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تجربة المشاركة ومرحلة التقييم

كان تمثيل شركة صدارة محور اهتمام فريق•
.اتالشركة واإلدارة العليا على كافة المستوي

العزيز تميز فريق التقييم من جائزة الملك عبد•
للجودة بالخبرة الواسعة في جميع  مجاالت 

.التقييم وما يقابلها من أعمال الشركة

متلكه تميزت فترة التقييم باالحترافية لما ي•
كة المقيمون من خبرة، ولتنظيم فرق عمل شر 
ذا صدارة حيث كان ذلك عاماًل أساسيًا في ه

.النجاح المتوج
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أهم الشراكات والتحالفات االستراتيجية

قطررا  ترررتبص صرردارة بعالقررة وعيقررة مرر  شررركاء ال

ه الصرررناعي ممرررا يعرررز  التكامرررل االقتصررراد  وأوجررر

نرد  التعاون المشرتر،، مثرل شرركات سرابك ولي

ها م  ويأتي هذا بجانب عالقت. وسولفا  وغيرهم

مؤسسررررريعها، شرررررركتي أرامكرررررو السرررررعودية وداو 

. األمريكية

إضررررافة إلررررى عالقتهررررا بشررررركة سررررابك كمسرررروق

للمنتجرررات مررر  شرررركة داو، وعررردد مرررن مرخصررري 

لينكررري، تكنيرررب، داو، ب)التقنيرررات الصرررناعية مثرررل 

....(سبينديسا

دية وّقعت شركة صدارة م  الشرركة السرعو

ات ، اتفاقيرة خردم"سرار"للخطوط الحديديرة 

النقرررررل برررررالخطوط الحديديرررررة والتررررري تعرررررد

الجبيل االتفاقية األولى من نوعها في مدينة

لهرا الصناعية، حيرث سرتقوم صردارة مرن خال

سائلة باستخدام القطارات لنقل المنتجات ال

اسررية والصررلبة والحاويررات كوسرريلة نقررل أس

.للشركة

وقعرررت شرررركة صررردارة والمؤسسرررة العامرررة 

رة تفاهم مذك" التحلية"لتحلية المياه المالحة 

إلمرررداد مجمررر  صررردارة الكيميرررائي بمحلرررول

تكامل ويأتي ذلك في سياق ال. الملح المركز

يرراه االقتصرراد  والصررناعي بررين قطرراعي الم

والصرررررررررررناعات البتروكيمياويرررررررررررة، لتعزيرررررررررررز

م اسررررررتراتيجيتهما الولنيررررررة الراميررررررة لرررررردع

. اعيةالمحتوى المحلي وتطوير قدراته الصن
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بالسكيم الصناعيمجم أهم الشراكات في 

.تم توقيع عدد من اتفاقيات التوريد طويلة األمد مع عدد من المشاريع في مجمع بالسكيم الصناعي•

.تدشين مجمع هاليبيرتون للصناعات الكيميائية المتخصصة•

.تقدم األعمال اإلنشائية في شركة بيكر هيوز وسيرفاكتانتس•

760 
ة   حدث 

ة  مست  ف  ي  وظ 
ر من   ا كث  مارات  ب  ث 

ون  دولار 900است  ملي 
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التعاون م  الجهات الحكومية وذات العالقة
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إدارة الموارد المالية

