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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

مالحظة: بعض الصور المســتخدمة في هذا التقرير التقطت قبل بدء أحداث جائحة كورونا 
)كوفيد-19(. لذلك ال تظهر بروتوكوالت الصحة والســالمة المتبعة في )ســابك(، بما في ذلك، 

على ســبيل المثال ال الحصر، التباعد االجتماعي واستخدام أغطية الوجه. 

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

في )سابك( .. تلهمنا التحديات لتحقيق 
مزيد من التقدم. وندرك أنه مهما اكنت 
طبيعة تلك التحديات؛ فإن رؤية )سابك( 

وقيمها ومرونتها الفائقة، تعزز جهودنا 
وأسلوبنا للتحول في جميع أعمالنا، من 

أجل غد أفضل.
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السنوية المبيعات 

117
األصول إجمالي  الدخل صافي 

 مليار ريال سعودي 

60.8
اإلنتاج

ا مليون طن متري سنوّيً  مليار ريال سعودي مليون ريال سعودي 

 ضمن أكبر٩٫٩٤٦+29532٫000
عالماتين تجاريتين

موظف حول 
العالم

واحدة من أعلى براءة اختراع
تصنيف ائتماني 

مستقل

من حيث القيمة بين 
شراكت الكيماويات

A+/A1

لمحة عن )سابك(

كندا

البرازيل

األرجنتين

المكسيك

 الواليات المتحدة
 األمريكية

هولندا

 المملكة 
المتحدة

جنوب أفريقيا

كينيا

أثيوبيا

المغرب تونس

مصر

 المملكة العربية
 السعودية

سيريالناك

الهند

تايالند

ماليزيا

سنغافورة

إندونيسيا

الفلبين

أستراليا

فيتنام

البحرين

العراق

اإلمارات العربية المتحدة نيبال

باكستان

روسيا

إيطاليا

تركيا

النمسا

بولندا

ألمانيا

الدنمارك

الصين

السويد

أستونيا

فرنسا

إسبانيا

اليونان

بلجياك

 كوريا
 الجنوبية

لبناناليابان

آسيا
الصين الكبرى 
 المقر الرئيس

شنغهاي، الصين

باقي دول آسيا 
 المقر الرئيس

سنغافورة

الشرق األوسط 
وأفريقيا 

 المقر الرئيس 
الرياض، المملكة العربية 

السعودية 

أوروبا
المقر الرئيس

سيتارد، هولندا 

األمريكيتان 
المقر الرئيس

 هيوستن، الواليات المتحدة 
األمريكية 

يقع مقر )سابك( الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل 
أكثر من 3٢،000 موظف في مواقعها المنتشرة في أكثر من 50 دولة حول العالم، 
يشاركون مًعا في بناء العالم الحديث، على نحو أفضل، وأكثر فعالية واستدامة من 

أي وقت مضى.

مراكز التقنية واالبتاكر

المواقع التصنيعية

الشراكت التابعة وماكتب المبيعات العالمية

مراكز التوزيع ومرافق التخزين، ومراكز المساندة

67
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وعلى جانب الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت، 
واصلنا العمل وفق أولوياتنا في هذا المجال، التي ترتكز على 

ا مرتبطة بحوافز ألداء القيادة.  االلتزام بأعمال مستدامة عالمّيً
كما سجل هذا العام نجاًحا واضًحا لجهودنا في تعزيز عالمتنا 

ا في  التجارية، حيث تقّدمت )سابك( إلى المرتبة الثانية عالمّيً
تصنيف أعلى العالمات التجارية قيمة في قطاع الكيماويات، 

حسب التصنيف الذي أصدرته مجلة )براند فاينانس(. 

وفي إطار دعمنا لـ )رؤية المملكة 2030م(؛ عمل برنامجنا 
)نساند™( على تعزيز التوطين من خالل دفع مسيرة النمو 
والتنويع االقتصادي وخلق فرص العمل في المملكة. فيما 

واصلت مشاراكتنا العالمية وحضورنا في أكثر من 50 دولة حول 
العالم جذب االستثمارات والخبرات العالمية إلى المملكة. 

كما شهد برنامج )سابك( التحولي تقدًما مشهوًدا في عام 
2020م؛ حيث أعدنا تنظيم أعمالنا في مجال المغذيات الزراعية 

والمنتجات المتخصصة، في خطوة ستسهم في منحنا القدرة 
على التركيز بشلك أفضل على تعزيز الكفاءة ودفع مسيرة النمو 

على المدى الطويل. 

وباإلنابة عن مجلس إدارة )سابك(، يطيب لي أن أتقدم ببالغ 
الشكر إلى سعادة الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، وأعضاء 

مجلس اإلدارة السابقين، لجهودهم المتميزة التي أسهمت في 
تعزيز ماكنة )سابك( الرائدة في السوق العالمية. كما أرحب 

بأعضاء مجلس اإلدارة الجدد الذين يمثلون إضافة نوعية جديدة 
نظًرا لمعارفهم الواسعة وخبراتهم المتنوعة. 

في الختام، ال يفوتني تقديم الشكر لفريق القيادة في )سابك(، 
وجميع الموظفين، الذين أسهموا بدور كبير في اجتيازنا لتحديات 
العام 2020م بما شهده من ظروف صعبة، وأتطلع إلى تعزيز دور 

المساهمين في ازدهار مستقبل )سابك( خالل السنوات 
القادمة.

وهللا الموفق والمستعان.

مع ذلك، أبدت )سابك( تصميًما وعزًما مميزين لمواجهة تلك 
الظروف، ونجحت في التغلب على التحديات، من خالل العمل 

بمرونة تشغيلية عالية، والمحافظة على ميزانية عامة قوية. 
وجاء أداؤها المتميز ثمرًة مباشرًة لجهود موظفيها، الذين 

حرصوا على تنفيذ خطط العمل ومواصلة التميز التشغيلي في 
ظل هذه الظروف غير العادية. 

أكملت )أرامكو السعودية( خالل العام 2020م االستحواذ على حصة 
صندوق االستثمارات العامة في )سابك( البالغة نسبتها سبعين 

في المائة من أسهم الشركة، وجاءت عملية االستحواذ لتجمع 
مًعا باقات من المنتجات عالمية المستوى، بما ُيعزز ماكنة 

)سابك( التنافسية على الصعيد العالمي. وسيؤدي التعاون بين 
الشركتين في المجاالت الرئيسة - مثل: مشاريع النمو، والمشاريع 

المشتركة، ونماذج تقديم الخدمات - إلى تمكين )سابك( من 
زيادة القيمة التي تقدمها. 

تأتي الصحة والسالمة في مقدمة أولويات )سابك(، ولذلك 
سارعت عند ظهور الجائحة إلى اتخاذ الترتيبات الالزمة لحماية 

مواردها البشرية، وتطبيق إجراءات وقائية واحترازية شاملة في 
جميع مواقع العمل، فضاًل عن اعتماد إجراءات العمل عن ُبعد. 

إلى جانب ذلك، وفي سبيل الوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمعات التي 
نعمل فيها، قدمنا الدعم المالي والعيني للمساعدة في الحد 

من آثار الجائحة. 

تعرضت بيئة األعمال خالل عام 
٢0٢0م لتحديات كبيرة، انخفض 

على أثرها الطلب على منتجاتنا 
الرئيسة، وتقلصت هوامش 

األرباح، وجاء ذلك نتيجًة مباشرًة 
فته  للتأثير غير المسبوق الذي خّلَ

جائحة كورونا )كوفيد-19( على 
قطاعنا الصناعي. 

خالد هاشم الدباغ
رئيس مجلس اإلدارة 

على جانب الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشراكت، واصلنا 
العمل وفق أولوياتنا في هذا المجال، 

التي ترتكز على االلتزام بأعمال مستدامة 
ا مرتبطة بحوافز ألداء القيادة. كما  عالمّيً

سجل هذا العام نجاًحا واضًحا لجهودنا 
في تعزيز عالمتنا التجارية، حيث تقّدمت 

ا في  )سابك( إلى المرتبة الثانية عالمّيً
تصنيف أعلى العالمات التجارية قيمة في 

قطاع الكيماويات، حسب التصنيف الذي 
أصدرته مجلة )براند فاينانس(. 

أبدت )سابك( تصميًما وعزًما مميزين 
لمواجهة تلك الظروف، ونجحت في 

التغلب على التحديات، من خالل العمل 
بمرونة تشغيلية عالية، والمحافظة على 
ميزانية عامة قوية. وجاء أداؤها المتميز 
ثمرًة مباشرًة لجهود موظفيها، الذين 

حرصوا على تنفيذ خطط العمل 
ومواصلة التميز التشغيلي في ظل هذه 

الظروف غير العادية.

رؤية قيادة )سابك( 
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رؤية قيادة )سابك( 

 يوسف بن عبد هللا البنيان 
نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي

اكنت الجائحة بمثابة اختباٍر حقيقٍي لقياس مدى استعدادنا 
وقدرتنا على التكيف في مجاالت البيئة والصحة والسالمة 

واألمن، لذلك عملنا بجد لرفع كفاءتنا في هذا المجال، مع تعزيز 
اإلشراف على المنتجات وإدارة مخاطر العمليات بفعالية، وحماية 

موظفينا العاملين في الخطوط األمامية. وستظل مجاالت البيئة 
والصحة والسالمة واألمن أولوية قصوى بالنسبة ألعمالنا، ونحن 

ملتزمون بالتميز في هذه المجاالت من خالل تكثيف البرامج 
التدريبية لمواردنا البشرية وصقل مهاراتها. 

ُيعد تطوير اللقاحات واإلعالن عنها من األخبار السارة التي تبعث 
األمل في انتعاش االقتصاد العالمي خالل عام 2021م وما بعده. 

ويقترن تفاؤلنا بالتزامنا الراسخ العمل كصناعة أساسية، 
والمحافظة على مستويات اإلنتاج للمساعدة في توفير السلع 

األساسية، وتلبية االحتياجات اإلنسانية على مستوى العالم.

شهد شهر يونيو 2020م دخولنا حقبة جديدة في تاريخنا؛ حيث 
أصبحنا الذراع الكيماوية لشركة )أرامكو السعودية(، بعد 

استحواذها على حصة 70 في المائة من أسهم )سابك(، عبر 
صندوق االستثمارات العامة، بقيمة بلغت 259.125 مليار ريال 

سعودي )69.1 مليار دوالر أمريكي(.

إن )سابك( و)أرامكو السعودية( شركتان رائدتان على الصعيد 
العالمي، وال شك أن التاكمل بينهما يضفي مزيًدا من القوة 

واالنتشار في السوق العالمية، وقد بدأنا في الربع الثالث من عام 
2020م مرحلة تنفيذ عمليات التنسيق بين الشركتين، ما يمكننا من 

تحقيق نمو طويل األجل وتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا؛ حيث 
يتوقع أن تبلغ القيمة السنوية التي ستجنيها )سابك( نتيجة 

أنشطة التعاون بين الشركتين بحلول عام 2025م، ما بين 1.5 مليار 
دوالر و1.8 مليار دوالر، ونتوقع أن يأتي حوالي 80 في المائة من 
ا من خالل ستة مجاالت عمل رئيسة تشمل:  هذه القيمة سنوّيً

المشتريات، والمبيعات والتسويق، وسلسلة اإلمدادات، وتاكمل 
المواد الهيدروكربونية، واالستفادة المثلى من مواد اللقيم، 

وأعمال الصيانة.

ال شك أن تاكمل الشركتين يشلك قوة كبيرة بالنظر إلى باقة 
أعمالهما ومنتجاتهما واستراتيجياتهما وحضورهما العالمي 

ومواردهما البشرية، ما سيسهم في دفعنا قدًما نحو تحقيق 
طموحاتنا في النمو على المدى الطويل، ورسم مالمح 

مستقبلنا، ومواصلة مسيرتنا التحولية، وإعادة تشكيل أعمالنا 
لننطلق نحو آفاق جديدة من النمو المستدام. 

تتبوأ )سابك( مرتبة رائدة بين كبريات الشراكت البتروكيماوية 
العالمية، وتسعى إلى أن تصبح أيًضا شركة رائدة في صناعة 

المغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة. وفي هذا السياق، 
أبرمت )سابك( خالل الربع األخير من عام 2020م اتفاقية شراء حصة 

في شركة )سافكو(، التي أصبحت بمسماها الجديد )شركة 
سابك للمغذيات الزراعية(، تمتلك حصة )سابك( في الشركة 

الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن البيطار(، وشركة الجبيل 
لألسمدة )البيروني(، و33.33 في المائة من أسهم شركة 

الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك(. وتحقق هذه الخطوة 
االستراتيجية مزيًدا من التركيز والمرونة ألعمال المغذيات 

الزراعية، وتهيئ لـ )سابك( منصة للنمو المستدام بوصفها 
شركة رائدة في صناعة المغذيات الزراعية في األسواق المحلية 

واإلقليمية والعالمية.

اكنت )سابك( من الرواد الذين أدركوا ضرورة قيام الشراكت 
العالمية بإعادة تقييم عملياتها واستثمار إماكنات التحول 

الرقمي، وجاءت األحداث الراهنة لتؤكد أهمية تسريع ما تم 
اعتماده قبل خمس سنوات، وتؤكد أيًضا أن إجراءاتنا المبكرة اكنت 

ر الشركة طليعة الشراكت البتروكيماوية العالمية. وراء َتَصّدُ

أولينا هذا العام مزيًدا من التركيز على االبتاكر ومستقبل أعمالنا، 
مع تعزيز طموحاتنا للنمو طويل األجل، واالستفادة من قوة 

سلسلة إمداداتنا العالمية والكفاءات التشغيلية، وكفاءة إدارة 
صت هذه اإلجراءات تأثير التحديات قصيرة  رأس المال. وقد قّلَ

المدى، وأتاحت لنا فرصة االزدهار في ظل األوضاع االقتصادية 
الجديدة.

أكدت نتائجنا لعام 2020م أهمية مرونة أعمالنا وقوة استراتيجيات 
النمو طويلة المدى التي نتبناها؛ فرغم العوامل الخارجية - بما 
في ذلك تأثيرات الجائحة على أسواقنا المستهدفة وانخفاض 

األسعار - تحسن األداء في المبيعات والنفقات الرأسمالية 
والمصروفات العامة واإلدارية، حيث سجلت )سابك( في 2020م 

دخاًل صافًيا قدره 67 مليون ريال سعودي، ومبيعات بقيمة 117 
مليار ريال سعودي، وإنتاًجا بلغ 60.8 مليون طن، وتشير هذه 
النتائج إلى نجاحنا في التعامل مع "الوضع الجديد"، ومهدنا 
طريق النجاح ألعمالنا مع عودة االقتصاد العالمي إلى النمو. 

يتميز نموذج أعمال )سابك( بالمرونة والقدرة على التكيف، 
والكفاءة التشغيلية، والتواصل مع الزبائن. وقد اكتسبنا نقاط 

القوة تلك نتيجة تفاني ومهنية موظفينا حول العالم؛ وهنا أود 
أن أعرب عن تقديري البالغ لجميع الموظفين إلسهاماتهم 
المميزة خالل هذا العام االستثنائي. وإنني فخور للغاية بما 

حققته )سابك( من إنجازات خالل هذه الظروف، ومدى تأثير 
قيمنا في تحفيز موظفينا وإلهام المجتمعات التي نعمل من 

أجلها.

يعكس أداء الشركة خالل عام 2020م تركيزنا القوي على زبائننا، 
وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة عالية الجودة. وألننا ندرك 

أهمية االستثمار لألجيال القادمة، قدمنا مبادرات في 
المسؤولية االجتماعية تستهدف تحسين جودة الحياة في جميع 

أنحاء العالم. وفضاًل عن جهودنا المعتادة، حرصنا على التعاون 
الوثيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية للتغلب على 

تحديات الجائحة. 

أسهمت )سابك( في الجهود العالمية لمواجهة الجائحة، حيث 
قدمنا الدعم النقدي والعيني للفئات األشد احتياًجا، وعملنا على 

توفير مواد المستلزمات األساسية للفرق الطبية في الخطوط 
األمامية بجميع المجتمعات التي نعمل فيها، وشمل ذلك توفير 

معدات الوقاية الشخصية للممارسين الصحيين وغيرهم من 
الفئات األكثر عرضة للعدوى. 

وفي المملكة العربية السعودية، حرص برنامجنا لتنمية المحتوى 
المحلي "نساند™" - وهو ركيزة أساسية في دعمنا لرؤية 

المملكة 2030م - على العمل مع القطاع الصحي، حيث قدمنا 
وسائل الدعم المختلفة للشراكت المحلية التي تنتج معدات 

الوقاية الشخصية. وشمل ذلك تطوع مراكز )سابك( التقنية 
للعمل مع ُمصنعي المنتجات الوسيطة لتحديد أفضل المواد 
األولية الالزمة لتطوير حلول جديدة لتعزيز صحة المجتمعات.

وعلى صعيد المنتجات المتخصصة، حققنا هذا العام إنجاًزا جديًدا 
ا في مسيرتنا التنموية عبر تحويل وحدة األعمال  مهّمً

االستراتيجية للمنتجات المتخصصة إلى كيان مستقل قائم بذاته؛ 
في خطوة من شأنها أن تسهم في تطوير نموذج أعمالها، 
وتحفز فرص نموها، وتمكنها من تلبية متطلبات واحتياجات 

زبائنها. عالوة على ذلك، شهد العام تعزيز ماكنتنا الريادية 
العالمية في مجال المنتجات المتخصصة من خالل رفع حصة 

ملكيتنا في شركة )لكارينت( من 25٪ إلى ٪31.5.

ا في استراتيجية )سابك(  يشلك التحول الرقمي مكوًنا أساسّيً
للنمو؛ اتفاًقا مع توجه العالم نحو االقتصاد الرقمي، وتدرك 
الشركة أهمية اإلماكنات الهائلة للتحول الرقمي في تعزيز 

التحول في أعمالها، وتوثيق قدراتها التنافسية، وريادتها في 
صناعة الكيماويات بفضل إماكنات وقوة البيانات الضخمة، والتعلم 

اآللي، والذاكء االصطناعي. 

شهد العام ٢0٢0م أحداًثا 
استثنائية، لكنه اكن بمثابة فرصة 

أثبتت فيها )سابك( قوة 
أعمالها، وأتاح لها تعزيز 

خططها للمستقبل؛ ففي 
الوقت الذي تأثر فيه االقتصاد 
العالمي نتيجة تداعيات انتشار 

جائحة كورونا )كوفيد-19(، تجّلت 
بوضوح قيمة التخطيط 

االستراتيجي طويل األجل الذي 
تنتهجه الشركة، ومزايا التحول 

المستمر في نموذجها 
التشغيلي.

يتميز نموذج أعمال )سابك( بالمرونة 
والقدرة على التكيف، والكفاءة 

التشغيلية، والمشاركة الفعالة للزبائن. 
وقد اكتسبنا نقاط القوة تلك نتيجة 

تفاني ومهنية موظفينا حول العالم؛ 
وهنا أود أن أعرب عن تقديري البالغ 

لجميع الموظفين إلسهاماتهم المميزة 
خالل هذا العام االستثنائي. وإنني فخور 

للغاية بما حققته )سابك( من إنجازات 
خالل هذه الظروف، ومدى تأثير قيمنا 

في تحفيز موظفينا وإلهام المجتمعات 
التي نعمل من أجلها.

تتمة
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نموذج أعمالنا

وضعنا في )سابك( أسس التحول الرقمي التي تهيئ لنا المضي 
في مسيرتنا لنصبح )الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال 

الكيماويات(. وبدأنا في عام 2019م استراتيجية التحول الممتدة 
لخمس سنوات، وفي عام 2020م أطلقنا 22 مبادرة للتحول الرقمي 
شملت قطاعات أعمالنا المختلفة، بما في ذلك التقنية واالبتاكر، 
واالستدامة، والمشتريات، والبتروكيماويات، والمغذيات الزراعية، 

إلى جانب المشاريع التجريبية السابقة في قطاع التصنيع، 
وتستهدف خطتنا لعام 2021م زيادة برامج التحول الرقمي 

التجريبية الناجحة، وتوسيع نطاقها عبر الشركة، إضافة إلى 
إطالق برامج جديدة.

على صعيد آخر، تلتزم )سابك( بالمحافظة على هويتها القوية 
وماكنتها الريادية فيما يتعلق بقضايا االستدامة والمسائل 

المتعلقة بالممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت. 
ا في عام 2020م بشرف رئاسة مجموعة األعمال  وقد حظيُت شخصّيً

السعودية)B20( خالل قمة مجموعة العشرين التي رأستها 
المملكة العربية السعودية، واكن من أهم النتائج المستفادة 

من هذه المشاركة التركيز المحوري على االستدامة التي تشلك 
مساحة بارزة في استراتيجيتنا المتاكملة ألعمالنا ونجاحنا على 

المدى الطويل.

على سبيل المثال، وقعنا في عام 2020م اتفاقية لبناء محطة 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمصنع البولي كربونيت في 
)قرطاجنة( بإسبانيا، الذي سيكون أول مصنع ضخم للكيماويات 

في العالم يتم تشغيله اكماًل بالطاقة المتجددة. كما عملت 
مراكزنا التقنية العالمية خالل العام أيًضا على إنشاء خريطة طريق 

لدفع نمو أعمال االقتصاد الدائري بالتوازي مع باقة منتجات 
وخدمات )تروسيرلك™( االستراتيجية. إن المبادرات التي ننفذها 

في مجال االستدامة، إضافة إلى إنجازاتنا االجتماعية وفي مجال 
الحوكمة، كحصولنا على لقب "أفضل أصحاب العمل" في آسيا، 

وماكنتنا الريادية في مجال التنوع والمساواة في فرص التوظيف 
على مستوى أوروبا، وكوننا شركة تعمل وفًقا ألعلى المعايير 

األخالقية والحوكمة، ُتبرز مدى حرصنا الدائم على دمج العناصر 
الرئيسة للممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت.

وعلى هامش مناقشات مجموعة أعمال العشرين، استضافت 
)سابك( أيًضا أول منتدى مفتوح القتصاد الكربون الدائري، 

مستهدفًة تنمية الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة، إلى 
جانب المجتمع الصناعي، وإلقاء الضوء على التعاون الجاري بين 

األنظمة االجتماعية والبيئية حول دورة حياة الكربون. وفي 
الوقت نفسه، عززنا تميزنا على مستوى الممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشراكت؛ حيث أنشأنا لجنة توجيهية إلعداد 
التقارير الخاصة بهذا الجانب ستشرف على دمج العناصر الرئيسة 

لـ )الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت( في 
استراتيجيات أعمالنا، والتأكد عند إعداد التقارير الخاصة بهذا 

الشأن من اتباع ممارسات واضحة ومنضبطة ومتاكملة.

أعدت )سابك( نفسها للتعامل مع التحديات التي يفرضها 
الواقع الجديد بعد الجائحة، من خالل إعداد استراتيجيات وخطط 

بعيدة المدى، مع التركيز في العام المقبل على كفاءة رأس 
المال، وإدارة التاكليف، وتعزيز قدرتها على االحتفاظ بميزانية 

عامة متينة وتصنيف ائتماني قوي.

 سنواصل تركيز استراتيجيتنا على تحقيق أولوياتنا، التي تشمل 
البيئة والصحة والسالمة واألمن، وتنمية الثروة البشرية 
واستنفار قدراتنا اإلبداعية، وتعزيز العالقات مع الزبائن، 

واالستدامة، واالبتاكر الذي يواكب متطلبات السوق. كما سنزيد 
من وتيرة جهودنا التعاونية مع )أرامكو السعودية( لهدف 
تعزيز القيمة، وتسريع مسارنا التنموي؛ من خالل توفير نطاق 
أعمال أوسع وقدرات تقنية وإماكنات هائلة لالستثمار وفرص 

النمو.

نتطلع خالل عام 2021م إلى انتعاش االقتصاد العالمي، لينقلنا إلى 
بيئة أعمال أفضل في عام 2022م. وإلننا بمرونة أعمالنا نزدهر، 

سنواصل دعم أعمال زبائننا الجتياز التحديات التي واجهتهم هذا 
العام. مؤكدين التزامنا الثابت بمساعدتهم على تلبية متطلبات 

السوق المتغيرة بمنتجات مستدامة ومتميزة، لتجسيد شعارنا 
."TM كيمياء وتواصل"

اكنت الجائحة بمثابة اختباٍر حقيقٍي 
لقياس مدى استعدادنا وقدرتنا على 

التكيف في مجاالت البيئة والصحة 
والسالمة واألمن، لذلك عملنا بال لكل 

لرفع كفاءتنا في هذا المجال، مع تعزيز 
اإلشراف على المنتجات وإدارة مخاطر 
العمليات بفعالية، وحماية موظفينا 

العاملين في الخطوط األمامية. وستظل 
مجاالت البيئة والصحة والسالمة واألمن 

أولوية قصوى بالنسبة ألعمالنا، ونحن 
ملتزمون بالتميز في هذه المجاالت من 

خالل تكثيف البرامج التدريبية لمواردنا 
البشرية وصقل مهاراتها.

