ض•

السيبرانيثقافة االمن 

:ولنشر التوعية تقام عدة برامج اكالتيالسيبرانيحرصا على أهمية االمن 

دورات تدريبية للموظفين•

يحتوي على جميع المعلوماتالسيبرانيلالمنموقع مخصص •

االستخدام الخاطئ %

لكما قل العدد اكن افضل

التبليغ الفوري %

لكما زاد العدد اكن افضل

0.62

0.38

0.00%

0.50%

1.00%

المتحدة متوسط شراكت سابك

26.85 23.66

0%

50%

100%

المتحدة معدل شراكت سابك

الرابط

الرابط

الرابط

http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/651468960
http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/651474264
http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/650634034
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المعرفةإدارة 

المعيار الفرعي الخامس

المعرفةأنظمة العمليات المتعلقة بإدارة . 1
التوثيق والتحكم بالمستندات والسجالت. 2
حماية الملكية الفكرية. 3
الشباكت المعرفية. 4
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أنظمة العمليات المتعلقة بإدارة المعرفة

مقياس فعاليته أهدافه النظاممسمى المرحلة #

ة على مستندات وسجالت الشركالحفاظ
على حسب المتطلبات

تحديد الحد األدنى من المتطلبات للحفاظ على المستندات 
المعلومات "والسجالت ومراقبتها ، ويشار إليها مجتمعة باسم 

/ لية مع االمتثال بنظام إدارة العمليات والمتطلبات المح" الموثقة
الدولية

لتوثيق والتحكم في  ا
لمستندات والسجالت ا

OMS-234

أداء األعمال و 
الحوكمة 1

مشاركة الموظفين ومساهمتهم 1.
في وورش العمل و الندوات

األفاكر والمعارف المنشورة داخل 2.
وخارج الشركة

اخل تأسيس شباكت االتصال الفعال وتبادل المعرفة و التعاون د
بما الشركة ، وكذلك مع الشراكء الخارجيين المعتمدين والموردين ،

االستراتيجية( سابك)يتماشى مع أهداف 

إدارة الشباكت المعرفية
OMS-133

األفراد 
والمنظمة

2

حوكمة ل ا
واالتصاالت

Governance  & 
Communications

أداء 
األعمال و 
لحوكمة ا
Business 

Performan
ce & 

Governanc
e

Documentation 
& Control of 
Records
SHEMS 01 / MEMS 07

Stakeholder 
Communication 
& Engagement
SHEMS 00

Policy & 
Management 

System 
Development

SHEMS 00

OMS 231

Compliance, 
Assessments 
& Evaluation
SHEMS 00

OMS 232

OMS 233

OMS 234

األفراد و 
لمنظمة ا
People & 

Organizati
on

لقدرات ا
Capabilities

Workforce 
Development
MEMS 06.10

Training & 
Competencies
SHEMS 04 / MEMS 03

OMS 131

OMS 132

Networking 
Management 
NEW STD

OMS 133

الرابط

الرابط

http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/593295582
http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/593296085
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التوثيق والتحكم بالمستندات والسجالت: إدارة المعرفة

، حيث يقوم هذا المعيار بتحديد الحد األدنى من متطلبات الحفاظ على "OMS-234" في الشركة للمعيار التنظيمي " المعلومات الموثقة"تخضع جميع 
ين فيدمستالمستندات والسجالت ومراقبتها لتحقيق االمتثال مع نظام إدارة العمليات والمتطلبات المحلية والدولية وضمان وصول المعلومات لجميع ال

بطريقة فعالة وخاضعة للرقابة

م التوثيق والتحك
في المعلومات 

الموثقة

المحتوى

قالتحكم بالوثائ

التحكم 
بالسجالت

أسس المراجعة 
والتغيير 
والتطوير

التوفر 
وسهولة 
الوصول

المتطلبات 
القانونية 
والتنظيمية

الرابط

http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/593295582
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وسائل التقنية : إدارة المعرفة

تحرص الشركة على سهولة وصول المعلومات والمتطلبات لجميع المعنيين، تستخدم العديد من التقنيات والوسائل لتسهيل ذلك  

تدريبات اخالقيات المهنة 
وامن المعلومات

اضيع تدريب الكتروني الزامي لجميع منسوبي الشركة حيث تم تطويره ليشمل جميع مو
اخالقيات المهنة وامن المعلومات الضرورية لضمان سير المنظمة 

LMS-نظام إدارة التعلم 

ية منصة تعليمية متاكملة تشمل على مكتبة واسعة لتطوير مهارات العمل الوظيف
والشخصية ومتاحة لجميع الموظفين 

دورات تعليمية اونالين •
(Harvard business school and Percipio)شرااكت مع منصات عالمية •
دورات متخصصة مع معاهد التدريب المحلية والعالمية•

الرابط

الرابط

http://compliancetraining.sabic.com/ComplianceLMS/App_Pages/Learner/MyCourseTracker.aspx
https://sabicsaudi.lms.sapsf.com/learning/user/catalogsearch/catalogSearchDispatchAction.do
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ين حيث استهدف الى تحفيز الموظف.انشات إدارة الشركة برنامج تحول ثقافي في مجال الصحة والبيئة والسالمة حرصا منها على سالمة الموظفين والمقاولين
وتم وضع مؤشرات أداء للمبادرة ويتم مراجعتها شهريا لضمان االستمرارية والتطور. المهنيةوتطويرهم وتمكينهم في مجاالت السالمة والصحة 

أبعاد التغيير الثقافي

أنظمة البيئة والصحة 
والسالمة واألمن

اكتشاف المخاطر 
والتخفيف من حدتها

كفاءة الموظفين من 
ناحية البيئة والصحة 
والسالمة واألمن

االتصال والتقدير 
وموظفين الخطوط 

األمامية

ىالمقاولين قصيري المد

+  السالمةدبلوم نظام •
يقدم عن طريق مدراء 

األقسام لجميع موظفيهم

واالسبوعياالتصال الفعال•
من قبل إدارة الشركة العليا

زيادة مستوى التقديرات •
.والماكفآت

تمكين موظفين الخطوط •
األمامية وبرنامج سفراء 

.الثقافيالتحول 

ورش عمل مع موظفين •
الخطوط األمامية للتعريف

بسالمة العمليات

تسهيل الوصول الى •
األنظمة عن طريق موقع 

المتحدة
اإلبالغ في حال تعديل •

األنظمة
ى توفير دورات تدريبية عل•

األنظمة عن طريق نظام 
LMSبشلك مبسط

جزأ اعتبار المقاولين جزء ال يت•
من عائلة المتحدة حيث نأخذ

على عاتقنا مسؤولية 
سالمتهم لذلك يجب على 
لك مقاول حضور واجتياز 

ل تدريب السالمة االلزامي قب
بدء العمل في المتحدة

EHSSفي الصحة والبيئة والسالمة برنامج التحول الثقافي: مبادرة المعرفة

الرابطالرابطالرابط

قرية المحااكة الفعلية •
والذي حاز على LSRللمخاطر 

التقدير من إدارة مجلس 
الشركة

الرابطالرابط

الرابط

الرابط

الرابط
الرابط

الرابط

الرابط

http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/651464890
http://unitedweb1.sabic.com/News/Pages/News29Dec2020.aspx
http://ecm.sabic.com/ecm/llisapi.dll/link/651475187
http://unitedweb1.sabic.com/News/Pages/News10Dec2019.aspx
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