ا تقررروم شرررركة صررردارة بوضررر  خطتهررر

ططهرا االستراتيجية، باإلضرافة إلرى خ

نة ميزانية التشغيلية السنوية المتضم

ة، حيث الشركة التشغيلية والرأسمالي

تهرررررد  إلرررررى وضررررر  المسرررررتهدفات 

قيررق الماليررة وضرربص المصررروفات لتح

.األهدا  االستراتيجية

اإليرادات والمصروفاتالحوكمة واالنضباط التخطيص 

االستراتيجي
، يحكرررم شرررركة صررردارة اتفاقيرررة المرررال

الحيات التأسيسررية ومررا تقتضرريه مررن صرر

متعلقررررررة باإلنفررررررراق ومناصرررررررب اإلدارة 

ضرابطًا ويعد المراقب المرالي. التنفيذية

ذلررك أساسرريًا للميزانيررة ويسرراعده فرري

.ليإدارة الحوكمة وقسم التدقيق الداخ

ر الماليررة وُيعررد االمتثررال لضرروابص التقرراري

اًل للجهرررات الحكوميرررة والتشرررريعية عرررام

ل رئيسرررريًا فرررري عمليررررة الحوكمررررة داخرررر

.الشركة

رئيس يقوم مجلس التسويق، بقيرادة الر

خطص التنفيذ  لشركة صدارة، بدراسة

نتجرات المبيعات والتو يع  الجغرافري للم

ائج هادفررًا بررذلك الوصررول إلررى أعلررى نترر

.لإليرادات

ى ويقرروم مجلررس اإلدارة بالموافقررة علرر

قرررات خطرررص الميزانيرررة التشرررغيلية والنف

افة إلى الرأسمالية بشكل سنو ، وباإلض

.هر استالم التقارير المالية بشكل ش

مؤشرات األداء المرالي جرزء مرن خطرص 

جية وتناط الشركة التشغيلية واالستراتي

مهمررررة مراقبررررة هررررذه المؤشرررررات إلررررى 

اجعرة أقسام المراقبة والخزينرة، ويرتم مر 

ارة األداء بشكل أسبوعي مرن قبرل اإلد

.العليا لشركة صدارة

تهرررد  هرررذه المؤشررررات الرررى تحقيرررق 

طرروير الشررركة لمسررتهدفاتها الماليررة، وت

تضيه أداء الشركة المالي كل سنة بما تق

.الخطة االستراتيجية الخمسية

مؤشرات األداء 

المالي
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مؤشرات األداء المالية

2021 2020 2019 الوحدة المشتريات المحلية

802 782 803 # عدد الموردين العالميين

503 468 469 # عدد الموردين المحليين

4 3.7 3.3 مليار ريال حجم االنفاق على المشتريات

3 2 2.4 مليار ريال محليةحجم االنفاق على المشتريات ال

75% 65% 71% نسبة مئوية نسبة االنفاق المحلي

2021 2020 2019 الوحدة

17.6 10.5 10.1 مليار ريال المبيعات
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إدارة المرافق والممتلكات