االستراتيجية  راكئزنا 

العالم حول  المتنوعة  عملياتنا 

 الممارسات البيئية إدارة باقة األعمال محرك التوطين
 واالجتماعية وحوكمة

 الشراكت

التحول

التقنية واالبتاكر التركيز على الزبائن  التركيز على السوق التميز التشغيلي

أعمالنا باقة 
تعمل )سابك( من خالل ثالث وحدات عمل استراتيجية إلى جانب أعمال المعادن )حديد(: 

 وحدة العمل االستراتيجية
للبتروكيماويات

منتجات الكيماويات األساسية والمتخصصة، والبوليمرات

وحدة العمل االستراتيجية
 للمغذيات الزراعية

منتجات األسمدة والمغذيات الزراعية المتخصصة

المعادن )حديد( 
منتجات الصلب الطويلة والمسطحة 

 وحدة العمل االستراتيجية
 للمنتجات المتخصصة

منتجات البالستيكيات المتخصصة

5٠
دولة ندير فيها عملياتنا

٦٨
ا موقًعا تصنيعّيً

٢٠
ا مركًزا بحثّيً

1٠٠+
بلد تصل إليها مبيعاتنا 

رؤية قيادة )سابك( 
تتمة
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سعًيا لتحقيق رؤية )سابك(، حددت استراتيجية الشركة خارطة 
طريق تستهدف معدالت نمو طموحة ومستدامة تتسم 

بالمرونة والحيوية، وتسهم في ذات الوقت بدور جوهري في 
تحقيق )رؤية المملكة 2030م(.

في إطار هذه االستراتيجية، ستواصل )سابك( تركيزها على تلبية 
احتياجات الزبائن والسوق، وتقديم منتجات وحلول مبتكرة، 
وتطوير قطاع التقنية واالبتاكر، وتعزيز االلتزام باالستدامة، 

وتحقيق التميز التشغيلي القوي، والتركيز الشديد على السالمة. 
كما ستواصل العمل لتوثيق نجاحاتها للمدى الطويل عبر 

منظومة أعمال فعالة تتسم بالكفاءة، وثقافة أداء أكثر تقدًما، 
ومجموعة من القيم الراسخة التي تقوم على الشمول والتنوع 

والنزاهة.
تستهدف استراتيجية )سابك( تحقيق نمو مربح مستدام وتعزيز 
القيمة لألطراف ذات العالقة بأعمالها من المساهمين والزبائن 
والموظفين والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية. وتؤكد 

الشركة التزامها التام بأن تكون داعًما رئيًسا لتمكين )رؤية 
السعودية 2030م(.

باقة أعمالنا 

البتروكيماويات
تهدف استراتيجية وحدة األعمال االستراتيجية للبتروكيماويات 
إلى تعزيز ماكنة )سابك( الريادية؛ من خالل التوسع والنمو في 
المناطق سريعة النمو واألسواق الناشئة، مع تلبية متطلبات 
المستخدمين النهائيين في األسواق األساسية، بما في ذلك 

صناعات التعبئة والتغليف، والسيارات، والبناء والتشييد، والرعاية 
الصحية، والعناية الشخصية، والسلع االستهالكية والمنزلية. 

وتعمل الشركة على تحقيق ذلك بتوفير المنتجات والحلول وفق 
مفهوم ُيركز على احتياجات الزبائن، واستثمار التقنية واالبتاكر 

واالستدامة. 
أعلنت شركة )أرامكو السعودية( في 17 يونيو 2020م عن إتمامها 

بنجاح صفقة استحواذها على حصة 70٪ في )سابك( من 
)صندوق االستثمارات العامة( صندوق الثروة السيادية في 

المملكة. ستضطلع )سابك( - من خالل هذه الصفقة التاريخية 
- بدور الذراع الكيماوية لشركة )أرامكو السعودية( متصدرة 

الريادة المحلية في قطاع الكيماويات في المملكة، فضاًل عن 
تعزيز ماكنتها الريادية في صناعة الكيماويات العالمية؛ حيث 

ستعزز هذه الصفقة الجهود المشتركة في مجال 
البتروكيماويات عبر االستفادة من ماكنتنا القوية في السوق، 

وقاعدة زبائننا الكبيرة، وباقة منتجاتنا المتفردة لتلبية متطلبات 
األسواق المتنامية في الصين والهند وجنوب شرق آسيا وأمرياك 

الشمالية. وستتم خدمة هذه األسواق من خالل منظومة 
منصات للمواد األولية ونماذج استثمار خاصة بها. 

سيجري إنشاء منصات النمو بشلك أساسي المملكة العربية 
السعودية وآسيا وأمرياك الشمالية، حيث ستقدم باقة متنوعة 

من الميزات التنافسية عبر )أرامكو السعودية( و)سابك(، شاملًة 
مواد اللقيم السائلة والمتمايزة، والتاكمل في مصافي 

البتروكيماويات، والتقنيات المتقدمة، ومشروع تحويل النفط إلى 
كيماويات، وأيًضا استقطاب شراكء استراتيجيين أقوياء عند 

الضرورة. 

المغذيات الزراعية
تكثف وحدة العمل االستراتيجية للمغذيات الزراعية في )سابك( 

ا في صناعة المغذيات  ا وعالمّيً جهودها لتصبح رائًدا محلّيً
الزراعية، ُمنتهجًة استراتيجية طموحة لتوطيد العالقات مع 

الزبائن، والتركيز على السوق، والتوسع الذي يعزز تمايز منتجاتها 
ا.  في األسواق، ويدعم نمو أصولها عالمّيً

تم إعداد اإلجراءات القانونية لدمج جميع أصول النتروجين في 
)سابك( تحت شركة )سافكو(، على أن يتم الدمج خالل 2021م، مع 

تغيير اسم )سافكو( وعالمتها التجارية لتصبح )شركة سابك 
للمغذيات الزراعية(؛ وتشلك هذه الشركة منصة فاعلة لتسريع 
خطوات التوسع وانتشار أعمال المغذيات الزراعية في المناطق 

الرئيسة الواعدة، مثل أفريقيا واألمريكيتين. 

المنتجات المتخصصة
تركز وحدة العمل االستراتيجية للمنتجات المتخصصة على تلبية 
االحتياجات المعقدة للزبائن وهي غالًبا فريدة وخاصة؛ من خالل 

تقديم المنتجات المتميزة، والمحافظة على االستدامة، 
والوصول السريع إلى السوق. 

شهد شهر نوفمبر 2020م تحّول وحدة العمل االستراتيجية 
للمنتجات المتخصصة إلى كيان مستقل، في خطوة استهدفت 
إطالق العنان لمزيد من النمو والتوسع وإضافة القيمة، بجعل 

أعمال المنتجات المتخصصة أكثر مرونة وتركيًزا وقدرة على تلبية 
المتطلبات الخاصة لنموذج أعمالها، وكذلك المتطلبات 

المتخصصة التي يحتاجها الزبائن. وفي شأن ذي صلة بأعمال 
المنتجات المتخصصة، رفعت )سابك( حصة ملكيتها في شركة 

)لكارينت( من 24.99٪ إلى 31.5٪ في عام 2020م. تأتي هذه 
الخطوة التطويرية في إطار استراتيجيتنا للنمو طويل األمد التي 
تسعى الشركة من خاللها للمحافظة على التزامها تجاه تمايز 

منتجاتها وإيجاد مزيد من القيمة للزبائن، كما أنها تأتي مكملة 
ألعمال المنتجات المتخصصة الحالية ومنسجمة مع استراتيجية 

وتوجه الشركة نحو اغتنام فرص النمو الجديدة في مجال 
الكيماويات المتخصصة. 

المعادن )حديد( 
يتواصل في شركة )حديد( التركيز الشديد على مراقبة التاكليف، 

وتعزيز موثوقية األداء، بما ينمي الربحية، ويحافظ في ذات 
الوقت على استقرار اإلمدادات إلى األسواق المحلية بمنتجات 

عالية الجودة.

االستراتيجية  راكئزنا 
تستند طموحات )سابك( االستراتيجية إلى ثماني راكئز جوهرية 

ألعمالها، هي: التركيز على الزبائن، والتركيز على السوق، والتميز 
التشغيلي، واالبتاكر والتقنية، وإدارة باقة األعمال، والتحول، 

والتوطين، والممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت.

التركيز على الزبائن: نعمل جاهدين إلدراك االحتياجات المتغيرة 	 
للزبائن من حيث مستوى الخدمات، وتمايز المنتجات والحلول. 

التركيز على السوق: نسعى إلى تسريع حركة النمو الذاتي 	 
وغير الذاتي باالقتراب من األسواق اإلقليمية. في هذا اإلطار 

نهدف في مجال البتروكيماويات إلى تأسيس قاعدة أصول 
في الواليات المتحدة لالستفادة من فرص الغاز الصخري، 

والتوسع في آسيا التي تشهد أسواقها أعلى نسبة نمو، 
وكذلك تعزيز قاعدة أصولنا في أوروبا، وتحقيق المزيد من 

النمو في المملكة، مع االستفادة من ميزة قربنا من أسواق 
الشرق األوسط وأفريقيا. 

التميز التشغيلي: نستهدف تنمية الكفاءات في مختلف 	 
مجاالتنا الصناعية الرئيسة وأعمالنا التجارية، وسلسلة 

اإلمدادات، وإدارة التاكليف.

التقنية واالبتاكر: نكثف جهودنا لتعزيز ميزاتنا التنافسية على 	 
نحو انتقائي؛ من خالل إجراءات العمل المبتكرة وتطوير 

المحفزات والتطبيقات، فيما تشلك االستدامة أولوية في 
إدارة أعمالنا ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت: نواصل 	 
دمج عناصر الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت 

ضمن استراتيجيات أعمال الشركة وقيمها.

إدارة باقة األعمال: نسعى إلى تحديد أولويات الخيارات 	 
االستراتيجية ومخصصات رأس المال ضمن باقة أعمالنا.

التحول: سنواصل تعزيز الفعالية التنظيمية ألعمالنا من خالل 	 
االستثمار في القيادة، والتدريب، والثقافة، وتحسين النموذج 

التشغيلي. 

محرك التوطين: نسعى إلى تطوير المجتمعات داخل المملكة، 	 
ونعمل باجتهاد لتحفيز مزيد من النمو للمحتوى المحلي عبر 

برنامج ممنهج الستثمار إماكناتنا.

استراتيجيتنا 

أن تصبح )سابك( الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، وقوة تأثير 
عالمية في جميع قطاعات صناعة الكيماويات حول العالم، تجسيًدا لشعارها )كيمياء 

وتواصل™(. 

أن نصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات

التقنية مواد اللقيم التسويقالجانب المالي

أداء مالي عالمي

عائدات النمو أسرع من الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي.

الريادة في مجالنا على مستوى 
هامش األرباح )قبل الفوائد 

والضرائب واإلهالك واإلطفاء(.

نواكب األسواق ونتميز فيها

أقرب إلى المنتجات ذات القيمة 
المضافة العالية.

النمو المدفوع بالمنتجات 
المتميزة والحلول المبتكرة.

ُنعزز المرونة والكفاءة

الوصول إلى مواد اللقيم 
المتنوعة ذات التنافسية 

العالمية.

تحسين استهالك الطاقة 
ومواد اللقيم.

نوفر القدرة التنافسية

األفضل في فئة اإلنتاجية 
والكفاءة.

الريادة في تقنيات مختارة.

رؤيتنا

SUSTAINABILITY  ORGANIZATION &
CULTURE

GLOBALIZATIONSUSTAINABILITY  ORGANIZATION &
CULTURE

GLOBALIZATIONSUSTAINABILITY  ORGANIZATION &
CULTURE

GLOBALIZATION
العولمة  االستدامة التنظيم والثقافة

عالمية أوسع 
تاكمل أشمل 

تميز أكثر 
نمو طموح
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قيمنا

قيمنا هي األساس لمنظومة أعمالنا وثقافتنا؛ إذ تحكم سلوكنا وتقودنا نحو االلتزام 
بأعلى معايير السلوك األخالقي. وقد دمجنا قيمنا في نسيج أعمالنا، لُتصبح مرجًعا 

ترتكز عليه ممارساتنا، ويضمن التنفيذ الناجح الستراتيجيتنا.

المشاركة 
نحترم ونقدر الثقافات المتنوعة 

لموظفينا ونهج أعمالهم، ما يوفر بيئة 
عمل رائعة ومتناغمة. ومن خالل التزامنا 

الراسخ تجاه المجتمعات التي نعمل 
فيها، نواصل تأثيرنا اإليجابي على 

المستويين المحلي والعالمي.

اإلنجاز 
ُتعد إنجازاتنا االستثنائية لزبائننا هي 

أساس ريادتنا، كما أن تركيزنا الثابت على 
التنفيذ الصحيح ألعمالنا يدفعنا نحو 

النجاح. 

التحفيز 
نعمل مًعا لتهيئة بيئة عمل محفزة تبادر 

بوضع الحلول وتحقق النتائج لزبائننا.

اإلبداع 
نتحدى التفكير التقليدي ونبحث عن طرٍق 

جديدٍة ومبدعة الكتشاف الفرص، سواء 
على مستوى المنتجات أو إجراءات العمل، 

سعًيا للوصول إلى حلول مبتكرة.
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22بيئة األعمال في عام 2020ماستعراض وضع السوق 
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بيئة األعمال في عام ٢0٢0م

نتيجة لذلك، سادت حالة من الحذر في اإلنفاق االستهالكي، 
وعّلقت الشراكت بعض استثماراتها ترقًبا لتحسن التوقعات، كما 

تراجعت حركة التجارة العالمية بشلك حاد. مع ذلك ظل قطاع 
اإلنشاءات السكنية نقطة مضيئة خالل فترة الجائحة، حيث انتعش 

بسرعة استجابًة لخفض معدالت الرهن العقاري وزيادة الطلب 
على منازل األسرة الواحدة في الضواحي، عالوة على أن فوز جو 

بايدن في االنتخابات الرئاسية أضاء بوادر أمل وتحسًنا في مناخ 
األعمال بالواليات المتحدة األمريكية. 

كما ُمِنَي النشاط االقتصادي في الصين بانخفاض حاد نتيجة 
التدابير التي نفذتها الحكومة للسيطرة على الفيروس، ال سيما 
خالل النصف األول من عام 2020م، حيث انكمش نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي بشلك كبير، وتضررت جميع قطاعات االقتصاد 

الرئيسة تقريًبا، واكن اإلنفاق االستهالكي والصادرات األكثر تضرًرا. 
وقد نفذت الحكومة الصينية حزمة من اإلجراءات التحفيزية 

لمواجهة ذلك؛ أبرزها تخفيض الضرائب والرسوم على الشراكت، 
وتحويل دفة اإلقراض المصرفي إلى الشراكت الخاصة الصغيرة 

ومتوسطة الحجم، وقام البنك المركزي بتوسيع سياساته النقدية 
لزيادة السيولة في منظومة االقتصاد ودعم النمو. 

وقد أدت تلك التغييرات في السياسات المالية والنقدية 
الحكومية إلى تحويل مسار البطء في االقتصاد الصيني الهيلكي، 
الذي تم تصميمه لنقل البالد من اقتصاد تقوده الدولة ويقوده 

االستثمار، إلى اقتصاد ُموّجه نحو السوق ونحو االستهالك. 

كذلك عانت منطقة اليورو من ركود حاد نتيجة الجائحة وقيود 
اإلغالق التي رافقتها، وشهدت جميع االقتصادات الرئيسة في 

ا؛ حيث عانت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا  المنطقة ركوًدا وتباطًؤا حاّدً
من انخفاض بواقع رقمين عشريين في الناتج المحلي اإلجمالي 

الحقيقي، ما يعكس شدة وطأة تأثيرات الجائحة على تلك البلدان.  
وفي محاولة لتدارك آثار الجائحة، زادت هذه الدول مشتريات 

األصول من البنك المركزي األوروبي بنسبة كبيرة، وأطلقت حزم 
تحفيز مالية كبيرة لمواطنيها، كما دشن االتحاد األوروبي 

صندوق )التعافي والمرونة( بميزانية 750 مليار يورو سعًيا 
إلنعاش اقتصادات الدول األعضاء.

وبشلك عام، حافظت السياسة النقدية على تماسكها في ظل 
انخفاض التضخم، لكن الزيادات المرتفعة في أعباء الديون شلّكت 

مخاطر سلبية على آفاق النمو طويل األجل في العديد من 
البلدان، إلى جانب التحديات الديموغرافية واألداء الضعيف 

لإلنتاجية. 

شهد العام تغيرات غير مسبوقة؛ حيث اتجهت معظم 
االقتصادات المتقدمة الرئيسة- بما في ذلك الواليات المتحدة، 

واالتحاد األوروبي، واليابان، وكذلك االقتصادات الناشئة، مثل: 
الصين والهند، وأيًضا اقتصادات أمرياك الالتينية، والشرق األوسط 
وأفريقيا- نحو الركود في بعض المناطق أو التباطؤ الشديد في 
مناطق أخرى. وفاقم النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين 

األضرار في بيئة األعمال وأثر سلًبا على مناخ االستثمار حول 
العالم، وفي محاولة الستيعاب صدمة االنكماش االقتصادي؛ لجأ 

صناع السياسات في العديد من البلدان إلى تقديم المزيد من 
الحوافز النقدية والمالية لتخفيف وطأة التأثيرات االقتصادية 

السلبية.

االقتصادات المتقدمة والناشئة 
ا خالل عام  عانت االقتصادات المتقدمة والناشئة انكماًشا حاّدً

2020م نتيجة انتشار الجائحة بعد أن سجلت معدالت نمو معتدلة 
في عام 2019م. وشهدت جميع القطاعات االقتصادية الرئيسة 
تدهوًرا شاماًل، بما في ذلك االستثمارات الثابتة، واالستهالك 
الخاص، والتجارة، واإلنتاج الصناعي، فيما شلكت أسعار الطاقة 

المتدنية والطلب المنخفض لمنتجات النفط والطاقة ضربة أخرى 
للنمو في البلدان الرئيسة المنتجة للنفط والسلع األساسية. 

االقتصادات اإلقليمية 
اء جائحة )كورونا(؛ حيث  تراجع النشاط االقتصادي في المملكة جّرَ
أدت إجراءات اإلغالق التي اتخذتها الحكومة لوقف انتشار الوباء 

إلى تجميد النشاط في العديد من القطاعات؛ حيث توقفت 
مناسك العمرة في معظم شهور عام 2020م، ما أثر بشدة على 

شراكت الخدمات ذات الصلة بهذا المجال، فيما واصل اإلنتاج 
الصناعي تراجعه. وقد أدت هذه الظروف مجتمعة - إلى جانب 

انخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات الهيدروكربونات - إلى 
حدوث ركود حاد في المملكة، وعلى الجانب اآلخر دفع التباطؤ 

في السياحة الخارجية إلى زيادة اإلنفاق االستهالكي في 
االقتصاد المحلي. 

في المقابل؛ شهدت الواليات المتحدة ركوًدا في عام 2020م جراء 
الجائحة وتداعياتها، وتصاعدت حالة القلق وعدم اليقين، 

واتسعت المخاطر، وأصابت أسواق األسهم تقلبات حادة، ما أدى 
إلى خسارة تريليونات الدوالرات من صافي الثروة المعيشية لألسر 

على مدار العام. 

اتجاهات قطاع الصناعة
شهد اإلنتاج الصناعي العالمي - الذي اكن ينمو بوتيرة بطيئة في 

عام 2019م - انكماًشا شديًدا خالل عام 2020م، أسهمت فيه 
االقتصادات المتقدمة والناشئة مًعا، إال أن االنكماش الصناعي 
اكن أكثر وضوًحا في االقتصادات المتقدمة، خاصة في الواليات 

المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين والهند؛ حيث عانت من 
تباطؤ ملحوظ في نمو اإلنتاج الصناعي.

اتجاهات صناعة البتروكيماويات 
تراجع خالل العام 2020م نمو الطلب السنوي في صناعة 

البتروكيماويات بأكثر من 4٪ على أساس سنوي، وانخفضت 
األسعار بنسبة تراوحت بين 40٪ إلى 50٪ لبعض المنتجات، وبلغ 

االنخفاض ذروته خالل الربع الثاني من العام. وقد بدأ الطلب في 
التعافي مع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بتخفيف 

إجراءات اإلغالق خالل الربع الثالث، ولكن ليس إلى مستوى ما قبل 
األزمة.

وعلى صعيد اإلمدادات، تسببت جداول الصيانة الدورية الشاملة 
في جميع أنحاء العالم - إلى جانب عمليات اإلغالق المرتبطة 

بموسم األعاصير في الواليات المتحدة - في انخفاض اإلمدادات 
األمريكية والعالمية، ما أسهم في منع حدوث مزيد من 

االنخفاضات في األسعار خالل عام 2020م؛ فيما ظل االنتعاش بطيًئا 
بالنسبة لبعض المنتجات، مثل: البوليمرات والكيماويات 

المتخصصة وعالية األداء، تبًعا للتباطؤ في قطاعات الصناعات 
التحويلية األساسية، مثل: السيارات والسلع المعمرة.

على النقيض، أدت زيادة الطلب في صناعات مثل: المنظفات 
والرعاية الصحية والتغليف، إلى نتائج قوية في طلب 

البتروكيماويات. كما ظلت أسعار المغذيات الزراعية ضعيفة حيث 
تجاوز العرض الطلب العالمي؛ وتمثلت النقطة المضيئة في 

منتجات البولي بروبيلين المستخدمة في صناعة األقنعة الواقية 
والعباءات، ومنتجات البولي إيثيلين المستخدمة في صناعة جميع 

أنواع العبوات.

اتجاهات المواد الخام 
تراجعت أسعار المواد األولية للبتروكيماويات تبًعا للوضع 

االقتصادي العالمي على غرار أسعار النفط التي تراجعت بنسبة 
60٪ في الربع الثاني من عام 2020م، حيث تدفقت العروض بكثافة 

إلى األسواق واكنت في األصل تعاني من أزمة انخفاض الطلب. 

ومع انهيار )تحالف فيينا(، تعرضت أسواق النفط لصدمة 
مزدوجة غير مسبوقة: أزمة الطلب وحرب حصص السوق، ما 
دفع األسعار إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود. وبحلول 

الربع الثالث من العام تعافت األسعار نتيجة التنسيق بين أعضاء 
منظمة )أوبك +( للسيطرة على العرض، إلى جانب تعافي الطلب 

بشلك طفيف نتيجة التخفيف التدريجي لقيود السفر.

وتأثرت أسعار مواد اللقيم للبتروكيماويات بالظروف االقتصادية 
العالمية وتراجعت متبعة حركة أسعار النفط وتبعتها هبوًطا. 

وبالمقارنة مع عام 2019م؛ انخفضت أسعار النفط بحوالي ٪25 
)على أساس سنوي في المتوسط( ليتراوح متوسط سعر خام 

برنت ما بين 40 إلى 45 دوالًرا للبرميل. كما انخفضت أسعار النافتا 
بنسبة مماثلة تقريًبا حوالي 27٪، وأسعار اإليثان األمريكي بنحو 

5٪، وأسعار الغاز الطبيعي األمريكي بنحو 21٪، وكذلك انخفضت 
أسعار الغاز النفطي المسال في آسيا بنحو 18٪ مع ضعف الطلب 

نتيجة التباطؤ االقتصادي العالمي. 

نجمت عن جائحة )كورونا( - التي استمرت معظم شهور عام ٢0٢0م - 
اضطرابات كبيرة على مستوى سالسل اإلمدادات، وطلب المنتجات، 

وحركة التجارة العالمية، فضاًل عن توقف حركة السفر في الكرة 
األرضية، وصاحبت ذلك عمليات إغالق وانهيارات في أسواق األسهم، 

ما وّجه ضربة قوية لالقتصاد العالمي وتعرضه النكماش حاد. 
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أداء الشركة

المبيعات
بلغت إيرادات )سابك( في عام 2020م مبلغ 116.949 مليون ريال 
سعودي، بانخفاض قدره 18.447 مليون ريال سعودي أو ٪14، 

مقارنة بـ 135.396 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعود 
هذا االنخفاض بشلك رئيس إلى انخفاض حاد في متوسط أسعار 

بيع معظم المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة بنسبة ٪1. 
كما بلغت إيرادات قطاع البتروكيماويات والمنتجات المتخصصة 

101,845 مليون ريال سعودي – والتي تمثل 87٪ من إيرادات 
 )سابك( – بانخفاض قدره 15,643 مليون ريال سعودي،

نظرة عامة على أداء )سابك( فيما يتعلق بالمبيعات، وصافي دخل 
السنة والدخل من العمليات، واألصول، وااللتزامات وحقوق 

النقدية. والتدفقات  الملكية، 
أو 13٪ مقارنة بعام 2019م، في المقابل شهدت الكميات المباعة 

ارتفاًعا خالل العام 2020م بنسبة 1٪. كما بلغت إيرادات المغذيات 
الزراعية في عام 2020م مبلغ 6.119 مليون ريال سعودي، بانخفاض 

قدره 1,000 مليون ريال سعودي، أو 14٪، في حين ارتفعت الكميات 
المباعة بنسبة 7٪. وبلغت إيرادات حديد 8.986 مليون ريال 

سعودي خالل العام الحالي، بانخفاض قدره 1,805 مليون ريال 
سعودي أو 17٪، في حين شهدت الكميات المباعة انخفاًضا 

بنسبة 5٪ مقارنة بالعام 2019م. 

العمليات الدخل من 
بلغ دخل )سابك( من العمليات لعام 2020م مبلغ 4.574 مليون 

ريال سعودي مقارنة بـ 11.523 مليون ريال سعودي في عام 
2019م أي بانخفاض قدره 6.949 مليون ريال سعودي، أو ٪60. 

ويعود ذلك بشلك رئيس إلى انخفاض هامش الربح اإلجمالي 
بنسبة 10٪. باإلضافة إلى ذلك، انخفضت الحصة في نتائج المشاريع 

المشتركة التاكملية بمقدار 725 مليون ريال سعودي أو ٪42 
مقارنة بالعام 2019م.

بلغت تلكفة المبيعات لعام 2020م مبلغ 94.078 مليون ريال 
سعودي، مقارنًة بـ 105.991 مليون ريال سعودي في عام 2019م، 

بانخفاض قدره 11.913 مليون ريال سعودي أو 11٪. ويعود ذلك 
إلى انخفاض أسعار اللقيم )النافثا، البروبان، والبيوتان بنسبة ٪40، 

19٪، و18٪ على التوالي(.

بلغت المصاريف العمومية واإلدارية والتسويق لعام 2020م 
19.306 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 19.616 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م، أي بانخفاض قدره 309 مليون ريال سعودي أو ٪2. 

ويعود ذلك بشلك رئيس إلى انخفاض تاكليف الشحن. 

صافي الدخل للعام
بلغ صافي أرباح )سابك( لعام 2020م مبلغ 67 مليون ريال سعودي 
مقارنة بـ 5,198 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك 

بشلك رئيس إلى انخفاض هوامش الربح بنسبة 54٪ على الرغم 
من ارتفاع الكميات المباعة بنسبة ٪1.

بلغت الحصة في أرباح نتائج المشاريع المشتركة وشراكت زميلة 
غير تاكملية لعام 2020م مبلغ 66 مليون ريال سعودي، مقارنة 
بـخسائر مقدارها 1.595 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 
ويعود ذلك بشلك رئيس لتسجيل مخصص انخفاض في قيمة 

االستثمار في شركة )لكارينت( في عام 2019م بمبلغ 1,515 مليون 
ريال سعودي. 

بلغ صافي تلكفة التمويل لعام 2020م مبلغ 1.292 مليون ريال 
سعودي، أي بارتفاع قدره 131 مليون ريال سعودي، أو 11٪ مقارنة 

بعام 2019م.

بلغت اإليرادات )المصروفات( األخرى لعام 2020م مبلغ )71( مليون 
ريال سعودي مقارنة بـ 431 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 

ويعود االنخفاض بشلك رئيس إلى ارتفاع مصاريف التبرعات 
وتسجيل بعض مخصصات إعادة الهيلكة.

بلغ مصروف الزاكة لعام 2020م مبلغ 1.683 ريال سعودي، أي 
بانخفاض قدره 285 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 2019م.

بلغ مصروف ضريبة الدخل لعام 2020م مبلغ 338 ريال سعودي، 
أي بانخفاض قدره 315 مليون ريال سعودي، أو 48٪ مقارنة بعام 
2019م. ويعود ذلك االنخفاض بشلك رئيس إلى تسجيل موجودات 

ضريبية مؤجلة ناتجة عن انخفاض في قيمة بعض األصول. 
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– مالحظة: معلومات اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء.
* يشمل بند "أخرى" على مبيعات قامت بها بعض الشراكت التابعة لمساهميها 

األجانب، وال تتوفر لدى المجموعة بشأنها أي بيانات جغرافية تفصيلية عن المبيعات 
للمستهلك النهائي. 
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األصول
بلغ إجمالي األصول لعام 2020م مبلغ 295,469 مليون ريال 

سعودي، بانخفاض قدره5,012 مليون ريال سعودي أو 2٪ مقارنة 
بعام 2019م. ويرجع ذلك بشلك رئيس إلى انخفاض النقدية وأرصدة 

لدى البنوك بمقدار 3.483 مليون ريال سعودي، وانخفاض في 
المخزون 3.254 مليون ريال سعودي، كما انخفضت موجودات 
حق االستخدام بقيمة 817 مليون ريال سعودي. قابلتها زيادة 

في االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 
1.813 مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشلك رئيس إلى 

االستحواذ على حصة إضافية 6.5٪ في شركة )لكارينت ايه جي(. 

والمطلوبات المساهمين  حقوق 

تهدف سياسة التمويل لدينا إلى ضمان توفير مستويات اكفية 
من السيولة في جميع األوقات، مع تحسين عائدات مساهمينا. 

ا، ويعكس  ونعمل بحكمة على تمويل طموحات نمونا عالمّيً
سجلنا االئتماني وتصنيفنا االئتماني القوي عند )A+ / A1( على 
أساس مستقل، قوة استراتيجيتنا التمويلية وسالمة تنفيذها. 
ونقوم بتقييم هيلك رأس المال والتمويل األمثل لدعم خططنا 

االستراتيجية وطموحاتنا التنموية. 

إن مصادرنا الرئيسة للسيولة هي التدفقات النقدية المتولدة 
من عملياتنا، فضاًل عن االقتراض بموجب تسهيالت مصرفية 
ملتزم بها. ويتمثل االستخدام األساسي لهذه السيولة في 

تمويل عملياتنا الجارية ومتطلباتنا من النفقات الرأسمالية، بما 
في ذلك االستثمارات في المشاريع المشتركة والشراكت 

المستثمرة األخرى التي تملكها األقليات، فضاًل عن توزيع األرباح 
على المساهمين.

بلغت حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم لعام 
2020م مبلغ 167.626 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 11.095 

مليون ريال سعودي، أو 6٪ مقارنة بعام 2019م. ويعود ذلك إلى 
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 11.100 مليون ريال 

سعودي خالل العام 2020م. 

 

بلغ إجمالي المطلوبات لعام 2020م مبلغ 101,231 مليون ريال 
سعودي، بزيادة قدرها 7,563 مليون ريال سعودي أو 8٪ مقارنة 

بعام 2019م. شهدت المطلوبات غير المتداولة ارتفاًعا قدره 7,614 
مليون ريال سعودي، ويعود ذلك إلى الزيادة في مطلوبات منافع 

الموظفين بمبلغ 3,846 مليون ريال سعودي وأيضا الزيادة في 
القروض طويلة األجل بمبلغ 2,484 مليون ريال سعودي. 

انخفضت المطلوبات المتداولة بمقدار 50 مليون ريال سعودي، 
حيث انخفضت القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض 

طويلة األجل والتزامات عقود اإليجار بالمجمل بمبلغ 227 مليون 
ريال، باإلضافة إلى انخفاض الزاكة وضريبة الدخل المستحقة بمبلغ 

346 مليون ريال سعودي. قابله جزئيا ارتفاع في الذمم الدائنة 
التجارية والمستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى )صاٍف( 

بمقدار 523 مليون ريال سعودي.

 

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

٤٢١٥٨٤٤١٦٤٤٦١٧٣٤٥١٦٨

٢٠١٩ ٢٠١٦٢٠٢٠ ٢٠١٧٢٠١٨

٤٨١٧٩

ريال سعوديدوالر أمريكي

 

١٥٠

١٢٠

٩٠

٦٠

٣٠

٠

٣٠١١٢٣٠١١١٢٦٩٨٢٥٩٤٢٧١٠١

٢٠١٩ ٢٠١٦٢٠٢٠ ٢٠١٧٢٠١٨

ريال سعوديدوالر أمريكي

)مليار( المساهمين  حقوق  )مليار(إجمالي  المطلوبات  إجمالي 

 

٣٥٠

٢٥٠

٣٠٠

١٥٠

٢٠٠

٥٠

١٠٠

٠

٨٤٣١٤٨٦٣٢٢٨٥٣٢٠٧٩٢٩٥

٢٠١٩ ٢٠١٦٢٠٢٠ ٢٠١٧٢٠١٨

٨٠٣٠٠

ريال سعوديدوالر أمريكي

)مليار( األصول  إجمالي 

خالل عام2020م، )سابك( أصدرت عن شركة )سابك اكبيتال )1( بي 
في( سندات دولية بمبلغ 1 مليار دوالر أمريكي )3.75 مليار ريال 

سعودي(، لغرض إعادة تمويل بعض االلتزامات المالية المستحقة 
لشركة )سابك( وشراكتها التابعة. وتم اإلصدار بموجب أحاكم 

النظامRule Regulation S وفق قانون األوراق المالية األمريكي  
لعام 1933م، وتعديالته. وتم إدراج السندات في السوق المالية 

اإليرلندية )يورونكست دبلن(، وبورصة تايبيه )TPEx(. فيما يلي 
التفاصيل:

– مالحظة: حقوق الملكية أعاله هي المتعلقة بمساهمي الشركة األم.

تتمة
أداء الشركة

سندات مقومة بالدوالر األمريكي، ذات أولوية وغير مدعومة بأصولنوع اإلصدار 

1,000,000,000.00 دوالر أمريكيقيمة الطرح

5.000العدد اإلجمالي للسندات

200.000 دوالر امريكيالقيمة  االسمية للسند

2.15٪ للسندات المستحقة لمدة 10 سنوات؛ و3٪ للسندات المستحقة لمدة 30 سنةعائد السند

10 و 30 سنةمدة استحقاق السند

االسترداد عند تاريخ االستحقاق واالسترداد المبكر عند تحقق حالة تغيير في السيطرةشروط أحقية االسترداد

سندات )سابك( المتبقية حتى 31 ديسمبر 2020م:

XS1890684688XS1890684761رقم التعريف الدولي لألوراق المالية

سابك اكبيتال 2 بي فيسابك اكبيتال 2 بي فيالجهة المصدرة

 سندات مقومة بالدوالر األمريكي،نوع اإلصدار
ذات أولوية وغير مدعومة بأصول

 سندات مقومة بالدوالر األمريكي،
ذات أولوية وغير مدعومة بأصول

1 مليار دوالر أمريكي1 مليار دوالر أمريكيقيمة الطرح

4.5٪4٪عائد السند

2018م/2028م2018م/2023مفترة استحقاق السند

إيرلنداإيرلنداماكن اإلدراج
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النقدية التدفقات 
بلغ صافي النقدية من األنشطة التشغيلية لعام 2020م، مبلغ 

22,046 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 11,784 مليون ريال 
سعودي أو 35٪ عن العام 2019م. ويعود ذلك بشلك رئيس إلى 

انخفاض هوامش الربح بنسبة 54٪ على الرغم من ارتفاع الكميات 
المباعة بنسبة 1٪, قابلته جزئًيا حركة إيجابية في رأس المال 

العامل باإلضافة إلى انخفاض المدفوعات المرتبطة بتاكليف 
التمويل والزاكة وضرائب الدخل.

بلغ صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية لعام 
2020م مبلغ 13,964 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 1,605 ريال 

سعودي أو 13٪ عن العام 2019م. ويعود ذلك بشلك رئيس إلى 
االستحواذ على حصة إضافية مقدارها 6.5٪ في شركة )لكارينت(. 

أيًضا انخفضت النقدية من صافي االستثمارات قصيرة األجل 
بمقدار 5,679 مليون ريال سعودي عن العام 2019م، قابلها جزئًيا 

انخفاض في اإلنفاق الرأسمالي بمبلغ 5,353 مليون ريال 
سعودي.

بلغ صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية لعام 
2020م مبلغ 14,525 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 8,516 
مليون ريال سعودي أو 37٪ عن العام 2019م، ويعود ذلك بشلك 

رئيس النخفاض القروض واإليجارات المسددة بمبلغ 3,766 مليون 
ريال سعودي، وأيًضا انخفاض األرباح الموزعة لمساهمي الشركة 

وحقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ 5,458 مليون ريال 
سعودي. في المقابل انخفضت القروض المستلمة بمبلغ 1.271 

مليون ريال سعودي.

بلغت النقدية وشبة النقدية في نهاية عام 2020م مبلغ 28.838 
مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 6.454 مليون ريال 

سعودي أو 18٪، مقارنة بعام 2019م، ويعود ذلك بشلك أساسي 
النخفاض النقد من األنشطة التشغيلية. 

بلغ التدفق النقدي الحر لعام 2020م مبلغ 8,908 مليون ريال 
سعودي، أي بانخفاض قدره 6,430 مليون ريال سعودي، أو ٪42، 

مقارنة بعام 2019م. 

مالحظة:
يتضمن الملحق تفاصيل الشراكت التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة.  	

يتضمن الملحق تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة عن لك شركة تابعة. 	

سعر الصرف )دوالر/ريال( يساوي 3.75 ريال سعودي. 	

تم تعديل أرقام عام 2019م نتيجة لمواءمة السياسات المحاسبية مع شركة )أرامكو  	
السعودية( بعد عملية االستحواذ على 70٪ من أسهم شركة  )سابك(.

إيضاح )آالف الرياالت(

2020201٩

دفعت

 دفعات قانونية مستحقة 

 ولم تسدد حتى نهاية

دفعت الفترة المالية

دفعات قانونية مستحقة 

ولم تسدد حتى نهاية 

الفترة المالية

2.0٤0.7251.٩٤٦.0٩٤2.235.0772.306.575مدفوعات الزاكة

٦٩8.588٩58.٦221.028.182943.776ضريبة الدخل

558.35881.022539.20071.114أخرى

3.2٩7.٦712.٩85.7383.802.٤5٩3.321.٤٦5المجموع

فيما يلي بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة خالل عام 2020م، والمستحقة لسداد أي زاكة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات 
أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية.

انعاكًسا اللتزام الشركة تجاه موظفيها، يوضح البيان أدناه قيمة أي استثمارات تم تنفيذها أو أي احتياطيات تم إعدادها لمصلحة 
موظفي الشركة.

%2020201٩إيضاح )آالف الرياالت(

27٪13.٩٤8.23311.018.178ماكفأة نهاية الخدمة

16٪2.8٩7.7852.500.834برامج منافع التقاعد المحددة

32٪1.57٩.5٩31.195.294منافع طبية لما بعد انتهاء الخدمة 

24٪1٦5.٩38134.352ماكفأة الخدمة طويلة األجل 

-4٪30.٩8٩32.150برامج التقاعد المبكر

11٪1.033.٤٤7929.597برامج ادخار

2٤%1٩.٦55.٩8515.810.٤05المجموع

تتمة
أداء الشركة

إيضاح )آالف الرياالت(

أصل مبلغ

القرض

رصيد بداية

العام

رصيد مضاف 

خالل العام

المبالغ 

المدفوعة 

سداًدا للقروض

تغيرات غير 

نقدية*

رصيد نهاية 

العام

مدة القرض 

بالسنوات

1-423.20430.492.1789- 41.507.82232.417.1753.371.2235.719.424طويلة األجل وتمويل تأجيري

4.317.8741--11.817.8741.346.9962.970.878قصيرة األجل

3-200.62611.175.98330- 3.727.7653.333.375 14.499.04810.580.967سندات

٦23.830٤5.٩8٦.035- ٦7.82٤.7٤٤٤٤.3٤5.13810.0٦٩.8٦٦٩.052.7٩٩المجموع

تفاصيل القروض

المبالغ بآالف 

الرياالت 

%السعودية

58٪26.471.800البنوك وهيئات ائتمان الصادرات

24٪11.175.983سندات

2٪998.483صندوق االستثمارات العامة

4٪1.619.706صندوق التنمية الصناعية

0٪0أطراف ذات عالقة

12٪5.720.063التمويل التأجيري

100%٤5.٩8٦.035المجموع

فيما يلي نظرة عامة على إجمالي القروض حتى 31 ديسمبر 2020م:

ر العمالت األجنبية واإلطفاءات.  ي أث يعود ذلك بشلك رئيس إلى ت  •

فيما يلي تفاصيل إجمالي القروض حتى 31 ديسمبر 2020 والجهات المقرضة:
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34تحليل أعمال الوحدات تحليل أعمال الوحدات

 وحدة العمل االستراتيجية
35للبتروكيماويات

 وحدة العمل االستراتيجية
38للمغذيات الزراعية 

 وحدة العمل االستراتيجية
40للمنتجات المتخصصة 

42المعادن )حديد( 
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وحدة العمل االستراتيجية 
للبتروكيماويات

تحليل أعمال الوحدات

بلغ الدخل من العمليات 4.61 مليار ريال سعودي )يشمل ذلك 
وحدة العمل االستراتيجية للمنتجات المتخصصة(، بانخفاض قدره 
5.9 مليار ريال سعودي، أو بنسبة -56٪، مقارنة بـ 10.50 مليار ريال 

سعودي في عام 2019. ويعود هذا االنخفاض بشلك رئيس إلى 
انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، باإلضافة إلى انخفاض 

الحصة في نتائج المشاريع المشتركة التاكملية.

أهم المعطيات التشغيلية

اإلنتاج تحسين 
 إنتاج أكثر استدامة للجاليكول

نجحت أعمال البتروكيماويات في توفير كميات كبيرة من مواد 
اللقيم )اإليثيلين( خالل عام 2020م، عبر مبادرة تحسين استخدام 

حفاز )أكسيد اإليثيلين( في مصانع إنتاج جاليكول اإليثيلين. وفي 
مبادرة أخرى تم اقتراح حلول هندسية لتعزيز استعادة ثاني 

أكسيد الكربون والتاكمل الحراري لهدف تحسين حلول 
االستدامة، وتشلك هاتان المبادرتان جزًءا من برنامج مستمر 

لترشيد استهالك مواد اللقيم، وتحسين كفاءة استهالك 
الطاقة، وتخفيف مخاطر انخفاض ضغط المبادالت الحرارية 

واألعطال، مع االستمرار في الوفاء بمواصفات المنتجات 
وتوقعات العمر االفتراضي لها، بل وتجاوز ذلك.

 وقد واصلت )سابك( صمودها بثبات في عام 2020م؛ ودأبت على 
ابتاكر المزيد من الحلول لخير العالم رغم الظروف القاسية التي 
فرضتها تداعيات )فيروس كورونا المستجد( في مختلف أرجاء 

الكرة األرضية.

وفي الوقت الذي واصلت فيه )سابك( البناء واالستعداد لتحديات 
المستقبل، نجحت الشركة في الوفاء بمتطلبات مواجهة الجائحة 
في المملكة العربية السعودية وحول العالم، حيث أسهمت في 

دعم وزارة الصحة في المملكة عبر إمدادات اإليثانول لمصنعي 
ُمعقمات اليدين والمطهرات، وتزويد شركة )ميندراي ميدياكل 

إنتر ناشيونال( - الرائدة في تصنيع المعدات الطبية بالصين - 
بالمواد الالزمة إلنتاج أجهزة التنفس الصناعي لمستشفيين 

جديدين في )ووهان(، وإطالق باقة )بيور كيرTM( للعناية 
الشخصية، والمساعدة في التطوير السريع لألقنعة القابلة 

إلعادة االستخدام بسعر مناسب للحد من انتشار الجائحة. 

أهم المعطيات المالية 
بلغت إيرادات قطاع البتروكيماويات والمنتجات المتخصصة في 

عام 2020م، مبلغ 101.84 مليار ريال سعودي، بانخفاض قدره 15.64 
مليار ريال سعودي، أو بنسبة -13٪، مقارنة بـ 117.49 مليار ريال 

سعودي في عام 2019م. ويعود هذا إلى انخفاض متوسط أسعار 
بيع المنتجات، بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة بنسبة ٪1.

وحدة البتروكيماويات هي أكبر وحدات األعمال االستراتيجية في 
)سابك(، وتزود الزبائن في جميع أنحاء العالم بحزمٍة كبيرٍة من الحلول 

المبتكرة والمنتجات المميزة أداًء واستدامًة، تشلك لبنات األساس 
لمجموعة كبيرة من الكيماويات والبوليمرات والمواد األخرى 

المستخدمة في تطبيقات وصناعات ال حصر لها وال غنى عنها 
للبشرية، بما في ذلك السيارات، والرعاية الصحية، والبناء والتشييد، 

وصواًل إلى السلع االستهالكية المنزلية، فضاًل عن توفير حلول 
مستدامة لقطاع التعبئة والتغليف. تشمل المنتجات: األوليفينات، 

الميثانول، ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر، العطريات، الجاليكوالت، أوليفينات 
ألفا الخطية، البولي إيثيلين، البولي بروبيلين، ترفتاالت البولي إيثيلين، 

بولي لكوريد الفينيل، البولي ستايرين، البولي كربونيت، ستايرين 
أكريلونيترل بيوتادايين، والعديد من البالستيكيات الحرارية الهندسية 

ومركباتها.

وحدة العمل االستراتيجية للبتروكيماويات: تصنيع وتوزيع وبيع  	
منتجات الكيماويات والبوليمرات األساسية والمتخصصة. 

وحدة العمل االستراتيجية للمنتجات المتخصصة: تصنيع وتوزيع  	
وبيع البالستيكيات المتخصصة. 

وحدة العمل االستراتيجية للمغذيات الزراعية: تصنيع وتوزيع  	
وبيع األسمدة والمغذيات الزراعية المتخصصة. 

المعادن )حديد(: تصنيع وتوزيع وبيع منتجات الصلب الطويلة  	
والمسطحة. 

تدير )سابك( عملياتها التشغيلية عبر ثالث وحدات عمل استراتيجية، 
إضافة إلى أعمال المعادن )حديد(، وهي شركة تصنيع مملوكة لها 

بالاكمل. 

البتروكيماويات والمنتجات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةالمتخصصة

2020201٩"مليار ريال سعودي"

نسبة 

2020201٩التغيير

نسبة 

2020201٩التغيير

نسبة 

2020201٩التغيير

نسبة 

التغيير

- 14٪11٦.٩5135.40- 17٪8.٩٩10.79- 14٪٦.127.12- 13٪101.8٤117.49اإليرادات

- 60٪٤.5711.52- 57٪- 1.00-1.57- 24٪1.532.01- 56٪٤.٦110.50الدخل )الخسارة( من العمليات

- 2٪2٩5.٤7300.48- 7٪51٦.5017.69٪12.2111.67- 2٪2٦٦.75271.11األصول

البتروكيماويات والمنتجات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةالمتخصصة

2020201٩"ألف طن متري"

نسبة 

2020201٩التغيير

نسبة 

2020201٩التغيير

نسبة 

2020201٩التغيير

نسبة 

التغيير

0.8٪٦0.88٤60.400- 5٪5٤.٤234.671٪0.68.1٤57.726٪٤8.31748.003حجم اإلنتاج

1٪٤٩.30٤48.745- 5٪7٤.٦0٦4.844٪1٦.٩136.434٪37.78537.466حجم المبيعات

المالية المؤشرات 

المالية غير  المؤشرات 

مالحظة:

 يتم اإلفصاح عن البيانات غير المالية لوحدة العمل االستراتيجية للمنتجات المتخصصة في الجزء الخاص بالوحدة.  	

تم تعديل أرقام عام 2019م نتيجة لمواءمة السياسات المحاسبية مع شركة )أرامكو السعودية( بعد عملية االستحواذ على 70٪ من أسهم شركة )سابك(. 	

حجم المبيعاتحجم اإلنتاج

2020201٩2020201٩مليون طن متري

37.337.023.٦23.4الكيماويات

٤.14.1٦.٩7.0البولي إيثيلين

٦.86.7٦.٩6.7 البوليمرات المتخصصة والحلول الصناعية

٤8.247.837.٤37.1 اإلجمالي

المالية غير  المؤشرات 
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إنتاج درجات جديدة من منتجات البولي بروبيلين العشوائي الخالي  	
من الفتاالت، والبولي بروبيلين المقاوم للصدمات )للتعبئة رقيقة 

الجدران(، ألسواق مناطق الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا 
والمحيط الهادئ.

ا لشراكت صناعة  	 بوليمرات جديدة معاد تدويرها مياكنيكّيً
السيارات.

درجة جديدة من لكوريد البولي فينيل PVC 57S ذات معدل  	
لزوجة انصهار منخفض. 

تطبيقات جديدة
 هوائي لمحطة شبكة الجيل الخامس 

اختارت إحدى الشراكت الصينية العالمية الرائدة في مجال 
االتصاالت وتقنية المعلومات راتنج )ستامكسTM( من )سابك( 

لتصنيع هوائي عالي الجودة والكفاءة لمحطتها األساسية 
الخاصة بشبكة الجيل الخامس.

 تحسين مجموعة بطاريات السيارات 
تشهد صناعة السيارات الكهربائية تطوًرا متسارًعا ومستمًرا. 

وقد عمل فريق متخصص في )سابك( على تطوير حلول جديدة 
فاعلة لمساعدة شراكت صناعة السيارات لتحسين مجموعات 
بطاريات السيارات الكهربائية، وأثمرت هذه الجهود في عام 

2020م؛ حيث تم استخدام البالستيك الحراري بطريقة رائدة لصناعة 
غطاء بطارية السيارة الكهربائية الهجينة. وبفضل سلسلة 
المواد الجديدة الموجهة لتطبيقات السيارات الكهربائية - 

وتنامي خبراتها في هذا المجال - أصبحت )سابك( من الشراكت 
الرائدة التي برزت في هذا المجال سريع النمو.