علرى تحرص شركة صدارة علرى تطبيرق أ

ي مستويات أنظمرة األمرن والسرالمة فر

.مالإدارة المصان  واألصول وتنفيذ األع

اء ويقوم قسم األمن والسالمة م  أعض

تيشرية اإلدارة العليا للشركة بجروالت تف

ظمررررة وتفقديررررة للتأكررررد مررررن تطبيررررق أن

ير وإجراءات األمن والسالمة بأعلى معاي

.الكفاءة

ولررردى صررردارة خطرررص لررروار  واخرررالء 

ومواجهررررة الكرررروارد قررررد تررررم دراسررررتها 

واعتمادهرررا وتررردريب مررروةفي الشرررركة

.عليعها

االستدامارئةالصيانة الدورية والطاألمن والسالمة

ة

االنضباط 

التشغيلي
دارة يقرروم قسررم الصرريانة فرري شررركة صرر

معردات بتنفيذ أعمال الصريانة الدوريرة ل

برررات وآليرررات التشرررغيل والمبررراني والمرك

وجميررع  المرافررق حسررب إجررراءات عمررل 

ضررمان معتمرردة يررتم تحررديثها باسررتمرار ل

معايير تطبيق أفضل األساليب وأعلى ال

.المتبعة

وتحرررص صرردارة علررى ترروافر فرررق ذات 

رة أ  كفرراءة عاليررة فرري المصرران  لمباشرر

.حالة لارئة

ى كمررا تحرررص صرردارة علررى تطبيررق أعلرر

ن المعرررررايير لقبرررررول واعتمررررراد المقررررراولي

.المنفذين لألعمال داخل الشركة

ى لرردى شررركة صرردارة قسررم خرراص ُيعنرر

الطاقة بمراقبة كفاءة وترشيد استهال،

فرررري المصرررران  وكافررررة المرافررررق الغيررررر

ويقرررردم هررررذا القسررررم تقررررارير. صررررناعية

وصرريات شررهرية لررإلدارة العليررا متضررمًنا ت

.لرف  كفاءة االستهال، وترشيده

علررى وترتكررز خطررص التطرروير والتحسررين

 ألعلى استراتيجيات لويلة المدى وفقاً 

عتمدة المعايير والممارسات الصناعية الم

. في مجال عمل الشركة

بنري قامت شركة صدارة بتطوير نظام م

ص علررررى أعلررررى المعررررايير العالميررررة لضررررب

هرذا التشغيل وجودة االنتاج كما يعنرى

النظررررررام بتطرررررروير االجررررررراءات الال مررررررة 

تها لتحسين عمل المعدات وتطوير لاق

ويسرررررراعد التقيررررررد بنظررررررام. االنتاجيررررررة

االنضرررررررباط التشرررررررغيلي علرررررررى  يرررررررادة 

مسررررررررررتويات االعتماديررررررررررة للمصرررررررررران  

.والمعدات
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إدارة المرافق والممتلكات

iPlan STO

DashBoard

SAP Primavera

SharePoint
تطبيق مراقبة األداء وإصدار 

التقارير الالزمة

نظام تخطيط الموارد 
ات المرتبط رقمياً بتطبيق

مراقبة األداء

ة تطبيق استراتيجية االعتمادي
الستخراج وتوريد البيانات 

المصنعية من وإلى تطبيقات 
تخطيط الموارد

وحدة تخزين قاعدة البيانات 
واألرشفة
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مؤشرات أداء االستدامة

2025الهد  2021 2020 مؤشرات األعر البيئي ودعم اإلقتصاد الدائر  

27.668 28.097 28.377
تقليل كثافة استهال، الطاقة

(لن منتج/ جيجا جول )

1.983 1.888 2.087
تقليل غا ات االنبعاعات الدفينة 

(لن منتج/ لرن انبعاعرات عراني أكسريد الكربرون المكافئ)

9.313 9.981 9.803
ترشيد استهال، المياه

(لن المنتج/ مترمكعب)

0.132 0.148 0.136
معدل إنتاج النفايات

(لن المنتج/ لن)

0 0.38% 3% الحد من فقدان الحبيبات البالستيكية
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إدارة التقنية والتحول الرقمي

12

المحاور

السالمة وإدارة المخاطر

سالسل اإلمداد

الصيانة واالعتمادية

الموارد البشرية

السالمة والتشغيل

الحوكمة

تحليل السوق

إدارة االنتاج

االستدامة البيئية

التحول الرقمينمومستوى 
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المؤشر الحالي المؤشر المستهدف

متوسط المؤشر العام
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إدارة التقنية والتحول الرقمي

13
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الدروس المستفادة من المشاركة

خبراء التميز االلال  على أفضل الممارسات والعمل بثقافة وخطص العمل التحسينية واالستفادة من  يارات•

.المؤسسي

النموذج الولني التعر  على أسلوب علمي لتطبيق وتقييم معايير األداء المؤسسي واستدامة النتائج وفق•

.بفعالية وكفاءة عالية2030للتمّيز بما يساهم في تحقيق رؤية 

.جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تجربة لمنح الجميع  في المنظومة الشعور بالملكية واالنتماء•

ًا في مسيرة تقدم أداء تعد المشاركة محفزًا رئيسيًا لالستمرار في رحلة التميز ورف  روح التنافس والمضي قدم•

.الشركة
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شكرًا لكم