  حاويات الخاليا الكهروضوئية العائمة
أطلقت )سابك( بنجاح منتًجا جديًدا هو البولي إيثيلين عالي 

الكثافة HDPE B5308، مستهدفًة سوق األنظمة 
الكهروضوئية العائمة التي تعد من القطاعات المهمة 

المتنامية في مجال الطاقة المتجددة. تمثل الخاليا 
الكهروضوئية العائمة فرصة واعدة للشراكت الصينية والهندية 

الرائدة في هذا المجال حيث تلبي احتياجاتها من حلول المواد 
بشلك أساسي، فيما نجحت )سابك( في تحقيق مبيعات إضافية 

من خالل توسيع تطبيقات هذه الدرجة لتشمل أعمال إنتاج 
حاويات المواد السائبة الوسطية، التي ُتمثل سوًقا ذات إماكنات 

كبيرة من حيث الحجم.

التطلعات
تمضي )سابك( قدًما نحو االقتصاد الدائري األكثر توسًعا، 

متطلعًة إلى توثيق وتعميق مشاريعها التعاونية مع زبائنها 
واألطراف ذات العالقة لدعم النمو المستدام. وقد أثبتت 

قدرتها على النجاح في الجمع بين االستدامة واالبتاكر لمواجهة 
أي تحديات مستقبلية؛ عبر مبادرتها الرائدة بالسوق في التدوير 

الكيميائي للنفايات البالستيكية المختلطة وإعادتها إلى 
البوليمرات األولية، إضافة إلى حزمة الحلول الدائرية لمبادرة 

)تروسيرلك™(. 

تكثف )سابك( جهودها لتعزيز حضورها وتحقيق نمو مربح في 
كبريات األسواق العالمية، فيما تواصل عملياتها بانسيابية تعزز 

قدراتها التقنية واالبتاكرية، لهدف خدمة زبائنها على نحو 
أمثل.

 تحسين استهالك الوقود ومواد اللقيم في الشراكت التابعة
واصلت )سابك( تحسين عمليات إعادة استخدام الوقود ومواد 

اللقيم في الشراكت التابعة آخذًة في االعتبار قدرات اإلمداد 
وعمليات التصنيع، وتحقق هذه المبادرة فوائد كبيرة على 

صعيد األداء المالي العام للشركة، وستحافظ على استمرارها 
خالل السنوات القادمة.

 مشروع التحول في )ابن رشد( - )مشروع المرحلة الثانية(
لية  واصلت شركة )ابن رشد( تنفيذ مزيد من اإلجراءات التحّوُ

لتحسين أدائها المالي وإعادة هيلكة األعمال، ويشمل ذلك 
توحيد إدارة وتشغيل المصانع بالتعاون مع شركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات )ينساب(، ما يتيح للشركة االستخدام األمثل 
لألصول وتحقيق كفاءة اإلنفاق، واستقطاب الكفاءات الوطنية 

وتحسين خدمات مناولة المواد والمواد الخام، مع استمرار )ابن 
رشد( في تزويد السوق السعودية بمادة ترفتاالت البولي 
إيثيلين. كما تهدف اإلجراءات التحولية إلى إغالق عدد من 

المصانع، بما في ذلك العطريات، وحمض الترفتاليك النقى، 
وحمض الخل، والمرافق المصاحبة لهذه المنتجات بحلول نهاية 

عام 2020م.

تحسين المنتجات
 ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر الحيوي

تعد )سابك( المنتج األول في أوروبا لمادة ميثيل ثالثي بوتيل 
اإليثر الحيوي )إضافة إلى إنتاجها مادة ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر 

المعتمدة على مواد لقيم أحفورية(، وهي مادة مضافة 
للوقود ُتستخدم على نطاق واسع لتقليص االنبعاثات. ُتصنع 

)سابك( هذه المادة الحيوية من الميثانول الموجود في الغاز 
الحيوي الذي يتم استخراجه من عمليات معالجة السماد الطبيعي 

وحمأة مياه الصرف الصحي والنفايات البلدية العضوية.

 تحول صناعة الكيماويات نحو االقتصاد الدائري
أدى تزايد الوعي العالمي بالتأثيرات البيئية للنفايات البالستيكية 
إلى تسارع وتيرة االبتاكر التقني وتقديم الحلول؛ سواء من خالل 

تقليل النفايات أو إيجاد مواد لقيم مستدامة لعمليات 
 البتروكيماويات. 

في إطار برنامج )تروسيرلك™(، الذي توفر )سابك( من خالله حلواًل 
دائرية متنوعة، شهدت باقة )سابك( من المنتجات الدائرية 

المعتمدة على بالستيك ُمعاد تدويره إنتاًجا واسع النطاق بعد أن 
وفرت هذه المنتجات حلواًل ناجحة لمجموعة من التطبيقات 
والصناعات. شمل ذلك إنتاج سبعة ماليين عبوة آيس كريم 

لشركة )يونيليفر( تحت عالمة )ماغنوم™(، وتمثل هذه أول 
عبوة ُمعاد تدويرها في العالم تحصل على الموافقة لالستخدام 

في صناعة األغذية، كما تشلك تحواًل كبيًرا على مستوى 
االستدامة في هذه الصناعة وخطوة مهمة نحو االقتصاد 

الدائري.

 منتجات جديدة بدرجات جديدة
شملت المبادرات األخرى إلضافة منتجات ودرجات جديدة ما يلي:

تطوير درجات جديدة من جاليكول البولي إيثيلين، منها )درجة  	
SAPEG 400 PH، ودرجة SAPEC 600 PH( للصناعات الدوائية 

والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل.

إطالق فئة جديدة من أغطية عبوات المشروبات الغازية الخفيفة  	
ذات األداء المتميز فيما يتعلق باالنزالق.

أصدرت المملكة العربية السعودية هذا العام أول عملة مصنوعة من البوليمر، وجاء اإلصدار 
األول ألوراق نقدية من فئة خمسة رياالت مصنوعة من مادة البولي بروبيلين التي تنتجها 
)سابك(. تستخدم الورقة النقدية الجديدة ركيزة )غارديان™( التي تنتجها شركة )سي سي 

إل إينوفيا( اعتماًدا على بوليمر بولي بروبيلين® من )سابك(، الذي اختير لتمتعه بدرجة عالية 
من القوة والمتانة.

تكون األوراق النقدية الصديقة للبيئة في مراحلها األولى على شلك كريات بوليمر تنتجها 
)سابك( قبل أن يتم تحويلها إلى ركيزة )غارديان( المستخدمة فقط لألوراق النقدية. وبمجرد 
انتهاء العمر االفتراضي لألوراق النقدية ُيعاد تدويرها عن طريق إعادتها إلى كريات بوليمر، 

وُيمكن بعد ذلك استخدامها في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك 
أدوات المطبخ ومواد البناء وغيرهما.

البوليمر  أول ورقة نقدية سعودية من 

عبوات آيس كريم مصنوعة من مواد )سابك( البالستيكية المعتمدة 
الُمعاد تدويرها، وهي أول عبوات في العالم مصنوعة من مواد ُمعاد 

تدويرها تحصل على الموافقة لالستخدام في صناعة األغذية.

 مد خط أنابيب في بنجالديش
في شهر سبتمبر 2020م عبرت أطول قافلة على اإلطالق قناة 
السويس منذ افتتاحها عام 1869م، حاملًة 6722م من األنابيب 

بقطر 2.3م مصنوعة من مادة )ريالي( RELY 5924 التي تنتجها 
)سابك(، في رحلتها من مضايق النرويج إلى شواطئ بنجالديش، 

حيث ستستخدم هذه األنابيب في إنشاء شبكة أنابيب نظام 
التبريد بإحدى المحطات البحرية لتوليد الطاقة.

 بوليمرات أفضل لطرق أفضل
تحقق إضافة البوليمرات إلى خلطات األسفلت ميزات كبيرة على 
مستوى تعزيز متانة الرصف، ومقاومة التمدد والتشقق الحراري 

والتلف الناتج عن االستخدام والتآلك وغير ذلك من التأثيرات. 
ويجري استخدام عدد من البوليمرات لتحسين خلطات األسفلت، 

بما في ذلك مطاط الستايرين، ومطاط ستايرين بيوتادايين، 
وفتات المطاط، وأسيتات فينيل إيثيل، وبوليمرات اإليثيلين 

 COHERE 8170D )ا فحص مادة )كوهير المشتركة. ويتم حالّيً
من )سابك( الستخدامها عامَل تماسٍك في هذا المجال.

 توسيع باقة العروض من المواد الُمعاد تدويرها 
في 2020م، زادت باقة منتجات )سابك( من الراتنجات الحرارية 

الهندسية لتضم المزيد من المواد المعاد تدويرها بعد 
االستهالك )PCR( المخصصة لالستخدام في تطبيقات السلع 
اإللكترونية االستهالكية وقطاع الكهربائيات. يتم مزج هذه 

ا مع المادة األصلية. يمكن أن  المواد بعد إعادة تدويرها مياكنيكّيً
يساعد ذلك في تحسين إماكنية إعادة تدوير البالستيك، وتقليل 

االنبعاثات، والمضي قدًما نحو إغالق دورة التعامل مع البالستيك 
المستخدم. 

أيًضا شهد عام 2020م، تطورات على مستوى الحلول المقدمة 
للزبائن والشراكء في سلسلة القيمة، في مجال تطبيقات تغليف 

المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والرعاية الصحية، حيث 
تضمنت هذه التطورات استخدام مادة البولي أوليفينات 

المتجددة المعتمدة من )سابك(. ُيمكن لهذه الحلول، التي 
تنتمي إلى مواد الجيل الثاني – وهي مواد لقيم قائمة على 
مواد حيوية ال تتنافس مباشرة مع سلسلة غذاء البشر – أن 

تساعد في تقليل البصمة الكربونية للمنتج النهائي. 

التعاون سبيل النجاح
 )سابك( تنجح في الحصول على موافقة الفيفا

أثمر التعاون الممتد على مدار خمس سنوات بين )سابك( 
ا في إنتاج العشب الصناعي -  وشركة )بيلينتورف( - الرائدة عالمّيً

إلى التطوير المشترك للعشب الصناعي الذي اعتمده االتحاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( باستخدام حلول البولي إيثيلين 

والبولي بروبيلين من )سابك(. وقد أكد المنتج خالل التجارب أداًء 
ا رفيًعا وقدرة مميزة على التحمل، ما يعد بآفاق نمو  مياكنيكّيً

كبير لهذا المنتج. 

 حل )سابك( لتوفير المياه العذبة للمزارعين
أدى الجفاف المتزايد وتسرب المياه المالحة في )دلتا ميكونغ( 

بفيتنام - خالل موسم الجفاف - إلى إلحاق أضرار جسيمة بحقول 
األرز وبساتين الفاكهة وغيرها من الزراعات األخرى، وُحرم 

المزارعون في جميع أنحاء المنطقة من المياه العذبة التي 
يمكنهم االعتماد عليها. وقد أسهم في حل هذه المشلكة 
فريق )سابك( الذي عمل عن كثب مع شركة )تان فونج ليمتد( 
- الفيتنامية الرائدة في مجال التعبئة والتغليف - على تصميم 
أكياس بالستيكية عمالقة متعددة الطبقات باستخدام مواد 

)سابك(، يمكن أن يستوعب لك كيس نحو 30 متًرا مكعًبا من 
المياه العذبة.

تتمة
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وحدة العمل االستراتيجية 
للمغذيات الزراعية 

ونجحت )سابك( خالل العام في توسيع باقة منتجات مركبات )إن 
بي كي/إن بي إس( عبر مشروعها المشترك شركة )معادن وعد 

الشمال للفوسفات(، وإدخال درجات جديدة إلى السوق العالمية. 
وأنتجت شركة )معادن وعد الشمال للفوسفات( درجتين من 

مركب إن بي كيه هما )إن بي كيه 10-26-26( و)إن بي كيه 
20-20-0-13إس(، وتولت )سابك( تصديرهما إلى زبائنها حول 

العالم.

عززت )سابك( حضورها العالمي، إذ نمت مبيعاتها من 
الفوسفات في الهند بنسبة 12 بالمائة في عام 2020م مقارنة 

َق ماكنتها في هذه السوق الرئيسة، فضاًل  بالعام السابق، ما وّثَ
عن تعزيز ماكنتها على مستوى األسمدة الفوسفاتية في 

الواليات المتحدة األمريكية بنحو 30 بالمائة. وعلى جانب 
التطبيقات "غير الزراعية"، انضم عدد من البلدان الجديدة إلى 

قائمة مستخدمي )اليوريا من الدرجة الفنية(، لإلسهام في 
تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين من المصانع والمركبات. 

كما تعمل )سابك( عن كثب مع مرافقها التصنيعية لتطوير 
المشاريع والحلول التقنية لمواجهة التحديات التنظيمية 

الجديدة المتعلقة بالطاقة، وتعزيز كفاءة عمل المصنع، مع 
تحسين الموثوقية، وخفض استهالك الطاقة وانبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.

األبحاث الزراعية
كثف المركز الوطني ألبحاث وتطوير الزراعة المستدامة 

)استدامة( جهوده لنشر أفضل الممارسات الزراعية، وتقديم 
أساليب تطبيقية جديدة إلدارة المزارع التجارية من أجل تطوير 

إنتاجيتها من الناحيتين )الكمية( و)النوعية(. كما واصل المركز 
تقديم المشورة والعون لمزارعي البيوت المحمية في منطقة 

الخليج، إضافة إلى إطالق برنامج تعاوني للزراعة العمودية، 
مستهدًفا األطراف ذات العالقة والمستثمرين المحتملين، 

ويتولى البرنامج استضافة التقنيات ذات الصلة ألغراض البحث 
وتقديم عروض الشرح العملية. 

وانضم مركز )استدامة( إلى قافلة وزارة البيئة والمياه والزراعة، 
حيث قّدم خدمات استشارية، وعرض أفضل الممارسات الزراعية 

لمزارعي البيوت البالستيكية في سبع مناطق بالمملكة، إلى 
جانب المشاركة في العديد من فعاليات "األيام الميدانية"، 

والمهرجانات، والمعارض التجارية، ونشر أفضل الممارسات، وعقد 
االجتماعات مع الزبائن، واالستماع إلى النقاط التي تثير 

مخاوفهم، ورصد احتياجاتهم. 

التطلعات
تواصل )سابك( دأبها لتطوير المزيد من المنتجات المتنوعة 

ت للنتروجين، ويوريا  المتميزة؛ بما في ذلك سماد اليوريا المثبِّ
كبريتات الاكلسيوم المعززة، واألسمدة منضبطة االنطالق القابلة 

للتحلل، ودرجات مركب إن بي كيه الجديدة القابلة للذوبان في 
الماء. كما تكثف العمل مع زبائنها لتطوير المزيد من الحلول 

العملية لمواجهة أهم التحديات المتعلقة بتغذية المحاصيل، 
والمساعدة في تعزيز ربحية الُمزارعين، وتحسين األداء البيئي. 

تعمل الشركة على االستثمار األمثل إلماكنات الذاكء االصطناعي 
والتقنيات الحديثة، باعتبارها الركيزة األساسية لبرنامج خطة 

التحول الرقمي الشاملة الرامية إلى تقديم حلول الزراعة الذكية 
المختلفة. كما تسعى إلى توظيف خبراتها ورؤيتها الشاملة 

للسوق، ورفع مستوى التعاون مع الزبائن وتلبية متطلباتهم، 
ومشاركة المعلومات معهم، فضاًل عن استكشاف السبل 

لتحويل المخاطر والتحديات إلى فرص واعدة، ال سيما في 
المناطق االستراتيجية الرئيسة )المملكة العربية السعودية 

وأفريقيا واألمريكيتين(، ومواصلة السعي لدخول أسواق جديدة، 
وتقديم منتجات جديدة، لتتمكن من تحقيق رؤيتها )أن تصبح 

ا في صناعة المغذيات الزراعية(.  ا ورائًدا عالمّيً أنموذًجا محلّيً

أهم المعطيات المالية 
بلغت إيرادات المغذيات الزراعية في عام 2020م مبلغ 6.12 مليار 

ريال سعودي، بانخفاض قدره 1 مليار ريال سعودي أو بنسبة -٪14، 
مقارنة بـ 7.12 مليار ريال سعودي في عام 2019م. ويعود ذلك 

إلى االنخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، بالرغم من ارتفاع 
الكميات المباعة بنسبة ٪7.

بلغ الدخل من العمليات في عام 2020م، مبلغ 1.53 مليار ريال 
سعودي، بانخفاض قدره 0.84 مليار ريال سعودي أو بنسبة -٪24، 

مقارنة بـ 2.01 مليار ريال سعودي في عام 2019م. ويعود ذلك 
االنخفاض بشلك رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

 أهم المعطيات التشغيلية 
التاكمل والتعاون 

شهد هذا العام بدء إجراءات دمج أصول إنتاج المغذيات الزراعية 
تحت مظلة واحدة؛ حيث تم دمج جميع األسهم واألصول ذات 

الصلة بأعمال المغذيات الزراعية في شركة واحدة جديدة، هي 
)شركة سابك للمغذيات الزراعية(، تماشًيا مع استراتيجية التنويع 

وبرنامج التحول الذي تتبناه )سابك( لهدف تحقيق التاكمل 
وتعزيز الكفاءة اإلنتاجية مع الحفاظ على تصاعد معدالت النمو 
واستدامتها، كما تواصل العمل لتنويع المنتجات لتلبية مختلف 

احتياجات الزبائن المتنوعة األكثر تخصًصا، وبأسعار مالئمة. 

تاكتفت فرق عمل متشعبة التخصصات لوضع تصور مالئم مبني 
على احتياجات الزبائن بعد التواصل معهم لتحديد متطلباتهم، 

والتعاون في تطوير استراتيجيات وحلول فعالة لتعزيز ماكنة 
الشركة مورًدا فاعاًل للسلع، ومنحها قدرة أكبر على االبتاكر 

لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة ومتميزة. 

منتجات جديدة .. تطبيقات جديدة 
واصلت )سابك( هذا العام تطوير منتجات ودرجات جديدة مميزة 

من األسمدة والمغذيات الزراعية. 

ُيعد سماد يوريا كبريتات الاكلسيوم )UCS( األول من نوعه في 
العالم، وهو سماد فريد يحتوي على النيتروجين والكبريت، ُيصنع 
من اليوريا والجبس المتوفرين من مصادر محلية، وقد بدأ إنتاجه 

في وقت مبكر من هذا العام، وتم بيعه بعد ذلك للزبائن في 
جميع أنحاء العالم. كما أتمت الشركة عملية التسويق التجاري 

التجريبي لمركب )إن بي كيه 13-13-13(، وهو أول ُمركب ُحبيبي 
قابل للذوبان في الماء بالاكمل على مستوى العالم، وقد بدأ 

البيع للزبائن المحليين، فيما يجري التخطيط لبدء اإلنتاج التجاري في 
نهاية العام لثالثة منتجات جديدة مختلفة من اليوريا المتميزة 

)اليوريا المثبتة، واليوريا المعززة بالزنك، واليوريا المغلفة بحمض 
الهيوميك(.

تتضمن باقة منتجات الشركة أسمدة اليوريا، األمونيا، مركب 
فوسفات أحادي األمونيوم )ماب(، مركب الفوسفات ثنائي 

األمونيوم )داب(، األسمدة الفوسفاتية، ومجموعة شاملة من 
المنتجات المركبة غير العضوية القائمة على النتروجين، إلى جانب 

عدد من الحلول المتخصصة. 

اكن عام 2020م بمثابة اختبار لمنتجي المغذيات الزراعية حول العالم، 
فقد أدت جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( إلى تفاقم األوضاع 

االقتصادية، فضاًل عن تصاعد النزاعات التجارية والتوترات 
الجيوسياسية؛ ما جعل تحدي توفير األمن الغذائي العالمي أكثر 

صعوبة عن أي وقت مضى.

حفل العام بالتناقضات، فرغم تراجع أسعار النفط وانخفاض 
تاكليف المواد الخام، تعرضت اإليرادات للضغوط نظًرا لزيادة 

الطاقات اإلنتاجية العالمية التي جعلت من الصعب الحفاظ على 
هوامش الربح، كما واجه زبائن المغذيات الزراعية ضغوًطا على 

جبهات عدة؛ بيئية، وتنظيمية، وأخرى تتعلق بالخيارات االئتمانية، 
فضاًل عن الضغوط التجارية األخرى. لكن على جانب صناعة 

األسمدة اكن العام مستقًرا بشلك عام، حيث أسهم الطقس في 
زيادة الطلب على منتجات األسمدة والمغذيات الزراعية، واعتبرت 

معظم الحكومات المغذيات الزراعية "سلعة أساسية" لتحقيق 
األمن الغذائي.

في ظل تلك األزمة، واصلت )سابك( إنتاج وتزويد الحلول 
المتنوعة لمنتجي الغذاء حول العالم، مع التركيز المستمر على 

تحسين منتجاتها وطرق تصنيعها. 

تقدم وحدة المغذيات الزراعية في )سابك( للزبائن حول العالم 
مجموعة متنوعة من األسمدة ال تقتصر على األسمدة شائعة 

االستخدام، ولكن تشمل أيًضا األسمدة فائقة التخصص. 

نجحت المملكة في توريد أول شحنة من األمونيا الزرقاء إلى اليابان في سبتمبر 2020م 
الستخدامها في توليد طاقة خالية من الكربون. ُتعد هذه المرة األولى في العالم التي 

يجري خاللها تطوير حل للتعامل مع عمليات شحن األمونيا الزرقاء، ما ُيمهد الطريق لمزيد 
من العمل على استخدام الهيدروجين في نظام توليد الطاقة. 

تم إنتاج األمونيا في مرافق المغذيات الزراعية بالجبيل، ومن ثم جمع الكمية الماكفئة من 
ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية التصنيع لالستفادة منها. ُيمكن لألمونيا - وهي ُمرّكب 

يتكون من ثالثة أجزاء من الهيدروجين وجزء واحد من النيتروجين - المساعدة في مواجهة 
التحدي المتمثل في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في العالم بموثوقية واستدامة، وقد 

جاء هذا اإلنجاز لسلسلة اإلمدادات في إطار دراسة تجريبية أجراها لك من معهد اقتصاديات 
الطاقة باليابان وشركة )أرامكو السعودية( بالتعاون مع )سابك(. 

أولى شحنات األمونيا الزرقاء من وحدة المغذيات الزراعية إلى 
السوق العالمية

ُيسهم مركز )استدامة( في نشر أفضل الممارسات الزراعية عبر تقديم 
طرق جديدة إلدارة المحاصيل في المزارع التجارية.
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وحدة العمل االستراتيجية 
للمنتجات المتخصصة 

وعاكسات هوائي الموجات متناهية الصغر، ومراوح التبريد في 
وحدات النطاق األساسي وفي قباب رادارات موجات المليميتر 

mmWave. كما تتميز راتنجات )ألتم™( بسلسلة أخرى من 
الخصائص التي تدعم موصالت األلياف البصرية والعدسات 

وموصالت التردد الالسلكي والموصالت من اللوحة إلى اللوحة 
ومكونات ُمرّشح الترددات الالسلكية.

كذلك تسهم مواد )سابك( في معالجة التوجهات العالمية 
الكبرى الرامية إلى التوسع في استخدام الكهرباء، مع تركيزها 

على الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والتطورات في النقل بما 
في ذلك تقنيات بطاريات المركبات الكهربائية، والنظم 

المتقدمة لمساعدة السائقين )ADAS(. وفي ضوء طرح جميع 
ُمصّنعي المعدات األصلية للمركبات الهجينة والكهربائية 
بالاكمل، تقدم المنتجات المتخصصة مجموعة من المواد 

المتخصصة المطلوبة لدعم مجموعات نقل الحركة ومكونات 
حزمة البطارية وحماية البطارية ومعدات خدمة شحن السيارات 

الكهربائية. 

يستخدم )راتنج نوريل جي تي إكس™( في صناعة لوحات هجينة 
)معدنية/بالستيكية( لحماية بطاريات السيارات الكهربائية، أو 

فواصل خاليا البطاريات، أو في أغطية منافذ الشحن والموصالت 
والمآخذ الخاصة بمعدات خدمة شحن السيارات الكهربائية. 

أما ُمرّكبات )إل إن بي™( - الُمصّممة لعمل تأثيرات محددة مثل 
التوصيل والتدريع الكهرومغناطيسي وتداخالت الموجات 

الراديوية والتبديد الحراري والعوازل القابلة للضبط والتبديد 
الكهروستاتيكي - فقد تم تصميمها لالستخدام في مجموعة 

واسعة من تطبيقات المْركبات الكهربائية، بما في ذلك 
.)ADAS( تطبيقات النظم المتقدمة لمساعدة السائقين

كما تتصدر االستدامة قائمة األولويات على جميع المستويات 
العالمية. لذا حرصت وحدة المنتجات المتخصصة على تطوير 

طرق جديدة لمساعدة الزبائن لإلسهام بفعالية في االقتصاد 
الدائري؛ ويشمل ذلك التركيز على مواد اللقيم المتجددة 

والدائرية، مثل استخدام المواد المعاد تدويرها بعد االستهالك 
أو ما بعد الصناعة، ومواد اللقيم الحيوية والتقنيات المعاد 

ا. تدويرها كيميائّيً

وُيعد راتنج )إل إن بي™ إلكرين™ أي كيو( خير مثال لالستدامة، إذ 
يعتمد على راتنجات ترفتاالت بولى بيوتيلين المعاد تدويرها، 

وهي إحدى التقنيات المملوكة لـ)سابك(. يستخدم لك كيلوجرام 
من راتنج )إل إن بي™ إلكرين™ أي كيو( ما يصل إلى 67 عبوة ماء 

مصنوعة من ترفتاالت البولي إيثيلين بسعة 500 ملم بعد 
استهالكها، ما ُيسهم في تقليص األثر البيئي للمنتجات خالل 

مراحل إنتاجها المختلفة منذ البداية حتى بوابة المصنع، بما 
يتفق مع متطلبات استخدام طاقة أقل وأيًضا التوافق مع 

معايير االحترار العالمية، فيما تستهدف المنتجات المتخصصة 
التوسع بمقدار الثلث في إنتاج المواد القائمة على مواد لقيم 

متجددة ودائرية.

شلكت جائحة )فيروس كورونا المستجد( تحديات كبيرة وغير 
معهودة للشركة وزبائنها في قطاع الصحة من حيث تلبية 
احتياجاتهم العاجلة من المواد، وقد كثفت وحدة المنتجات 

المتخصصة جهودها لتلبية طلبات شركتين من الشراكت 
المصنعة لألجهزة الطبية الصينية، هما شركة )مندراي ميدياكل 
إنترناشونال ليمتد( وشركة )ديروي إندستريال كو ليمتد( الرائدة 
في تقديم الكواشف الطبية، ما مّكنهما من تلبية الطلب غير 

المسبوق لمنتجاتهما. 

ا من إيطاليا لشراء 10,000 من  تلقت شركة )مندراي( طلًبا مهّمً
أجهزة التنفس االصطناعي وأجهزة إزالة الرجفان والشاشات 

وأجهزة التشخيص المختبرية، بعدها اتصلت الشركة المصنعة 
بأعمال المنتجات المتخصصة للحصول على مجموعة من موادها 

عالية األداء.

 على الجانب اآلخر، طلبت شركة )ديروي( راتنج )نوريل™(، إلنتاج 1000 
جهاز تحليل كيميائي تلقائي، وعلى الفور حشدت أعمال 

المنتجات المتخصصة لك طاقاتها بسرعة لتصنيع وتلبية وتوريد 
طلبات الشركتين، ما ساعدهما على تلبية احتياجات زبائن الرعاية 

الصحية في جميع أنحاء العالم.

وقد حققت الشركة نقلة نوعية كبيرة في نوفمبر 2020م؛ 
بتأسيس وحدة العمل االستراتيجية للمنتجات المتخصصة كياًنا 
قائًما بذاته داخل )سابك(، له موارده المالية الخاصة، والبنية 

التحتية لتقنية المعلومات، وأصول التصنيع والتقنية، مع 
مجموعة كيانات قانونية وموظفين متفرغين. بدأت )سابك( 

هذه الخطوة في الربع الثاني من عام 2019م، ما أدى بدوره إلى 
تسريع إيجاد القيمة من خالل فرص النمو العضوي وغير العضوي 

ألعمال المنتجات المتخصصة.

تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن وحدة المنتجات المتخصصة كثفت خالل 
عام 2020م مشاريع زيادة الطاقة اإلنتاجية وتعزيز قدراتها في 

عِلَن عنها في عام 2019م؛ لهدف تلبية طلب  أوروبا وآسيا، التي اأُ
الزبائن لمنتجات راتنجات )نوريل™( و)ألتم™( على التوالي.

التطلعات
تتطلع )سابك( إلى المستقبل برؤية طموحة، مدركًة أن عمل 

المنتجات المتخصصة وحدًة مستقلًة سيتيح لها االنطالق بقوة 
لتقديم باقات ممتدة من المنتجات المبتكرة القابلة للتطوير، 

ومواصلة بناء منصات نمو جديدة مستقلة عن ديناميكيات مواد 
اللقيم. 

وُتعد أعمال المنتجات المتخصصة مثااًل رائًعا ُيجسد أعمال 
)سابك( اليومية، وخير شاهد على تفانيها الذي ال ينضب 

لتحقيق أقصى قيمة لزبائنها، والتزامها الراسخ تأكيًدا لشعارها 
"كيمياء وتواصل™".

يشلك الذاكء االصطناعي وإنترنت األشياء مسارين رئيسين يقودان 
النمو المّطرد للبنية التحتية للجيل الخامس واألجهزة المتوافقة. 
ُد أوليغومرات نوريل™ )المملوكة لسابك( مواد ذات مستوى  وُتّعَ
عالمي تدعم ترقيات البنية التحتية للجيل الخامس للخوادم عالية 

السرعة والمحطات األساسية والهوائيات الالسلكية واألجهزة 
األخرى ذات الصلة، ومع الزيادة في اعتماد تقنية الجيل الخامس 

زاد الطلب على أوليغومرات نوريل™ بنسبة تجاوزت 300٪، حيث 
يحتاج مصنعو لوحات الدوائر المطبوعة إلى فئات جديدة من 

المواد تساعدهم على تلبية معايير أداء أكثر تحدًيا، وقد 
أسهمت هذه المواد في نمو أعمال المواد المضافة الخاصة 
بالمنتجات المتخصصة بنحو عشرة أضعاف خالل السنوات األربع 

الماضية.

أصبحت مادة أوليغومر نوريل™ )NORYL™ SA9000 ( معروفة 
ا بأنها المادة الرائدة األكثر شيوًعا في مجال إنتاج النماذج  عالمّيً

الرقمية عالية السرعة لدى أغلب صانعي الشرائح المصفحة 
بالنحاس حول العالم، الذين اختاروا هذه المادة لكون الكيمياء 

التفاعلية الفريدة لألوليغومر تحد من فقدان اإلشارة، عكس ما 
يحدث في لوحات الدوائر المطبوعة العادية سواء الصلبة أو 

المرنة.

ويتوقع أن يشهد الطلب على أوليغومرات نوريل™ زيادة 
ملحوظة مع تسارع عمليات التوسع في شباكت الجيل الخامس 

العالمية، سيما أن وحدة المنتجات المتخصصة أطلقت عام 2019م 
مشاريع توسعية لزيادة القدرات اإلنتاجية بدأت تؤتي ثمارها 

عام2020م، ما مّكن )سابك( من تلبية الطلب الهائل من المواد 
لشباكت الجيل الخامس.

إن تركيز وحدة المنتجات المتخصصة على االبتاكر أولويًة قصوى 
يساعد زبائنها على البقاء في صدارة صناعة شباكت الجيل 
الخامس، حيث ُتقدم مواد متقدمة تضمن األداء الموثوق 

للمكونات في ظل الترددات العالية وأحمال البيانات الثقيلة، ما 
يشلك ميزة أساسية لتحقيق اإلماكنات الاكملة التصاالت الجيل 

الخامس. 

تساعد مرّكبات )إل إن بي™( المتخصصة والبوليمرات المشتركة 
على تحسين تصميم وحدة الهوائي النشطة وتعزيز عملها 

بتوفير أداء ثابت للعزل الكهربائي وعامل التبديد، بينما تدعم 
راتنجات )نوريل™( العديد من تطبيقات شباكت الجيل الخامس، بما 

فيها هوائيات نظام تحديد المواقع العالمي اكملة التردد، 

تتميز الثورة الصناعية الرابعة بتسارع تطبيقاتها التقنية 
والتحوالت الجذرية، وبرزت سلسلة جديدة من التوجهات 

العالمية الكبرى التي شلّكت ساحات ابتاكر واعدة تحفز وحدة 
المنتجات المتخصصة لمواصلة إثراء قدراتها التقنية. شملت 
هذه التوجهات الذاكء االصطناعي في البنية التحتية للجيل 

الخامس والنقل بالمْركبات ذاتية القيادة، والعمليات الكهربائية 
التي تشمل الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتنميتها، 

واالقتصاد الدائري المتنامي الذي يشمل استخدام مواد اللقيم 
المتجددة والمستعادة؛ لذلك فإن أعمال المنتجات المتخصصة 

في )سابك( ُتعد من عوامل التمكين الرئيسة المسؤولة عن 
دفع هذه الثورات التقنية إلى األمام.

أهم المعطيات التشغيلية

التنافسية الميزات  تعظيم 
المنتجات المتخصصة هي مجموعة متميزة من الكيماويات 

ا في تطوير منتجات زبائن الشركة  الفريدة التي تؤدي دوًرا أساسّيً
للمديين القصير والطويل. 

عملت المنتجات المتخصصة في عام 2020م على تحقيق أقصى 
قدر من المزايا التنافسية عبر جبهتين. تضم الجبهة األولى باقة 

راتنجات )نوريل™(، وُمركبات )إل إن بي™( والبوليمرات المشتركة؛ 
لتعزيز حيوية صياغة التركيبات وتطوير قدرات التطبيقات 

والموارد المحلية، وتهيئة حلول مبتكرة انطالًقا من الخصائص 
المياكنيكية والحرارية والكهربائية والبصرية، وتتمثل القيمة 

األساسية ألعمال المنتجات المتخصصة في قدرتها على صياغة 
حلول باستخدام راتنجات أساسية مختلفة وتقنيات حشو 

وإضافات متنوعة. 

أما الجبهة الثانية فتضم باقة المنتجات المتخصصة التي تتضمن 
راتنجات )ألتم™( و)المواد المضافة المتخصصة(، والتي تعمل 

على تعزيز الخصائص األساسية لهذه الجزيئات الفريدة، 
وتوظيفها في مجاالت تطبيقية متنامية، أو تعديلها لتالئم 

التطبيقات الجديدة وسالسل القيمة. 

تؤدي الباقتان دوًرا مؤثًرا في معالجة الفرص الجديدة الناشئة عن 
التوجهات العالمية الكبرى.

تبذل وحدة المنتجات المتخصصة جهوًدا حثيثة لمواكبة االبتاكرات 
المتالحقة الُملبية للتوجهات العالمية الكبرى، وتعزيز القيمة 

المضافة لزبائنها؛ حيث تشلك متطلبات األداء الُمعقدة لهؤالء 
الزبائن على مستوى الُمرّكبات الحرارية والمياكنيكية والبصرية 

والكهربائية تحدًيا يدفعنا لإلبداع بغير حدود في مجال الكيماويات، 
ومواصلة ابتاكر تركيبات جديدة، وتطوير قدراتنا التطبيقية.

ُيشلك الذاكء االصطناعي وإنترنت األشياء اتجاهين رئيسين يقودان نمو البنية التحتية لتقنية 
الجيل الخامس واألجهزة المتوافقة معها. وقد أدى التبني السريع لتقنية الجيل الخامس 
الالسلكية إلى زيادة بنسبة تجاوزت 300٪ في طلب أوليغومرات نوريل™ المملوكة لسابك، 

التي تعد المواد الرئيسة التي تدعم ترقيات البنية التحتية لشباكت الجيل الخامس، حيث يحتاج 
مصنعو لوحات الدوائر المطبوعة إلى فئات مواد جديدة لتلبية معايير أداء أكثر تحدًيا في 

شباكت الجيل الخامس. 

الخامس  للجيل  التحتية  البنية  دعم 

حجم المبيعاتحجم اإلنتاج

2020201٩2020201٩"ألف طن متري"

٩٦.٦106270270وحدة العمل االستراتيجية للمنتجات المتخصصة 

المالية غير  المؤشرات 
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المعادن )حديد(

ظلت الروح المعنوية مرتفعة رغم الظروف االستثنائية الصعبة 
التي شهدتها بيئة التشغيل خالل عام 2020م؛ إذ واصل موظفو 
)سابك( العمل على جوانب متعددة لتحسين عمليات التشغيل، 
والحفاظ على الزخم في مسيرة الشركة التحولية المستمرة عبر 

العديد من المسارات:

تحقيق كفاءة رأس المال العامل، حيث تم تقديم نظام جديد  	
إلدارة تقادم المخزون؛ لهدف تسريع معدل دوران المخزون 

وتحسين الوضع النقدي، ما يساعد على تحقيق خفض بنسبة 
45٪ في المخزون الزائد على مدار العام. 

تشكيل فريق جديد الستمرارية األعمال توّلى معالجة قضايا  	
عدة، بما في ذلك توافر المواد األولية، وإشراك جميع األطراف 

ذات العالقة في القرارات التي ساعدت على الحد من خسائر 
اإلنتاج، وتعزيز الصادرات لتعويض األسواق المحلية الضعيفة، 

وتنظيم ومزامنة عمليات إغالق المصانع لجعل مخزون 
المنتجات شبه النهائية متوافًقا مع متطلبات مصانع 

المنتجات النهائية. 

التفاوض على عقود جديدة للنقل البري، ما أسفر عن توفير  	
10٪ من سعر العقود القديمة وخفض إجمالي تاكليف النقل 

بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2019م.

ورغم تأثير جائحة )كورونا(، نجحت الشركة في توريد حوالي ثالثة 
ماليين طن متري من المنتجات الطويلة ألكثر من 80 مدينة 
محلية، و19 وجهة إقليمية ودولية. وفي إطار العمل على 

توسيع الصادرات لتعويض ضعف الطلب اإلقليمي، نجحت الشركة 
في تجاوز النتائج المستهدفة للمبادرة بحوالي 70٪، بما في ذلك 

تحقيق إنجاز قياسي لحجم الصادرات الربعية بلغ )118( ألف طن 
متري، بواقع ثالثة أضعاف الحجم العادي.

ا في مبيعات قضبان األسالك حيث تم بيع  حققنا رقًما قياسّيً
1,091,000 طن متري، ما ُيعد زيادة بنسبة 18٪ عن الرقم الذي تم 

تحقيقه العام الماضي، وزيادة بنسبة 7٪ عن الرقم القياسي 
السابق الذي حققناه في عام 2014م، كما أنجزنا أول معالجة ناجحة 

للفائف قضبان األسالك الفوالذية عالية الكربون في مواقع 
الزبائن؛ وطورنا مجموعة متنوعة من درجات وأحجام قضبان 

األسالك الجديدة.

كما شهد شهر سبتمبر 2020م تحقيق أعلى مبيعات شهرية 
للمنتجات المسطحة منذ أغسطس 2015م بإجمالي )184( ألف 

طن متري، مع دخول األسواق الرئيسة في فيتنام والصين للمرة 
األولى، وفتح سوق جديدة في مجال أسطوانات الغاز. كذلك 

نجحت مبادرات الشركة الرامية إلى خفض المخزون في استغالل 
)47( ألف طن متري من كتل الحديد المخزنة، ما حقق وفورات 

نقدية كبيرة بماليين الدوالرات.

سالمة الموظفين وتطوير المهارات
على مدار عام خّيمت عليه تداعيات جائحة )كورونا(، واصلت 

الشركة االستثمار في موظفيها وصحتهم والحفاظ على أعلى 
معايير السالمة. وقد تمكنت - بفضل نظام التحليل السنوي 
المنتظم الذي تجريه - من رصد فرص التحسين، وتبني برنامج 
جديد للمساعدة في القضاء على الحوادث، مع تحديد أربعة 

عوامل حاسمة للنجاح هي: القيادة والثقافة، األفراد والمنظمة، 
النظام وإجراءات العمل، وكفاءة القوى العاملة.

ا جديًدا لتمكين القادة من تتبع  كما أطلقت الشركة نظاًما رقمّيً
التطور الفردي للموظفين، وتخرج 11 مهندًسا في برنامج 

)اإلعداد المبكر لمهندسي سابك(، فضاًل عن إجراء نموذج 
تدريبي للقادة، وإتمام المرحلة الثانية لمركز نظام إدارة السالمة 

والصحة والبيئة في شركة )حديد( بنجاح. 

التطلعات
أعّدت الشركة نفسها بطموٍح وحماٍس بالغْين الستقبال عام 
2021م وما بعده، مع التوقع بحدوث انتعاش قوي في الطلب 

المحلي، وتعافي العالم من آثار الجائحة. وتواصل الشركة انتهاج 
خطط سديدة لتعزيز مهارات موظفيها، وتطوير عملياتها 

ا، مستهدفة إحراز  ا ونوعّيً اإلنتاجية، وتوسيع باقة منتجاتها كمّيً
تقدم كبير في أسواق التصدير اإلقليمية والعالمية، مع الوفاء 

بمتطلبات السوق المحلية.

بلغت الخسارة من العمليات في عام 2020م، مبلغ -1.57 مليار ريال 
سعودي، بانخفاض قدره 0.57 مليار ريال سعودي أو بنسبة -٪57، 

مقارنة بـ -1 مليار ريال سعودي في عام 2019م. ويعود ذلك إلى 
انخفاض متوسط أسعار البيع و الكميات المباعة بنسبة -٪5.

أهم المعطيات التشغيلية 
 مواصلة اإلنجازات 

على الصعيد اإلنتاجي؛ قام فريق الشركة بتطوير وتقييم حّفاز 
جديد الستخدامه في عملية االختزال المباشر، إلى جانب مبادرة 

أخرى إلعادة تدوير مختلف المنتجات الثانوية ومواد النفايات.

تعرضت مؤشرات األداء الرئيسة لالستدامة - هذا العام - 
للضغوط نتيجة تحديات السوق، لكن برنامج النفقات الرأسمالية 

األساسي المخصص لتحسين قدرة قياس الغاز الطبيعي، الذي بدأ 
نهاية 2019م، ُيبشر بتحسن مستوى التحكم في هذا الجانب؛ 

انسجاًما مع رؤية أهداف الدورة الثانية لــ )المركز السعودي 
لكفاءة الطاقة(. 

كما أن هناك خطة أخرى قيد التنفيذ لمعالجة الثغرات وتحقيق 
أهداف )المركز السعودي لكفاءة الطاقة( لعام 2025م، جنًبا إلى 

جنب مع برامج للحد من النفايات وإعادة استخدامها وبرامج 
للمياه والحرارة، مع االلتزام باالقتصاد الدائري للكربون. 

خالل عام 2020م أدت جائحة )كورونا( إلى تفاقم الضغوط الناتجة 
عن تاكليف المواد الخام وضعف الطلب، بْيد أن ذلك لم يؤثر على 

التزام الشركة تجاه قطاع البناء والتشييد، وتأكيد ماكنتها الريادية 
في السوق، فقد حافظت الشركة على سمعتها مورًدا موثوًقا 
لمنتجات الصلب عالية الجودة للسوق السعودية، وواصلت تلبية 

احتياجات الزبائن رغم القيود المفروضة على حركة النقل نتيجة 
انتشار الجائحة. 

لية لتحقيق أداء وربحية  تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها التحّوُ
تنافسية ُمستدامة على أعلى مستوى، كما تعمل على جبهات 

عدة؛ حيث تبحث آفاق التوسع في مجال التعدين، وتمكين شركة 
)حديد( من دخول مجال إنتاج مواد اللقيم، وتقييم عملية إضافة 

مرافق جديدة لمنتجات متنوعة مختلفة. 

تشمل المشاريع االستراتيجية طويلة األمد التي تخضع للتقييم 
ا: حالّيً

مواصلة االستثمار في التعدين لتحسين تلكفة المواد الخام  	
من خالل مشروع )تاكمل(، الذي ُيبّشر بوجود إماكنات واعدة. 

استكشاف أوجه التاكمل والتعاون مع الجهات والواكالت  	
الحكومية واالستثمارية، وفرص زيادة المحتوى المحلي بما 

يتماشى مع )رؤية 2030م(. 

العمل مع قطاع التصنيع في )سابك( لتطوير برنامج  	
الستكشاف إماكنات وأوجه التاكمل، والماكسب التي يتم 
تحقيقها من مبادرات التحول الرقمي وتحسين التلكفة.

تقييم المنتجات المتميزة الجديدة لمواءمتها مع احتياجات  	
الزبائن وطموحات )سابك( في مجال االستدامة. 

أهم المعطيات المالية
بلغت إيرادات )حديد( في عام 2020م مبلغ 8.99 مليار ريال 

سعودي، بانخفاض قدره 1.80 مليار ريال سعودي، أو بنسبة -٪17، 
مقارنة بـ 10.79 مليار ريال سعودي في عام 2019م. ويعود ذلك 

إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات و الكميات المباعة 
بنسبة -٪5.

توّرد )سابك( منتجاتها المعدنية إلى األسواق المحلية والعالمية 
تحت عالمتها التجارية عبر شركة )حديد( المملوكة لها بالاكمل، 

وُتعد أكبر منتج للُصلب في منطقة الخليج. 
تصّنع )حديد( باقة واسعة متنوعة من منتجات الصلب الطويلة 

والمسطحة، ملتزمًة أرفع مستويات األداء من حيث الكفاءة 
والموثوقية، وأعلى معايير البيئة والصحة والسالمة واألمن، وتعزيز 

االستدامة بشلك مّطرد، وتقديم أقصى قيمة لألطراف ذات العالقة 
بأعمالها.

شهدت السنوات األخيرة جهوًدا مكثفة الستكشاف بدائل أقل تلكفة للدرجات األولية من 
خام الحديد عالية التلكفة، التي نستخدمها عادة في مصانع االختزال المباشر، وتستخدمها 

مصانع أخرى مماثلة حول العالم. خالل عام 2020م أدى استخدام )600( ألف طن متري من كريات 
خام الحديد البديلة – أي حوالي 8٪ من إجمالي كريات خام الحديد المستخدمة – إلى تحقيق 

فوائد مالية كبيرة لشركة )حديد(. وقد نجحنا في تطبيق هذه التقنية بعد سنوات من 
االختبارات المعملية والتجارب في المصانع والتعديالت في إجراءات العمل وتطوير النماذج 

وتدريب موظفي العمليات التشغيلية على استخدام هذه الدرجات البديلة. 

بدائل خام الحديد 

رغم التحديات التي شهدها عام 2020م، نجحت فرق )سابك( في العمل 
على جبهات عدة لتحسين العمليات التشغيلية.

٤٢٤3 التقرير السنوي للعام 2020م 
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٤٤٤5 التقرير السنوي للعام 2020م 



الممارسات البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشراكت 

جت )سابك( التزامها الوثيق بممارسات األعمال  وقد تّوَ
المستدامة واالستثمارات االجتماعية المسؤولة بإحراز جائزة 

أفضل شركة بتروكيماوية مسؤولة في مجال الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشراكت في منطقة الشرق األوسط 

وأفريقيا لعام 2020م، التي تمنحها مجلة )اكبيتال فاينانس 
إنترناشونال(. كما تسلمت ميدالية االستدامة البالتينية التي 

تمنحها )إيكوفاديس( الرائدة في تقييم األداء المستدام 
للشراكت حول العالم. ُتعد الميدالية أعلى تقدير ُيمكن الحصول 

عليه في هذا المجال، وُتعطى فقط للشراكت التي تطبق أفضل 
ممارسات االستدامة. 

تسجل الشركة حضوًرا فاعاًل في مختلف الفعاليات الدولية 
المعنية بهذا المجال االستراتيجي؛ ففي عام 2017م وبمدينة 

)دافوس( السويسرية، شارك نائب رئيس مجلس إدارة )سابك( 
ا بمجلس األعمال  الرئيس التنفيذي أكثر من 140 رئيًسا تنفيذّيً

الدولي للمنتدى االقتصادي العالمي، في إصدار )ميثاق القيادة 
المسؤولة سريعة االستجابة(، الذي أكد أن "أفضل من يخدم 
المجتمعات هي الشراكت التي تجعل أهدافها تتوافق مع 

أهداف المجتمعات طويلة األجل"، واعتبر الميثاق أن أهداف 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة )SDGs( هي بمثابة خريطة 

الطريق لتحقيق هذا التوافق. 

من هذا المنطلق، أسست )سابك( لجنة توجيهية لوضع 
استراتيجية وخريطة طريق إلعداد تقارير الممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشراكت، يرأسها المدير المالي وتضم 
أعضاًء من الموارد البشرية وقطاع االستدامة وقطاع شؤون 

الشركة، بما في ذلك إدارة المسؤولية االجتماعية وإدارة 
االتصاالت العالمية وإدارة عالقات المستثمرين. تحدد مخرجات 

هذه اللجنة مسار عمل وأنشطة فريق الحوكمة األساسي الذي 
يتمتع بدعم مباشر من العديد من اإلدارات بما في ذلك إدارة 

الشؤون القانونية. 

تستهدف )سابك( تضمين الممارسات البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشراكت في عملية صنع القرار على لك مستوى في 
جميع مجاالت أعمال الشركة، وضمان اتباع نهج شامل بهذا 

الشأن. وُتعد اللجنة التوجيهية بمثابة أداة التمكين التي تتولى 
الترويج لدمج عوامل الحوكمة في األعمال والقرارات األساسية. 

نشأت )سابك( على فكرة االستفادة من الغازات المرافقة لعمليات 
استخراج النفط في المملكة، والتي اكنت ُتحرق في الهواء دون استغالل. 

ومن ثم اكنت االستدامة رفيًقا لمسيرة تطور )سابك( منذ البداية. واكن 
ا في أول تقرير سنوي أصدرته )سابك( عام 1977م، ولكن  هذا األمر جلّيً

مسيرة توثيق جهود الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت 
لم تبدأ حتى عام ٢011م؛ عندما تم إصدار تقرير االستدامة األول للشركة؛ 

فيما واصلت )سابك( هذه المسيرة على مدى السنوات الالحقة من 
خالل االلتزام بتقييمات األهمية النسبية، وتحديد األهداف ومؤشرات 

األداء الرئيسة، وزيادة الشفافية، إلى أن بلغت اآلن مستوى أصبحت فيه 
مستعدة لتقديم أول إفصاح رسمي بشأن الممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشراكت في تقريرها السنوي. 

األعمال والتصنيعإدارة المخاطر الشاملةتقنية المعلومات

سلسلة اإلمداداتالقانونية  المالية
والخدمات المشتركة  

المجموعات المتنوعة بما فيها
(مجلس سابك للقادة الشباب)

و(رابطة موظفات سابك) 

الفريق المساند 

الفريق األساسي

المدير المالي – رئيس اللجنة

 عضو اللجنة
 ممثل عن الموارد البشرية

 عضو اللجنة
ممثل عن إدارة عالقات المستثمرين

 عضو اللجنة
 ممثل عن قطاع االستدامة

عضو اللجنة 
ممثل عن قطاع شؤون (سابك)

تحرص )سابك( على التوافق مع مخرجات المنتدى االقتصادي 
العالمي وتدعم بالاكمل إطار عمله الذي ُيركز على رأسمالية 

األطراف ذات العالقة، حيث تركز أهداف الشركة على إيجاد قيمة 
طويلة األجل للجميع – ليس فقط للمساهمين ولكن أيًضا 

لألطراف األخرى ذات العالقة بأعمالها. كما أن )سابك( عضو 
نشط في مجموعة ُمتبعي الممارسات البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشراكت، وترى في معايير المنتدى االقتصادي العالمي 
ا يدعمها في تعزيز عملية توجيه القيمة  دلياًل ومرشًدا مهّمً

في اإلفصاحات التي تدرجها في تقاريرها السنوية. 

تدرك )سابك( األهمية المحورية لعوامل الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشراكت لنجاح األعمال في السوق 

العالمية، وأنها ستصبح عاجاًل أم آجاًل شرًطا للترخيص للشراكت 
بممارسة أعمالها. وتتطلع بحماس إلى دمج هذه العوامل في 

استراتيجية أعمالها األساسية؛ لضمان فهم جميع موظفيها 
االتجاهات الكبرى التي ستؤثر على الشركة والمجتمعات على 
مدار العقود القادمة، وإيجاد نهج مشترك لمعالجة القضايا 

المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية التي تثيرها تلك 
االتجاهات. كما تدرك الشركة أهمية دمج االستجابة لمطالب 

اإلفصاح ضمن نسيج عملياتها وأدواتها وأولوياتها، سواء 
تطلبت األنظمة ذلك أم ال. 

مهام اللجنة التوجيهية للحوكمة: 
فهم أداء الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت،  	

وتحديد اإلفصاحات المرتبطة بها األكثر صلة بأعمال الشركة.
تحديد واقتراح السياسات العامة للممارسات البيئية  	

واالجتماعية وحوكمة الشراكت، وإعطاء األولوية لقضاياها 
الحالية والناشئة التي قد تؤثر على العمليات التشغيلية 

للشركة.
وضع ميثاق واضح ومحّدد للشركة حول الممارسات البيئية  	

واالجتماعية وحوكمة الشراكت، إلى جانب خريطة طريق 
لتحقيقه.

تعزيز فهم الشركة للمسائل المتعلقة بالممارسات البيئية  	
واالجتماعية وحوكمة الشراكت.

دعم عملية تقييم المخاطر، ورصد الفرص المتعلقة  	
بالممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت واستشراف 

الطرق الستثمارها.

يربط الجدول أدناه إفصاحات )سابك( في )المنتدى االقتصادي 
العالمي( بـ )المبادرة العالمية إلعداد التقارير(. ُيمكن االطالع على 

www.sabic.com الموضوع اكماًل من خالل زيارة موقع الشركة

المرجع الموضوعالفئة 

المعايير 
 العالمية
 إلعداد التقرير

 أسس
ومبادئ 

الحوكمة 

األهداف الرئيسة  
تحديد األهداف

102-26إطار الحوكمة – تقرير )سابك( السنوي )صفحة 93-92( 	

اللجنة التوجيهية إلعداد التقارير الخاصة بالممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت –  	
تقرير )سابك( السنوي )الصفحتان 47-46(

 	www.sabic.com/en/about/our-brand ،)شعار هوية )سابك

102-26"استراتيجيتنا" – تقرير )سابك( السنوي )الصفحتان 16-17( 	 اإلدارة وفق األهداف المحددة

جودة منظومة 
الحوكمة 

منظومة الحوكمة

102-22مجلس إدارة )سابك( – تقرير )سابك( السنوي )صفحة 97(	 

لجنة المخاطر واالستدامة – تقرير )سابك( السنوي )صفحة 115( 	 

 	www.sabic.com/en/sustainability/governance – حوكمة االستدامة

102-35الماكفآت – تقرير )سابك( السنوي )الصفحات 125 -129( 	 الماكفآت

مشاركة األطراف 
ذات العالقة

تأثير المسائل الجوهرية على األطراف ذات 
العالقة

102-43, 102-47مشاركة األطراف ذات العالقة – تقرير االستدامة. 	 

مواردنا البشرية – تقرير االستدامة. 	 

األهمية النسبية – تقرير االستدامة. 	 

السلوك األخالقي

 ميثاق أخالقيات المهنة في )سابك( -	 ماكفحة الفساد
www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics

3-205 ,2-205

المشورة في مجال األخالقيات وآليات اإلبالغ 
102-17األخالقيات واالمتثال – تقرير االستدامة.	 

 	www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture – )ثقافة االمتثال في )سابك

مراقبة المخاطر 
102-15المخاطر – تقرير )سابك( السنوي )الصفحات 80-89(	 دمج الفرص والمخاطر ضمن إجراءات العمل والفرص

كوكب 
األرض

تغير المناخ

انبعاثات غازات االحتباس الحراري
تغير المناخ والغازات الدفيئة – تقرير االستدامة. 	 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتفاصيل أخرى حول اآلثار التشغيلية ألعمال )سابك( – تقرير 	 
الملحق الفني.

1-305

األهداف المتوافقة مع اتفاقية باريس 
تغير المناخ والغازات الدفيئة – تقرير االستدامة.	 فيما يخص انبعاثات الغازات الدفيئة 

إفصاحات فريق العمل الخاص باإلفصاحات 
فريق العمل الخاص باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ – تقرير االستدامة.	 المالية المتعلقة بالمناخ

303-3القسم الخاص بـ "المياه" – تقرير االستدامة.	 استهالك المياه في األماكن شحيحة المياهتوافر المياة الصالحة

البشرية

الكرامة والمساواة 
406-1 التنوع والتعاون والتاكمل – تقرير االستدامة.	 التنوع والشمولية 

المخاطر المتعلقة بالعمل القسري 
واإللزامي لألطفال

 سياسة ممارسات التوظيف العادلة – ميثاق أخالقيات المهنة في )سابك(	 
www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics 

409 ,408

403-2, 4البيئة والصحة والسالمة واألمن وسالمة المنتجات – تقرير االستدامة.	 الصحة والسالمة الصحة والرعاية 

المهارات لمواءمة 
404-1مواردنا البشرية - أاكديمية )سابك( – تقرير االستدامة. 	 التدريب متطلبات المستقبل 

االزدهار

توفير الوظائف 
وتعزيز الربحية 

االستثمار في البنية التحية والخدمات 
203-1المشاركة والتعاون: نهجنا وأداؤنا في تقرير )سابك( لالستدامة.	 المقدمة 

203-2نساند لالستثمار: www.nusanedinv.sabic.com	 التأثيرات االجتماعية غير المباشرة 

خدمة المجتمع 
وتعزيز النشاط 

االجتماعي

إجمالي الضرائب المدفوعة

 	www.sabic.com/en/investors/corporate-governance - استراتيجية الضريبة العالمية

نظرة عامة على الضرائب – تقرير )سابك( لالستدامة )ص 30(، وبيانات النتائج المالية الموحدة للعام 	 
 المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

www.sabic.com/en/newsandmedia/media-centre-publications 

االستثمار في خدمة المجتمع
التأثيرات االجتماعية والعالقات المجتمعية – تقرير االستدامة.	 

المبادرات العالمية للمسؤولية االجتماعية وأهم مجاالت تركيزها – تقرير االستدامة.	 

قضايا 
عالمية

الميثاق العالمي 
 مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة –	 االلتزاملألمم المتحدة

www.sabic.com/en/sustainability/corporate-reporting/ungc-principles 

أهداف التنمية 
خارطة الطريق الخاصة بـ)سابك( ألهداف التنمية المستدامة /www.sabic.com/en/Images	 االلتزامالمستدامة 

Sustainable-Development-Goals-2019-Roadmap_tcm1010-21094.pdf

٤٦٤7 التقرير السنوي للعام 2020م 



الموارد البيئية 

أطلقت )سابك( برنامجها )تروسيرلك™( في نهاية عام 2019م، 
ا وعالمة فارقة في مسيرتها نحو إتمام  والذي يمثل إنجاًزا مهّمً

دورة التعامل مع النفايات البالستيكية. تشمل باقة )تروسيرلك™( 
العديد من الخدمات والمنتجات بدًءا بتصميم المواد المعدة 

ا،  إلعادة التدوير، مروًرا بالمنتجات المعاد تدويرها مياكنيكّيً
والمنتجات الدائرية المعتمدة المصنوعة من بالستيك معاد 

تدويره، وصواًل إلى المنتجات المتجددة المعتمدة المصنوعة من 
المواد األولية الحيوية، كما تشمل أيًضا مبادرات إتمام الدورة 

التي تهدف إلى إعادة تدوير البالستيك الستخدامه في 
تطبيقات عالية الجودة، والمساعدة في منع المواد البالستيكية 

المستعملة القّيمة من أن تصبح نفايات.

عملت مراكز )سابك( التقنية حول العالم في عام 2020م على 
إنشاء خارطة طريق لدفع حركة نمو االقتصاد الدائري في أعمال 

الشركة، وتقديم باقة متوازنة تتماشى مع المبادرة االستراتيجية 
)تروسيرلك™(. يعكس ذلك تركيز الشركة على األجيال القادمة 

من تقنيات التحلل الحراري لتحقيق االنتشار والتوسع العالمي 
لمنتجاتها الدائرية، وتحسين آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

المرتبطة بأعمالها. 

تتعاون )سابك( على نحو مكثف مع الجهات المعنية من 
الشراكت العاملة في معالجة النفايات وتحويلها، وزبائنها 

المباشرين للمواد، ومصنعي المعدات األصلية، وأصحاب 
العالمات التجارية، وتجار التجزئة، والشراكت المنافسة، 

واألاكديميين، وخبراء من أطراف أخرى، وصناع السياسات 
ا على زيادة إنتاجها من البوليمرات  العالميين، وتعمل حالّيً

الدائرية الُمعتمدة عبر تشغيل أول مصنع تجاري لها في هذا 
المجال بهولندا بحلول عام 2022م. 

أمثلة لحلول دائرية ضمن باقة )تروسيرلك™(: 
قيام مجموعة )أورلكا( بإنتاج أول عبوة لرقائق البطاطا  	

مصنوعة من منتجات بروبيلين )سابك( ناتج من مواد حيوية 
متجددة ُمعتمدة، وهي مواد حيوية ال تتنافس بشلك مباشر 

مع السلسلة الغذائية للبشر. 
تقديم فيلم بوليمر )TF-BOPE( للتغليف الغذائي، وهو حل  	

مبتكر يهدف إلى توفير مواد تغليف مستدامة لتغليف 
األغذية المجمدة، حيث جمع هذا الحل بين درجة بولي إيثيلين 

جديدة وتقنية إنتاج مبتكرة ألفالم التغليف.

أطلقت )سابك( هذا العام مبادرة كفاءة الطاقة وإدارة الكربون 
المصممة لرصد مخاطر االمتثال، ومراقبة المبادرات الجديدة، 

وتقديم المشورة عند الحاجة. كما وضعت خريطتْي طريق 
رئيستين تتناوالن مرئيات المركز السعودي لكفاءة الطاقة 

)SEEC( قصيرة وطويلة األمد، وقضايا المناخ في أوروبا، بما في 
ذلك التشغيل الكهربائي لألفران والطاقة المتجددة، ويتولى 

فريق كفاءة الطاقة وإدارة الكربون مسؤولية التنسيق مع 
المنظمين في المركز السعودي لكفاءة الطاقة فيما يتعلق 

بحدود ومنهجيات إعداد التقارير لوضع الحدود المعيارية 
األساسية.

وتشارك )سابك( نظيراتها في مشروع مبادرة األهداف 
المستندة إلى أساس علمي )SBTi( التابع لـ )معهد الموارد 

العالمية(، للتوصل إلى إطار عمل خاص لصناعة الكيماويات، 
وتقييم مدى استعداد الشركة لاللتزام بأهداف المبادرة في 

2021م. 

المتجددة  الطاقة  باستخدام  اإلنتاج 
من المقرر أن يصبح مرفق إنتاج البولي كربونات الخاص بـ )سابك( 

في )قرطاجنة( بإسبانيا أول موقع إلنتاج الكيماويات واسع 
النطاق في العالم يعمل بالاكمل باستخدام الطاقة المتجددة، 
بعد توقيع اتفاقية مع شركة )إيبردروال( اإلسبانية الرائدة في 
مجال الطاقة. وبمجرد أن تبدأ منشأة الطاقة عملها بتقديم 

الطاقة الالزمة لتشغيل مصنع البولي كربونيت في 2024م، 
سيتمكن الزبائن من الحصول على حلول ومواد بولي كربونيت 

منتجة بطاقة متجددة بنسبة ٪100. 

تطمح الشركة إلى إنشاء مرافق لتوليد 4 غيغاواط من الكهرباء 
- سواء عن طريق طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية - لمواقعها 
حول العالم بحلول عام 2025م، على أن يتم رفع هذه القدرة إلى 

12 غيغاواط بحلول عام 2030م. واكنت الشركة قد ركبت األلواح 
الشمسية في مواقعها في الهند وتايالند، ما ساعد على 

تقليل انبعاثات االحتباس الحراري بما يزيد عن 200 طن خالل عام 
2020م، في حين بدأ "موطن االبتاكرTM" في الرياض العمل بالطاقة 

الشمسية بالاكمل منذ عام 2015م.

تتطلع )سابك( إلى التحول الاكمل من الطاقة الُمنتجة من المواد 
األحفورية إلى الطاقة المتجددة، مع مضاعفة حصة استخدام 

الكهرباء في مزيج الطاقة المستخدمة لديها. كما تخطط أيًضا 
لشراء الطاقة المتجددة من خالل اتفاقيات شراء طويلة األجل مع 
ُمطوري المشاريع الذين يقومون ببناء وامتالك وتشغيل وتمويل 

مجمعات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. 

المسيرة  مواصلة 
تتعاظم أهمية االبتاكر والتطوير لمواجهة التأثيرات المتزايدة 

المتوقعة لتغير المناخ في السنوات القادمة، ما يجعل )سابك( 
- وصناعة الكيماويات العالمية عامًة - بحاجة ماسة إلى العمل 

مع الحكومات واألوساط األاكديمية والهيئات الصناعية والشراكت 
في المجاالت الصناعية األخرى ذات الصلة؛ لمواءمة أهدافها 
ومشاركة خبراتها. وُيعد التعاون هو المفتاح الفاعل لضمان 
العمل بشلك فعال إلحداث تحول إيجابي في سلسلة القيمة 

بطريقة دائمة ومؤثرة.

تملك )سابك( زاًدا وافًرا من الطموح الذي يهيئ أرضية خصبة 
لفرص جديدة واعدة، وقد بدأت اآلن تجني فوائد كبيرة 

لجهودها في مجال االستدامة، وتتوقع حدوث تطور أكبر مع 
تطبيق نهج مميز لمقابلة التحديات وإدراك الحلول، ومعالجة 
المخاطر البيئية والتجارية والمالية بطريقة متوازنة. كما تدرك 

أهمية العمل الجماعي والتعاون مع اآلخرين لمواصلة سعيها، 
وتكثيف جهودها من أجل مستقبل دائري مستدام ألعمالها 

وموظفيها وكوكب األرض بوجه عام.

من هذا المنطلق، أصبحت االستدامة واالبتاكر مكوًنا رئيًسا في 
نسيج أعمال )سابك(، ما ساعد في ابتاكر وتطوير تقنيات وحلول 

جديدة عززت مستوى الحوكمة والكفاءة التشغيلية ألعمال 
الشركة، وأدت إلى توحيد وتضافر جهود الموظفين والشراكء 
واألطراف األخرى ذات العالقة؛ لهدف إحداث تحول فاعل في 

سلسلة إمدادات وعمليات الشركة لما فيه الخير لكوكب األرض 
والناس جميًعا.

االستدامة لدعم  الحوكمة 
الحوكمة أساس مهم لنجاح االستدامة، لذا أنشأت )سابك( عدًدا 
من لجان ومجالس االستدامة في مجاالت العمل المختلفة ترفع 

التقارير مباشرة إلى مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى لجنة 
توجيهية جديدة مختصة بالممارسات البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشراكت. تتولى هذه اللجنة مساعدة اإلدارة العليا في 
وضع االستراتيجية، وتطوير المبادرات والسياسات ومراقبة 

تنفيذها، إلى جانب إدارة عمليات التواصل مع األطراف ذات 
العالقة، وكذلك إدارة جميع األنشطة المتعلقة بالممارسات 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت ومراقبتها.

يتولى مجلس االستدامة، الذي يرأسه نائب رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي، مهمة وضع رؤية االستدامة وأولوياتها 

وأهدافها، والمساءلة بشأن مدى االلتزام بمعايير وأهداف 
االستدامة، والموافقة على توصيات إدارة االستدامة واللجنة 
التوجيهية. وقد تم تضمين االستدامة في نطاق عمل لجنة 

المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، ما يؤكد أهميتها بالنسبة 
ألعمال الشركة.

كما شهد عام 2020م تشكيل المجلس االستشاري العلمي 
والتقني، الذي يديره خبراء من )سابك( بالتعاون مع أعضاء من 

األوساط األاكديمية والصناعية؛ لهدف التركيز على المواد 
المتمايزة، ومصادر الطاقة المتجددة، والعمليات الكيميائية 

المبتكرة، وتنويع مواد اللقيم، واالستدامة. يجري المجلس 
فحوصات تقنية للبرامج في المراحل المبكرة، ويوفر الخبرة لفريق 

الدمج واالستحواذ، ويقدم كذلك المشورة بشأن القضايا التي 
يثيرها فريق التقنية واالبتاكر، ويشجع ويدعم األفاكر الجديدة، 

وُيشلك منصة داعمة للمديرين التنفيذيين، وُيحافظ على إطار 
بحثي مناسب لتمكين النمو المستدام للشركة. 

اقتصاد دائري  نحو 
البالستيك مورد قّيم يجب المحافظة عليه وعدم إهداره، إال أن 
مخلفات البالستيك المستعمل تشلك تحدًيا كبيًرا عند تسربها 
إلى البحار والمحيطات والممرات المائية واألنظمة البيئية، حيث 

يصعب استعادتها مرة أخرى إلعادة استخدامها. تسعى )سابك( 
في خططها المستقبلية إلى جعل البالستيك مادة ال ينتهي 
بها المطاف كمخلفات تتجمع في البيئة أو ُتلقى في مرادم 

النفايات، بل يتم إعادة استخدامها في تصنيع منتجات جديدة 
نافعة. 

تعاونت شركتا )يونيليفر( و)غيرنر باكدجينج( مع )سابك(  	
لتطوير عبوة جديدة لمرقة )كنور( باستخدام بولي إيثيلين 
دائري ُمعتمد يتميز بالمتانة، وقد اختيرت درجة كوبوليمر 

)SABIC® PP FLOWPACT FPC45(، وهي عبارة عن منتج 
خاٍل من الفتاالت ومتوافق مع عدد من اللوائح األوروبية 

المتعلقة بمالمسة الطعام.
استخدام منتج بولي بروبيلين )سابك( الدائري الُمعتمد في  	

مراحل إنتاج هيالك من فيلم البولي بروبيلين ثنائي المحور 
الموجه )BOPP( الذي تصنعه شركة )هوتاماكي(، والذي 

سيتم استخدامه في تغليف أحد أنواع أغذية الحيوانات 
األليفة، ماركة )مارس إنكوربوريتد(، الشركة العالمية الرائدة 

في مجال صناعة الحلويات واألغذية، ومنتجات أغذية الحيوانات 
األليفة. 

اختارت شركة )إلاكميت( المصنعة للبالستيك منتج بولي  	
كربونيت )سابك( الُمعتمد على مواد لقيم متجددة، 

الستخدامه في العديد من تطبيقات اإلضاءة، ما يحقق خفًضا 
كبيًرا في البصمة الكربونية والحد من استنفاد المواد 

األحفورية. 
التعاون بين متجر التجزئة البريطاني )تسكو(، وشركتي  	

)بالستيك إنيرجي( و)سيلد اير( - شراكء في سلسلة القيمة - 
من أجل تقديم أول مادة تغليف مرنة ُمعاد تدويرها 

مصنوعة من عبوات فارغة أعادها زبائن المتجر؛ الستخدامها 
في صناعة عبوات تغليف جبنة )برادبوريز(. 

تعاونت العالمة التجارية العالمية )أوريجنز ناتشرال ريزورسز(  	
للعناية بالبشرة، التابعة لشركة )إيستي لودر( وشركة )ألبيا( 

المصنعة لعبوات مستحضرات التجميل، مع )سابك( إلنتاج 
عبوة جديدة متطورة لتعبئة مواد التجميل ليتم إطالقها عام 

2021م. 
ستبدأ شركة )بيرسدورف( - الرائدة في منتجات العناية  	

بالبشرة المبتكرة عالية الجودة، وتمتلك عالمات تجارية 
معروفة منها )نيفيا( و )إيوسرن( و )البيريري( - استخدام 
البولي بروبيلين "الجيل الثاني" وهو ناتج من مواد حيوية 

متجددة معتمدة، في عبوات مستحضرات التجميل الخاصة 
بها. ومن المقرر إطالق العبوات الجديدة في السوق خالل 

عام 2021م لتحل محل البولي بروبيلين األحفوري التقليدي. 
قدمت شركة )رن لكين سكنيكير( عبوة جديدة رائدة لكريم  	

ا، مستخدمة بولي  النهار المرطب )إيفر اكلم®( المعروف عالمّيً
بروبيلين )سابك( المعتمد الذي ُيوفر مظهًرا شفاًفا مع 
القدرة على التجميع المعقد لألجزاء التي تطلب قياسات 

دقيقة كتلك المستخدمة في أنظمة التغليف المفرغة من 
الهواء. 

نتجت بموجب نظام  جميع المنتجات المعتمدة من )تروسيرلك™( اأُ
موازنة مواد اللقيم، وحصلت على االعتماد بموجب برنامج اعتماد 

)ISCC+( لالستدامة الدولية وشهادات الكربون.

الدائري  االقتصاد  لتعزيز  التعاون 
تشارك )سابك( في العديد من التحالفات والمنظمات العالمية 
التي تعمل على إحداث تغيير شامل في جميع مراحل سلسلة 

القيمة؛ وتؤمن )سابك( أن التحديات العالمية ُيمكن حلها فقط 
من خالل اتباع نهج التعاون والعمل المشترك. لذا، فهي عضو 

مؤسس في المجلس العالمي للبالستيك، والتحالف العالمي 
للقضاء على النفايات البالستيكية وتطوير البنية التحتية إلدارة 
النفايات وزيادة قابلية إعادة التدوير، وأيًضا عضو في منظمة 

تنظيف المحيطات التي تجمع النفايات البالستيكية من 
المحيطات. 

كما تدعم )سابك( جهود األمم المتحدة ومجموعة العشرين 
في ماكفحة المخلفات البحرية، كذلك هي عضو مؤسس 

للمنتدى االقتصادي العالمي لالبتاكر التعاوني لمنصة التقنيات 
منخفضة االنبعاثات الكربونية، وتواصل العمل مع الجهات األخرى 
في مجال البتروكيماويات لتوفير حلول مبتكرة تسهم في تقليل 

البصمة الكربونية لمنتجاتها الصناعية. 

تدرك )سابك( أهمية الدور المحوري لالستدامة واالبتاكر في مواجهة 
التحديات البيئية على كوكب األرض، وتسريع الجهود نحو تطوير 
واعتماد حلول جديدة تركز على السوق، وتفي بمتطلبات حماية 

البيئة. 

ساعدت األلواح الشمسية في مواقع )سابك( الصناعية بالهند على 
خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشلك كبير.
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تم إطالق حمالت تواصل لقادة الشركة، أسهموا من خاللها في 
معالجة المخاوف والقلق الفعلي، ودعم معنويات الموظفين 

في ظل هذه الظروف. 

واكنت هذه الحمالت فرصة للتفاعل ومشاركة قصص الموظفين 
عن تجارب العمل من المنزل، من خالل مقاطع فيديو قصيرة، 
وصور شخصية، وتجارب من واقع الحياة، ومناقشة التحديات، 

فضاًل عن تبادل األسئلة المتنوعة. كذلك تم إطالق برنامج بعنوان 
"مًعا نتغلب على فيروس كورونا المستجد"، إذ دّعم الثقة في 

قدرتنا على الصمود والتكيف. 

رأي  استبيان 
تلقى موظفونا في جميع أنحاء العالم في مايو 2020م رابًطا عبر 

البريد اإللكتروني إلجراء استبيان سّري، ال ُيفصح عن هوية 
المشتركين. تألف االستبيان، الذي أجرته جهة خارجية، من 25 

سؤااًل استهدفت سبعة مجاالت محددة، لقياس آراء الموظفين 
حول استجابة شركتنا للجائحة العالمية. اكن مستوى المشاركة 

ا وكذلك النتائج، حيث صّنف معظم المشاركين إجراءات  إيجابّيً
)سابك( في االستجابة لجائحة كورونا بأنها فّعالة للغاية.

إدارة التعلم في )سابك(
تؤدي إدارة التعلم في )سابك( دوًرا بارًزا في توفير فرص التعلم 

التي ُتثري مسارات التطوير لجميع موظفينا. وبفضل تحسين 
المعرفة والمهارات والقدرات في مجال التعلم الرقمي، نجحنا 
في تحويل العديد من البرامج التي تتضمن تفاعاًل مباشًرا، إلى 

منصات تعلم وتفاعل رقمية للتخفيف من التحديات الناجمة عن 
تفشي فيروس كورونا المستجد. ومن خالل )حملة تجربة التعلم 

الرقمي( يتم تقديم مجموعة متنوعة من الفصول الدراسية 
االفتراضية، فضاًل عن خيارات التعلم عبر اإلنترنت، والتي يمكن 

لموظفينا الوصول إليها من شتى أرجاء العالم.

ُمؤّثًرا ُكن 
ُيلهم برنامج )القيادة في سابك( الموظفين لتبني شعار "كن 

مؤثًرا". ففي هذا العام، جّسد موظفونا هذا الشعار على أرض 
الواقع في أبهى صورة، فأظهروا الشجاعة، والقدرة على 

التكيف، واالحترافية التي تتسم بالهدوء للحفاظ على الروح 
اإليجابية، ومواصلة العمل بفعالية، لصالح أعمالنا وبيئة عملنا 

والعاملين لدينا.

وفي ظل ظروف جائحة كورونا الصعبة، ربما اكن متوقًعا أن 
يتراجع االهتمام بتطوير موظفينا، لكن هذا األمر ال يحدث في 

)سابك(؛ فبينما اكن علينا تطوير نهجنا وأسلوبنا وأدواتنا 
وتقنياتنا لمسايرة الظروف االستثنائية لهذا العام، استمر العمل 

على تحسين مهارات موظفينا دون توقف على جميع 
المستويات.

الشباب للقادة  )سابك(  مجلس 
في شهر يونيو من عام 2020م، وقع االختيار على مائة "عضو 

مؤثر" من بين أكثر من 400 موظف شاب في )سابك( حول العالم 
لالنضمام إلى مجلس )سابك( للقادة الشباب، والمشاركة في 
تطوير أفاكر جديدة ُتعزز بيئة العمل واألعمال. يتطلع مجلس 

)سابك( للقادة الشباب إلى االستفادة من التنوع الكبير في 
القوى العاملة في )سابك( حتى يتسنى لنا قيادة التغيير 

ا. االستراتيجي والتحولي الشامل في جميع أنحاء )سابك( عالمّيً

للموظفين المفتوح  العالمي  اللقاء 
استضاف مركز )سابك( الرئيس في الرياض فعاليات اللقاء 

العالمي المفتوح للموظفين لعام 2020م، حيث تم بث أحاديث 
القادة من جميع المناطق مباشرة على الهواء لجميع 

الموظفين، وتضمنت رسائلهم المهمة حول األداء، والخطط 
طويلة األجل مع التركيز الشديد على جوانب السالمة وااللتزام 

والمواهب.

المستقبل أجل  نبني من 

المحلية  الكوادر  تأهيل  برنامج 
حيث إن تطوير رأس المال البشري في صميم رؤية 2030م، فقد 

عملت )سابك( هذا العام مع مختلف الهيئات والوزارات 
الحكومية والتعليمية إلعداد مجموعة متنوعة من الشباب 

والقادة السعوديين وتهيئتهم لالقتصاد الجديد، وبناء 
مهاراتهم وإماكناتهم من خالل )برنامج تأهيل الكوادر المحلية( 

في )سابك(. شملت دفعة هذا العام مزيًجا متنوًعا من 
المتدربين بلغ عددهم أكثر من 5000 شخص. 

)القيادة في سابك( برنامج 
رغم التحديات الناجمة عن جائحة كورونا خالل العام 2020م، واصلنا 

تنفيذ برنامج )القيادة في سابك( للمسؤولين الحكوميين، والذي 
انطلق عام 2016م، لمشاركة خبراتنا مع الحكومة. ووفًقا لخطة 
هذا العام، ضمت الدفعة المستهدفة حوالي 250 قائًدا في 

الوزارات والمؤسسات الحكومية.

)V20( القيم  مجموعة تواصل 
تأسست مجموعة تواصل القيم )V20( هذا العام – وهي 

مجموعة عالمية ناشئة – من أجل المشاركة الفّعالة في أنشطة 
ا. وقد  قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها الرياض افتراضّيً

وقع االختيار على ستة ممثلين من )سابك( كخبراء أسهموا 
وساعدوا في بناء هذا المحور للتبادل المستمر للمعرفة.

في )سابك( نواصل استقطاب أفضل الكوادر واالحتفاظ بها 
وتنمية قدراتها، وستظل سالمة موظفينا ورفاهيتهم على 

رأس أولوياتنا. اكنت جائحة كورونا فرصة لنا لتطوير وتنفيذ عدد 
ا، كما ساعدتنا  من الطرق المبتكرة لالتصال والتواصل عالمّيً

منظومة التواصل الفاعلة في التعامل مع ظروف الجائحة، حتى 
على المستوى الشخصي، مع الحفاظ على معايير السالمة 
العالية، والثبات على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافنا.

طورنا في عام 2020م العديد من الممارسات استناًدا إلى قيمنا 
األساسية، حيث استفدنا من برنامجنا )القيادة في سابك( 

للتشجيع على ممارسة العمل في بيئة عمل تعاونية، وترسيخ 
مبدأ "القيمة المقدمة للموظفين"، الذي يرتكز على الحوار 

المتبادل بين الشركة وموظفيها حيث يعتبر الحوار قناة تواصل 
للتعرف على لك ما يهم الموظفين، وتبادل لألفاكر واألهداف 

والطموحات على نحو منفتح وصريح. 

في )سابك( موظفونا هم أعظم أصولنا، والعامل األهم في 
الحفاظ على نجاحنا وسرعة نمونا.

للجائحة االستجابة  إجراءات 
عمل موظفونا حول العالم بال لكل خالل العام 2020م، كي ننجح في 

تلبية متطلبات الزبائن خالل جائحة كورونا. واكنت مواقعنا 
المنتشرة في أكثر من 50 دولة حول العالم، سّباقة في 

االستجابة لتدابير السالمة المتعلقة بالجائحة، فضاًل عن تحويل 
جزء كبير من الموظفين للعمل من المنزل تحقيًقا للتدابير 

الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقد تبّنت إدارة الموارد البشرية في )سابك( نهًجا مرًنا وسريًعا 
لتعزيز السياسات وتوسيع نطاقها من أجل تلبية االحتياجات 

المتغيرة للموظفين وعائالتهم والمجتمعات التي نعمل بها. 
كما قمنا بتوفير عدد من منصات التواصل الرقمية التي قدمت 

للموظفين نصائح توعوية صحية ووقائية.

وإلى جانب بناء القدرات، أطلقنا عدًدا من المبادرات لحماية صحة 
الموظفين ورفاهيتهم، وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد التي 

تدعم صحتهم البدنية والعقلية من خالل دعم المنصات 
اإلقليمية الخاصة بــ )مزايا الموظفين( بإماكنات رقمية ُمعززة 

وخدمات صحية ُمقدمة عن ُبعد.

المهارات بناء 

 )HR ONE( منصة الموارد البشرية الموحدة
تم إطالق "منصة الموارد البشرية الموحدة" في فبراير 2020م، 
لهدف الجمع بين توظيف الموظفين وتأهيلهم ودمجهم 

وتعليمهم ضمن نظام واحد متاكمل، ما يبسط وُيسهل إجراءاتنا 
العالمية المتبعة الستقطاب المواهب واإلبقاء عليها 

وتطويرها.

التوجيه برنامج 
خالل عام 2020م، بذلت )سابك( جهوًدا عالمية تمثلت في إطالق 
برنامج التوجيه )على منصة افتراضية( لربط موظفينا بالمدربين 

الداخليين، للمساعدة في وضع الخطط وتنفيذها لتحقيق 
تطلعاتهم.

األداء تحسينات 
اكن لردود أفعال األطراف ذات العالقة خالل عام 2020م أهمية 

كبيرة في المساعدة على طرح عدد من التحسينات الرئيسة على 
عملية "مراجعة أداء المواهب". وشملت التحسينات مراجعة 

الجدول الزمني ونهج تمايز األداء، وتطوير مجموعة أدوات 
جديدة للمديرين حول آفاق التطوير المهنية، وتحسين وصول 

فريق الموارد البشرية إلى البيانات.

الِفَرق بناء 

تأثير )سابك( - قمة القادة
شهد هذا العام انعقاد )قمة تعليمية( تفاعلية عبر اإلنترنت 

جمعت 150 قائًدا في )سابك( من ستة أقاليم مختلفة. على مدى 
أربعة أيام ركزت القمة على مواضيع عدة شملت مشاركة 

الموظفين، والقيادة االحترافية، والتواصل االستراتيجي، وأكدت 
القمة التزام )سابك( بتطوير القادة وغرس ثقافة النمو 

المستدام وتطويرها.

في ظل الظروف االستثنائية التي نجمت عن جائحة كورونا خالل عام 
٢0٢0م، أثبت موظفونا بحق أنهم األبطال الحقيقيون في المشهد. 
فلهم منا جميًعا خالص االمتنان والتقدير، لقد عملوا طوال العام 

لضمان استمرارية أعمالنا، ومواصلة التقدم بثبات نحو تحقيق هدفنا 
بأن نصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.

أثبت موظفو )سابك( أنهم األبطال الحقيقيون طوال العام الذي خيمت 
عليه الجائحة، ما ساعد على ضمان استمرارية أعمال الشركة وحمايتها.

ُيلهم برنامج )القيادة في سابك( الموظفين ليكونوا "مؤثرين".
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المنتجات ابتاكر 
واكبت )سابك( تزايد الطلب من المستهلكين في مختلف أنحاء 

العالم بحًثا عن منتجات عالية األداء تلبي معايير االستدامة، 
وعملت بخبراتها على تلبية متطلبات جميع الزبائن في جميع 
القطاعات؛ بما في ذلك صناعات األنابيب، التعبئة والتغليف، 
السيارات، اإللكترونيات، منتجات العناية الشخصية، المغذيات 

الزراعية وغيرها.

السيارات تطبيقات 
في خطوة سباقة طرحت )سابك( منتجات )ستاماكس™( من 

الجيل التالي بخصائص جمالية ُمحّسنة، ما يعزز ريادتها في قطاع 
السيارات العالمي ويرفع حصتها في سوق أبواب السيارات 

 XENOY( الخلفية. ُتستخدم تركيبات المواد الجديدة مثل زينوي
HTX™( وراتنجات البولي بروبيلين )SABIC® PP( الُمثّبطة للهب 
في العديد من التطبيقات بسوق السيارات الكهربائية/الهجينة 

المزدهرة، بدًءا باأللواح البالستيكية/المعدنية الهجينة لحماية 
البطاريات من التحطم وصواًل إلى مكونات هيلك البطارية.

االبتاكري التميز 
واصلت )سابك( هذا العام تعزيز التمّيز التشغيلي على عّدة 

أصعدة منها: زيادة القيمة في مواقعها العالمية واألصول 
األخرى ألقصى درجة، وتعزيز كفاءة العمل وتصعيد إنجازات قطاع 

التقنية واالبتاكر والقطاعات األخرى، واالستثمار األمثل لموارد 
الشركة؛ من أجل تحقيق استجابة أسرع وأكثر مرونة لمتطلبات 

األطراف الخارجية والداخلية ذات العالقة.

تم التركيز على جوانب رئيسة؛ منها تحسين القيادة في مختلف 
المواقع، واالستفادة من تبادل الموارد بطريقة أكثر فعالية، 

وتطوير التواصل مع إتاحة المزيد من المعلومات، وزيادة 
الشفافية وتعزيز التعاون الخارجي، والتركيز على باقة التقنية 

واالبتاكر، والدأب على بناء منظومة ُمجهزة قادرة على تقديم 
ابتاكرات واعدة مستدامة.

كذلك بدأت هذا العام دراسة نتائج تقييمات التعاون مع شركة 
)أرامكو السعودية(، ووضع الخطوط العريضة لخطة التعاون 

الفّعال وتقديم القيمة.

التقنية المشاريع 
شِهد العام مزيًدا من التعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية 
والمشاريع الريادية الناشئة وغيرها من األطراف الخارجية؛ لهدف 

إضفاء قيمة متزايدة لألنشطة الحالية، والحصول على التقنيات 
التكميلية من الجهات الخارجية وتطويرها واالستفادة الفّعالة 

منها.

كما عّززت )سابك( حضورها ومشاريعها التقنية في أوروبا 
وأمرياك الشمالية والصين، بما يضمن التوافق الوثيق مع 

أهدافها التقنية االستراتيجية. وتضم الباقة االستثمارية الحالية 
للشركة عشر شراكت عاملة، ورخصتين تقنيتين، وأربعة صناديق، 

وتشمل االستثمارات التي قامت بها الشركة عام 2020م شركة 
)فويد تكنولوجيز( في المملكة المتحدة، وشركة )نيو ليف( في 

الواليات المتحدة؛ في إطار دعم استراتيجية التمّيز والنمو التي 
تتبعها )سابك( في أسواقها المستهدفة.

التقنيات ترخيص 
تعمل إدارة ترخيص التقنيات على توفير أحدث التقنيات لمبادرات 
النمو العالمية الخاصة بـ)سابك( وشراكتها؛ لهدف زيادة إنتاجية 

أصول الشراكت التابعة، وتعزيز الكفاءة، وتقليل كثافة استخدام 
الطاقة، وضمان االمتثال ألهداف )سابك( والمركز السعودي 

لكفاءة الطاقة، وتحقيق فوائد بيئية ضخمة. وتطبق إدارة 
ترخيص التقنيات تقنيات مملوكة للشركة بمشاريع النمو التابعة 
لها وبعض الجهات الخارجية األخرى المختارة؛ على سبيل المثال 

رّخصت )سابك( هذا العام - من خالل شريكها شركة )تكنيب إف 
إم سي( - استخدام تقنية ستايرين أكريلونيتريل بيوتادايين 

المملوكة لها في مصنع بالصين.

مضى عام 2020م مخلًفا تأثيراته وتداعياته التي تضع العالم أجمع 
أمام تحديات كبيرة، وقد أعدت )سابك( نفسها لمواجهة هذه 

التحديات بمواصلة تنمية المهارات، وتعزيز االلتزام والروح 
المعنوية لثروتها البشرية، وتكوين فرق تتسم بالمرونة، مع 

تحفيز معدالت بقاء الكوادر واإلحالل وإثراء ثقافة االبتاكر المرنة. 

كما ستواصل )سابك( تطوير نموذج االبتاكر الذي تتبناه عبر مراكز 
التمّيز، وخفض التاكليف، وتوثيق الكفاءة، وتعظيم االستفادة 

الُمثلى من القدرات االبتاكرية لمواصلة النمو المستدام للعائدات 
االستثمارية.

ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهت العالم نتيجة جائحة 
)كورونا(؛ واصل القطاع تعزيز قدرات ثروته البشرية، وإثراء باقة 
االبتاكر، وتعزيز منظومته لزيادة العائد على االستثمار، وتأكيد 

قدرات الشركة التنافسية في األسواق العالمية.

كما أولت )سابك( ُجّل اهتمامها لتحسين استخدام إماكناتها 
ومواردها العالمية، وتطوير خطط اإلحالل الوظيفي على نحو 
أكثر فعالية، وتعزيز باقة االبتاكر لتكون أكثر تركيًزا على تحقيق 

أولويات االستدامة.

اإلنتاج تحسين 
ركزت )سابك( خالل العام - في العديد من المشاريع - على 

تحقيق مزيد من القيمة، وتحسين أصول وحدات التكسير الخاصة 
بها في جميع أنحاء العالم، وتنمية عملياتها وتطوير أفران 

التكسير والقدرة اإلنتاجية، وتحقيق االستفادة القصوى من مواد 
اللقيم، والحد من التلوث، وتحسين كثافة استهالك الطاقة 

واستخراج البنزين، ومعالجة مواد اللقيم البديلة.

عملت الشركة عن كثب مع شراكتها الصناعية لمواجهة 
التحديات الكبيرة التي واجهت المصانع، حيث ساعدت - على 

 PK-3 1-butene سبيل المثال - في حل مشلكة جودة البيوتين
ن من إنتاج جميع درجات  التي ظلت قائمة لفترة طويلة، ما مّكَ

البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. وقد حّققت هذه 
الجهود وفورات كبيرة في التاكليف بتجنب خسائر اإلنتاج التي قد 

تقع في مصانع البيوتين-1 والبولي إيثيلين.

شهد العام أول عرض تجاري لتقنية ناتج التفاعالت الكيميائية 
في الفراغ )HSTY(، التي تؤدي لزيادة إنتاج البولي إيثيلين 

منخفض الكثافة الخطي بنحو 10٪ مقارنة بنموذج التكثيف الفائق 
العادي في مفاعل الغاز. كما ُتوّفر التقنية الجديدة ميزات 

ا في مفاعالت  جوهرية للمنتجات، وهناك خطط قيد التنفيذ حالّيً
المرحلة الغازية األخرى الخاصة بإنتاج البولي إيثيلين منخفض 

الكثافة الخطي التابعة للشركة.

كما نجحت استراتيجية )سابك( في تحقيق زيادة غير مسبوقٍة 
في إنتاج ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر MTBE-FBD4، وانخفاض 

ملحوظ في خسائر المحفزات بمصنع )بتروكيميا( مقارنة 
بمعدالت عام 2005م، وقد تجاوزت نسبة الوفورات في المحفزات 

50٪ مقارنًة بخط األساس، وتحّسنت كذلك موثوقية األداء من 
خالل مواصلة العمليات التشغيلية وتقليل حاالت اإلغالق غير 

المخططة.

العائمة الكهروضوئية  الحاويات 
طرحت )سابك( منتجين جديدين أحدهما للبولي إيثيلين عالي 

الكثافة المخصص للتشكيل بالنفخ، واآلخر للبولي بروبيلين 
المخصص للتشكيل بالحقن. ويستهدف المنتجان صناعة 

الحاويات العائمة الكهروضوئية المستخدمة في سوق الطاقة 
المتجددة سريعة النمو، ويوفران قدرة معالجة وخصائص 
ا من أهم الزبائن  مياكنيكية جيدة، وقد لقيا مردوًدا إيجابّيً

األوروبيين واآلسيويين.

المرنة التعبئة 
أطلقت )سابك( هذا العام - بنجاح - منتج )SABIC POP(، وهو 

حل جديد قائم على البولي أوليفين المرن، مستهدفًة تطبيقات 
بطانات حاويات المنتجات السائلة، وقد تم توفير ثالثة عروض من 
هذا المنتج تناسب مستويات مختلفة من معايير الجودة األكثر 
أهمية للزبائن )CTQs( فيما يتعلق بمقاومة التشقق والثقب. 

يهيئ المنتج ميزات جديدة مثل خفة الوزن مقارنًة بمواد 
التعبئة الصلبة التقليدية إلى جانب المقاومة األفضل للتسرب، 

وتساعد هذه الميزات الزبائن في تحقيق وفورات كبيرة في 
التاكليف، فضاًل عن الحد من تسرب المواد المعبأة. 

كذلك فإن منتج BCT18F - وهو بولي بروبيلين جديد عالي 
المتانة للتغليف المرن - ُيلبي المواصفات المعيارية التي تشهد 

طلبات متزايدة.

الحار بالنفخ  للتشكيل  درجة جديدة 
طورت الشركة درجة ُمحّسنة جديدة للتشكيل بالنفخ الحار 
)PP514M12(، تتميز بخصائص وطرق معالجة ُمحّسنة في 

التطبيق النهائي؛ إذ يمكن تشكيلها بدرجات حرارة وضغط أقل، 
وهي مقاومة لدرجات الحرارة العالية، وتستخدم في إنتاج فايبر 

فالي بدرجة حرارة أقل، ما يجعلها مناسبة للعديد من 
االستخدامات الطبية والصحية.

واإللكترونيات الكهربائيات 
شهد العام إطالق درجات جديدة قصيرة وطويلة من مادة 
البولي بروبيلين المملوءة بالزجاج، لخدمة تطبيقات تغطية 
هوائيات الجيل الخامس، وتواصل )سابك( تحسين الُمركبات 

ودعم برامج الزبائن وتوفير حلول الجيل التالي التي تتميز بنفاذية 
وشفافية أفضل، وخفة في الوزن مع مزيد من القوة. 

الزراعية المغذيات  حلول 
أثرت )سابك( باقة منتجاتها من المغذيات الزراعية بتدشين 

منصتين جديدتين؛ واحدة لألسمدة النانوية واألخرى لألسمدة 
ا. كما عملت عن كثب مع شركة )سابك  الُمحّسنة بيولوجّيً
للمغذيات الزراعية( لتطوير حلول تقنية لتلبية المتطلبات 

التنظيمية الجديدة بخصوص الطاقة، وكثفت جهودها لتحسين 
موثوقية أداء المصانع وخفض استهالك الطاقة وانبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.

واصل قطاع التقنية واالبتاكر في )سابك( جهوده وتطوره خالل عام 
٢0٢0م، وبلغ عدد موظفيه 1,٦05 موظفين يعملون في مشاريع بحثية 

متعددة في ٢0 مركًزا حول العالم، تدعمهم 9,9٤٦ براءة اختراع 
مسجلة، لتقديم حلول تطبيقات ومنتجات مبتكرة مستدامة، تلبي 
احتياجات زبائن الشركة واألطراف األخرى في سلسلة القيمة للمدى 

القريب، والمتوسط، والطويل.

لقطة جوية لجزيرة من األلواح الشمسية عائمة في بحيرة أوستفورنسمير 
في هولندا، معظم هذه األلواح بنيت من مواد تنتجها )سابك(، وهي 
مثال يوضح كيف تبني الشركة باقة منتجاتها المبتكرة بما يعزز قدرتها 

التنافسية في السوق العالمية. تلك األلواح ُصنعت من ُمركب البولي 
 .)1520U( بينما ُصنعت أجزاء الوصالت من ُمركب )1650U( بروبيلين
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أصول التصنيع

إدارة دورة حياة األصول 
تشهد أصول )سابك( تحسًنا ونضًجا مستمرْين، وتمضي مسيرة 

بناء القدرات ُقُدًما عبر تنفيذ )إطار عمل إدارة دورة حياة األصول(. 
وقد حققت بفضل هذا النهج أدنى معدل أليام توقف 

التشغيل غير المخطط، ما حقق زيادة في وفرة األصول وتحسين 
النفقات الرأسمالية المخططة بشلك كبير.

في الوقت ذاته، واصلت )سابك( االستفادة من نقاط القوة في 
)نظام إدارة العمليات(، الذي هيأ منصة متاكملة للسالمة 
والموثوقية. وقد حقق استخدام معايير )إدارة دورة حياة 

ًنا على مستوى قدرة األصول وأداء الموثوقية  األصول( تحّسُ
والحوكمة الفعالة إلجراءات التخلص من نقاط الضعف في 

األعمال، ما أسهم في تقليص الخسائر التشغيلية. كما أتاحت 
تلك المعايير اإلشراف على جانب الموثوقية في مرحلة التصميم، 

وتوظيف ذلك في العديد من المشاريع الضخمة الجديدة، 
ودمجه في إجراءات العمل عبر المواقع الصناعية حول العالم.

في عام 2020م واصلت )سابك( إعطاء أهمية كبيرة إلجراءات األمن 
السيبراني في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه العديد من 
الصناعات في مختلف أنحاء العالم، وجابهت تلك التهديدات 

بتطوير نموذج األمن السيبراني الخاص بها وفق أفضل ممارسات 
الصناعة؛ لضمان الحماية الاكملة لجميع مواقع الشركة.

كما بدأت الشركة بناء منصة تعليمية خاصة بالتصنيع، تضم 
مكتبة ذات محتوى تعليمي ثري، ومنتدى لمساعدة الخبراء 

المختصين لضمان الجودة والتوافق مع المعايير الدولية، 
وتساعد المنصة على دمج برنامج التطوير المبكر لمهندسي 

)سابك( مع برنامج تطوير الكفاءات التقنية، فيما تكثف الشركة 
جهودها لتطوير بيئة عمل ُملهمة ُتعزز التواصل المستمر بين 
الموظفين عبر شباكتها العالمية بما ُيمكنهم من الوصول إلى 
الخبرات المتخصصة وموارد التعلم المناسبة والمهام المتنوعة. 

الطاقة استهالك  كفاءة  تحسين 
واصلت )سابك( في عام 2020م التركيز على تحسين كفاءة 

استهالك الطاقة دعًما ألهداف االستدامة التي تتبناها، وأجرت 
عمليات تقييم في أربعة مواقع رئيسة مستهدفًة رصد وتقييم 

التدابير الممكنة للمحافظة على الطاقة، بما يساعد على 
تحسين البصمة الشاملة في هذا الجانب، وضمان االمتثال 

لبرنامج كفاءة استهالك الطاقة بها. كما تؤدي عمليات التقييم 
دوًرا رئيًسا في تقييم أداء االستدامة ألي مشروع ضخم محتمل. 

ن استهالك الطاقة في  وفي سياق متصل عزز برنامج )ُمحسِّ
المواقع( نتائجه اإليجابية، بوصفه أداة تحليل رئيسة تم إطالقها 

عام 2018م لهدف تحديد السيناريوهات الممكنة لتحسين 
استهالك الطاقة في المواقع أثناء العمليات التشغيلية اليومية. 

وقد تم تنفيذ البرنامج خالل العام في 14 موقًعا، لتوفير 
استهالك الطاقة وتوجيه عمليات تطوير استراتيجيات تشغيل 

أنظمة الطاقة المحسنة ونشرها.

التشغيلي  االنضباط  برنامج 
ُيعد برنامج االنضباط التشغيلي أحد عناصر )مبادرة التميز 

التشغيلي( التي أطلقتها )سابك( عام 2018م لتبني مفهوم 
)االنضباط التشغيلي( ونشره في قطاعاتها حول العالم. 

يستهدف البرنامج الحد من الحوادث المرتبطة بالبيئة والصحة 
والسالمة واألمن، وتحسين الموثوقية، وضمان االمتثال لعناصر 
التشغيل المهمة أثناء عمليات التصنيع، واالستفادة من أفضل 

الممارسات التشغيلية.

أتمت الشركة عام 2019م التقييم التشخيصي لبرنامج )االنضباط 
التشغيلي( في مواقعها الصناعية بالمملكة وحققت خطة سد 
الفجوات في هذه المواقع النتائج المستهدفة، في حين تأجلت 

عملية التقييم المخططة للمواقع في أوروبا واألمريكيتين من 
اء تداعيات جائحة )كورونا(. سوف يضع  عام 2020م إلى عام 2021م جّرَ

البرنامج األسس ألفضل المعايير المستخدمة، ويؤسس بيئة 
تمكين مستدامة في القطاعات الصناعية، فضاًل عن تعزيز 

المسؤولية وتحفيز الموظفين لتحقيق النتائج المرجوة من خالل 
االلتزام واالبتاكر. 

ز في التصنيع أمر جوهري لتحقيق رؤية )سابك(:  إن تعزيز التمُيّ
)أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال 

الكيماويات(. وفي ظل بيئة صناعية تنافسية وتحديات صعبة 
مرتبطة بالجائحة، أظهر قطاع التصنيع مرونة فائقة في 

مواجهة هذه الظروف بالتزامه معايير قوية وأساليب متقدمة 
إلجراءات العمل مدعومة بخبرات واسعة، ما مّكنه من تحقيق 

أعلى مستوى لتوافر األصول منذ عام 2017م. 

تجّلت حيوية ومرونة منظومة )سابك( الصناعية من خالل 
تعاملها الفوري السديد، حيث شلكت أنظمة إدارة المخاطر 

واألزمات بها أساًسا متيًنا مّكن من مواصلة األعمال وااللتزام 
التام تجاه الزبائن والمجتمعات التي تعمل فيها.

ز في  كّرست )سابك( نهج التحسين أساًسا لتحقيق التمُيّ
مواقعها الصناعية حول العالم؛ إذ اتسمت مبادرات هذا العام 

بالتركيز على تحسين العمليات التشغيلية في المصانع وتأكيد 
االنضباط التشغيلي عبر برنامج )إدارة دورة حياة األصول(.

ز في  كما حشدت الشركة كوادرها حول العالم لدعم نهج التمُيّ
التصنيع، وواصلت استثمار قدرات ثروتها البشرية عبر برنامج 

تطوير القوى العاملة، ودأبت على تحسين مستوى استهالك 
الطاقة اتساًقا مع أهداف االستدامة وتقليص بصمة أعمالها 

البيئية إجمااًل، فيما تؤكد جميع إنجازاتها عام 2020م قيم )سابك( 
األساسية لمنظومة البيئة والصحة والسالمة واألمن التي تواصل 

من خاللها ترسيخ ثقافة السالمة باعتبارها أولويًة قصوى. 

العاملة القوى  تطوير 
ز في )سابك( إنجازات ملموسة على أرض الواقع  أثمر نهج التمّيُ

في مختلف مواقع الشركة العالمية التي تعمل وفق منظومة 
قيم راسخة. وتبذل الشركة قصارى الجهد لتطوير قدرات 

وكفاءات موظفيها على نحو مستمر بدًءا بموظفي الخطوط 
األمامية من المشغلين والفنيين وحراس األمن، حيث بدأت تنفيذ 

برنامج )جدير(، الذي يشلك منصة واحدة متاكملة لدعم كفاءات 
ومهارات موظفي الخطوط األمامية من خالل تعزيز إجراءات 

العمل، ومعايير الصحة والسالمة واألمن والبيئة، وسالمة 
إجراءات العمل. 

كما أجرت الشركة عمليات تقييمية لبرامج التطوير الخاصة 
بالمهندسين والكيميائيين عبر )برنامج التطوير المبكر 

لمهندسي سابك(، وبرنامج تطوير الكفاءات التقنية، حيث يتم 
تطبيق منهجية تنتقل بالموظف من مجرد تحقيق االمتثال إلى 

المشاركة والفعالية. 

أكدت )سابك( خالل العام التزامها وحرصها على سلوكيات 
القيادة الصحيحة. ورغم آثار جائحة كورونا تم إجراء تقييم افتراضي 

عالمي لـــ)سلوكيات الشركة الحاسمة(، عَكَس رؤًى مهمًة 
سّلطت الضوء على نقاط القوة ومجاالت التحسين التي ُتسهم 

ز في التصنيع.  في تعزيز مساعي الشركة لتحقيق التمّيُ

رغم التحديات الجسيمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد-19(، واصل قطاع التصنيع في )سابك( التزامه بخطط األداء 

ز التصنيعي، مع تطبيق  خالل عام ٢0٢0م، محقًقا أرفع مستويات التمُيّ
أعلى معايير السالمة. 

انطالًقا من استراتيجيتها العالمية للتصنيع، تتبنى )سابك( نهج التحسين 
المستمر أساًسا لتحقيق التميز عبر مناطق وثقافات مختلفة.

التميز في التصنيع أمر جوهري لتحقيق رؤية )سابك(: أن تصبح )الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات(.
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مؤشرات األداء الرئيسة العالمية 
انتهجت إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن مفهوًما جديًدا 

شاماًل لمراقبة األداء وقياس مدى )كفاءة وفعالية أداء نظام 
السالمة والصحة والبيئة(، حيث يعتمد المفهوم الجديد على 

مؤشرات األداء الرئيسة الحالية إلنشاء مؤشرات الكفاءة والفعالية، 
وفق األنظمة والمعايير الحالية المصممة لبلوغ األهداف التالية:

رفع مستوى التميز في األداء وتعزيز الشفافية لدى قادة  	
الشركة. 

ضمان التركيز على العناصر الرئيسة لنظام إدارة العمليات/نظام  	
 .)OMS-SHEM( إدارة السالمة والصحة والبيئة

تحسين مستوى المساءلة على جميع المستويات القيادية في  	
)سابك(. 

اعتماد مؤشرات األداء الرئيسة العالمية في جميع قطاعات  	
الشركة. 

توفير مدخالت قيمة لالستفادة منها في عمليات مراقبة نظام  	
 .)OMS-SHEM( إدارة العمليات

الرعاية المسؤولة® 
شهد هذا العام بدء تحديث شهادة الرعاية المسؤولة 

RC14001:2015، وشهادة مواصفات ISO45001، بما يتماشى 
مع مبادرة الرعاية المسؤولة® الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة 

واألمن في قطاع صناعة الكيماويات. وبعد عمليات تدقيق 
داخلية وأخرى أجراها طرف ثالث مستقل على مدى خمس 

سنوات، لم يتم رصد أي مالحظات لحاالت عدم التزام جوهرية، 
وتميز هذا العام بإجراء تحسينات مهمة.

البيئة والصحة والسالمة
 شاركت )سابك( في عدد من مجموعات العمل المتعلقة

بـ )المجلس األوروبي للصناعات الكيماوية(، و)جمعية البالستيك 
األوروبية(، التي تركز على تناول جوانب المخلفات البحرية، وبرامج 

)عملية التنظيف الشامل OCS(. كما شاركت في مجموعات عمل 
)الواكلة األوروبية للكيماويات( الخاصة بالقيود المفروضة على 

المواد البالستيكية الدقيقة والمواد الكيماوية الغازية، فضاًل عن 
انضمامها بالواليات المتحدة إلى مجموعة عمل المجلس األمريكي 

للكيمياء التي تم تشكيلها لتحديد مقياس تسرب حبيبات البالستيك 
للبيئة لتلبية متطلبات مبادرة )عملية التنظيف الشامل للمحيط(. 

كذلك انضم فريق إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن في )سابك( 
إلى ورشة العمل الخاصة بمنع التلوث التي عقدتها )الجمعية 

الدولية لمصنعي الكيماويات(؛ إلعداد اللوائح الجديدة وتتبعها، 
وزيادة الوعي بها. وفي الصين تم إجراء اجتماعات فصلية جمعت 
شراكت المحاماة عن البيئة، وقادة المواقع، وفرق البيئة والصحة 
والسالمة واألمن المحلية، وعملت الشركة على المسارات التالية: 

تصريف المياه: من خالل تحسين عمليات التصريف وإعادة االستخدام،  	
وتقليل الملوثات، حيث تم في موقع الشركة بمدينة )فادودارا( 
الهندية تركيب أداة لتحليل مياه الصرف لمراقبة وقياس )طلب 

األكسجين الكيميائي COD(، و)طلب األكسجين الكيميائي الحيوي 
BOD(، والمواد العالقة، وفحص اللون، ونتروجين األمونيا. وقد 

ساعد ذلك في االلتزام بالمواصفات الخاصة بعلميات التصريف، ورفع 
مستوى االستفادة من إعادة تدوير مياه الصرف المعالجة. 

االنبعاثات المتسربة إلى الهواء: تركيب معدات جديدة للحد من  	
انبعاث الروائح في عدد من المواقع، فضاًل عن إدخال تعديالت على 

المواقد لجعل انبعاثات أاكسيد النيتروجين من هذه المواقد 
منخفضة/شديدة االنخفاض، بما في ذلك موقع الشركة في 

)تيسايد( بالمملكة المتحدة، و)مركز سابك التقني( في )شنغهاي(، 
حيث أدى إدخال تعديالت المواقد منخفضة أاكسيد النيتروجين على 

الغاليات إلى خفض االنبعاثات من 110 مجم/م3 إلى حوالي 25 مجم/م3.

توليد النفايات وإدارتها: من خالل توفير صناديق نفايات منفصلة  	
في موقع )بينوي( في سنغافورة، وتدريب الموظفين وحثهم على 

استخدامها لزيادة معدالت إعادة التدوير. 

المنتجات  على  اإلشراف 
تبنت قطاعات الشركة هذا العام نهج )التطوير المستدام 

الشامل(؛ عبر تطبيق برامج أساسية مبنية على مبادرات رئيسة 
تستهدف الحفاظ على برنامج )سابك( للتحسين المستمر، بما 

في ذلك تطوير ونشر المعرفة والكفاءة في مجال اإلشراف على 
المنتجات، وإثراء جوانب االتصاالت ذات العالقة، وتحسين عمليات 

اكتشاف المخاطر وإدارتها. وشهد العام الفعاليات التالية:

البدء في بناء برنامج تدريبي جديد للشهادات الخاصة باإلشراف  	
على المنتجات. 

 تعزيز الكفاءة فيما يتعلق بتقديم وثائق االمتثال الخاصة 	
 بـ )سابك( إلى الزبائن. 

مواصلة دمج مراجعات البيئة والصحة والسالمة واألمن، وبرامج  	
التدريب لإلشراف على المنتجات، ضمن البرامج الخاصة بـ"تقنية 

المعلومات"، و"الشؤون الهندسية وإدارة المشاريع"، و"الدمج 
واالستحواذ". 

تنفيذ عملية إدارة الحوادث، وتوصيفات المخاطر للمنتجات ضمن  	
البرنامج التدريبي لإلشراف على المنتجات. 

جعل قطاع التصنيع أحد نقاط االتصال المحورية.  	
إتمام توصيفات المخاطر ألهم 50 منتًجا.  	
مواصلة عقد ورشات العمل في المملكة، مع وضع الخطط  	

لنشرها في مناطق أخرى. 
ا.  	 اعتماد شعار "كيمياء أكثر أماًنا" موضوًعا وهدًفا أساسّيً

والدعم  المشاركة 
رغم تداعيات جائحة )كورونا(، واصل أعضاء لجنة الصحة الصناعية 

اجتماعاتهم التي بدأت في السنوات األخيرة مع عدد من 
الجهات، من بينها: 

إدارة شؤون الصحة العامة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع.  	
الهيئة العامة للغذاء والدواء.  	
هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية.  	
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 	
وزارة العمل.  	

القدرات بناء 
عيد خالل العام برنامج التدريب على شهادة المجلس الوطني  اأُ

البريطاني للسالمة )NEBOSH(؛ من خالل دورات تدريبية ُعقدت 
عبر اإلنترنت نظًرا لظروف جائحة )كورونا(، وشمل ذلك: 

تدريب 29 خبيًرا في مجال الصحة الصناعية على أنظمة الصحة  	
والسالمة المهنية. 

 تدريب 82 ُمدرًبا عبر دورة تدريبية حول "تصريح العمل الموحد"  	
و"إجراءات فصل وعزل مصادر الطاقة"، في جميع المناطق 

بالمملكة. 
تدريب 43 خبيًرا في مجال الصحة الصناعية عبر )ورشة عمل  	

تقييم المخاطر الصحية(، التي استهدفت موظفي منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا. 

عقد دورات توعوية حول إدارة األزمات بمشاركة 140 من القادة  	
واألطراف ذات العالقة. 

مراقبة أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن العالمي 
وإعداد التقارير

واصلت )سابك( مراقبة اتجاهات األداء الخاصة بالبيئة والصحة 
والسالمة واألمن، وإجمالي الحوادث المسجلة، واألمراض 

المهنية، والحوادث األمنية؛ في حين تم استبدال نظام )معدل 
 API 754 PSE( بمعيار )إجمالي حوادث سالمة إجراءات العمل
Tier 1( الجديد الخاص بمعهد البترول األمريكي. كما وافقت 

إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن العالمية، وإدارة االستدامة 
 على دمج معدالت الوفيات ضمن المعيار الجديد. 

عالوة على ذلك، أجريت تحسينات مهمة لنظام إدارة السالمة 
والصحة والبيئة اإللكتروني على مستوى قطاعات الشركة حول 

العالم؛ أدت إلى توافقه مع معيار نظام إدارة التشغيل 
)SHEM-10(، وتم تنفيذ المرحلتين األولى والثانية المتعلقتين 
بإدارة الحوادث. كما واصلت الشركة مراقبة جودة النظام من 

خالل )تقارير مراقبة األداء(، إلى جانب التواصل المنتظم مع 
الشراكت التابعة لتعزيز جهودها المستمرة الرامية إلى تحسين 

البيانات حول البيئة والصحة والسالمة واألمن. 

البيئة والصحة والسالمة واألمن  
تدعم إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن العالمية في )سابك( 
عمليات التصنيع ووحدات األعمال واإلدارات المركزية، موفرًة مركًزا 

للتميز يساعد )سابك( على التحسين المستمر لألداء حيال البيئة 
والصحة والسالمة واألمن في قطاعات الشركة حول العالم. 

رفعت )سابك( في 2020م مستويات كفاءة البيئة والصحة والسالمة 
واألمن، وحّسنت عمليات التواصل وتبادل المعلومات، وعززت 

مبادرات تطوير األفراد، والتحول الرقمي، وإدارة العمليات والمخاطر.

وبالرغم من التحديات التي شهدها هذا العام، والتي تمثلت في 
تأثيرات جائحة فيروس كورونا، إال أننا حافظنا على الزخم في اتجاه 
تضمين البيئة والصحة والسالمة واألمن قيمًة أساسية حاسمة 

لـ)سابك(، بما يتماشى مع التزامنا بتحقيق أداء رائد على مستوى 
الصناعة.

أنظمة اإلدارة
واصلت الشركة خالل عام 2020م العمل على تضمين وترسيخ 
التقييم الجديد القائم على المخاطر، حيث قدمت مفهوم 

"تقييم مدى التطور في تطبيق نظم العمل" الذي تعمل على 
تطبيقه عبر القطاعات المختلفة. كما واصلت تقييم معدالت 
االلتزام بضوابط نظام إدارة "السالمة والصحة والبيئة واألمن".

نظام تمكين معلومات البيئة والصحة والسالمة 
واألمن

طرحت )سابك( هذا العام مشروع )المرحلة الثانية من نظام 
إدارة الحلول اإللكترونية للسالمة والصحة والبيئة( على نطاق 

عالمي، شاماًل أربعة مجاالت هي: برنامج )SAFER( لدرء مخاطر 
البيئة والصحة والسالمة واألمن، وعمليات تقييم مخاطر البيئة 

والصحة والسالمة، وعمليات التدقيق البيئية، وأجندة أعمال 
االلتزام باألنظمة. يستهدف هذا المشروع تحسين آليات تحديد 

وجمع ومشاركة أهم المعلومات الخاصة بالبيئة والصحة 
والسالمة واألمن.

تدرك )سابك( أن أتمتة جميع عملياتها تمكنها من إدارة 
المخاطر بشلك أفضل، فضاًل عن رصد النتائج وتتبع إجراءات إزالة 
المخاطر، وتقليل المخالفات. وُتعد األتمتة إحدى الوسائل التي 

ُتمكن الشركة من تحقيق أفضل أداء على مستوى البيئة والصحة 
والسالمة واألمن، وتحليل البيانات على نحو أفضل، واستثمار 

معطيات الذاكء االصطناعي.

والسالمة والصحة  البيئة  ثقافة  استبيان 
طبقت الشركة في عام 2020م استبياًنا حول ثقافة البيئة والصحة 
والسالمة شارك فيه 16,730 موظًفا من جميع قطاعات الشركة 

حول العالم. يأتي االستبيان ضمن معيار نظام إدارة التشغيل 
)OMS-111(، وبرامج التدريب، والجهود المبذولة لفهم تصورات 

الموظفين عن بيئة العمل الخاصة بهم وثقافة العمل.

إدارة مخاطر إجراءات العمل

العمل إجراءات  والكفاءة لسالمة  المعرفة 
من بين اإلجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة آثار جائحة كورونا ما يلي:

مبادرات استراتيجية لتطوير رأس المال البشري، شملت اجتماعات  	
وفعاليات واسعة النطاق عبر اإلنترنت مع القوى العاملة 

لمشاركة التطبيقات المتنوعة القائمة على المعرفة. 
مواصلة العمل مع مركز )ماري اكي أوكونر لسالمة إجراءات  	

العمل(؛ لتطوير مختصين في مجال سالمة اإلجراءات، حيث تم 
خالل عام 2020م تسجيل 27 مهندًسا في الدفعة الرابعة، و18 

مهندًسا في الدفعة التدريبية األولى للمستوى االحترافي. 

البرنامج التدريبي ألساسيات سالمة إجراءات العمل، وحضره خالل  	
العام 56 مختًصا. 

البرنامج التدريبي المعني بتحليل طبقات الحماية، الذي تدرب فيه  	
بشلك افتراضي 230 موظًفا. 

تدريب 121 موظًفا في برنامج )SAFER(، الذي استهدف كبار  	
المديرين والخبراء المختصين. 

برنامج التدريب في مجال االستعداد للطوارئ، الذي ركز بشلك  	
خاص على التخطيط لما قبل الحوادث، وشارك فيه 75 موظًفا 

من جميع قطاعات الشركة.

المخاطر إدارة 
تدرك )سابك( أن تحديد المخاطر وإدارتها هو حجر الزاوية في 

مواجهتها، وقد شهد برنامج الشركة المعني بدرء مخاطر البيئة 
والصحة والسالمة واألمن )SAFER( تفاعاًل متزايًدا مع األطراف ذات 
العالقة، ونجحت الشركة في التغلب على التحديات الخاصة باإلشراف 
على المخاطر بفضل المرونة التنظيمية وسرعة األداء التشغيلي أثناء 

 جائحة )كورونا(. 
عزز البرنامج جهود مراقبة المخاطر الرئيسة والجوهرية - ال سيما مع 
تأجيل عدد كبير من عمليات الصيانة الدورية بسبب الجائحة - من خالل 

أدوات التواصل اإللكتروني مع المواقع المختلفة والمراقبة المعززة 
 للمخاطر، ما أسهم في إدارة المخاطر على نحو أفضل وأكثر فعالية.
كما قامت )سابك( بتعميم استخدام )نظام إدارة مخاطر السالمة 
والصحة والبيئة واألمن اإللكتروني e-SHEM( في منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا، والعمل جاٍر لتنفيذ النظام بالاكمل في جميع 
المناطق لتحقيق مزيد من الشفافية في إدارة المخاطر ونشر 
اإلجراءات المؤقتة والتخفيفية، مع التركيز الواضح على تحديد 

األولويات على أساس المخاطر عند تنفيذ المشاريع. إضافة إلى ذلك 
ستعزز لوحات المراقبة، التي تستخدم برامج تقنية، الوعي بالمخاطر 

وتكثيف مشاركة إدارات ومواقع الشركة على جميع المستويات. 

األمنية  المخاطر  إدارة 
حفل العام 2020م بإطالق العديد من مبادرات ضمان االمتثال، 

شملت: 
إدارة المخاطر: إعادة التحقق من المخاطر األمنية، وتوفير  	

تدريب خاص بـ )تقييم المخاطر األمنية(، وإجراء عمليات تقييم 
المخاطر األمنية لمواقع الشركة حول العالم، ومراجعتها. 

األمن السيبراني: تقديم الدورات التدريبية، وتحديث  	
المعلومات وفق التهديدات الجديدة. 

نظام اإلدارة: استكمال مراجعة اإلطار األمني القائم على  	
المخاطر. 

برنامج تأمين السفر: ضمان المساعدة الطبية والسالمة  	
واألمن للمسافرين في رحالت عمل بجميع أنحاء العالم. 

مشروع األمن الداخلي الشامل: حيث تم استكمال التصاميم  	
الهندسية الشاملة لتحديث البنية األساسية األمنية للشراكت 

التابعة لـ )سابك( في المملكة.

إدارة األزمات 
استجابت )إدارة األزمات( في الشركة بسرعة لتأثيرات جائحة 

)كورونا(، حيث تم رفع مستوى التأهب، وتحسين هيلك إدارة 
األزمات، ومراقبة التأثيرات على الموظفين والمواقع والماكتب، 

وضمان استمرارية األعمال، وإدارة أدوات الوقاية الشخصية، 
وكذلك األموال والتبرعات األخرى، وتحسين )لوحة المراقبة( 

الخاصة بإدارة األزمات لهدف المساعدة في فهم سيناريوهات 
تأثيرات الجائحة وتطوير التطبيقات، وضمان التأهب لمواجهة 
التهديدات األخرى مثل مخاطر األمن السيبراني، وتوثيق جميع 

الدروس المستفادة من الجائحة ودمجها في خطط وعمليات 
إدارة األزمات.

ُتمثل البيئة والصحة والسالمة واألمن القيم الجوهرية في جميع 
عمليات )سابك(.

أصول التصنيع
تتمة
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تدرك )سابك( أن أعمالها اليومية وخططها المستقبلية تسهم 
بدور كبير في بناء عالم أفضل للجميع، من موظفين وأطراف ذات 
عالقة وكذلك المجتمعات التي تعمل فيها. من هذا المنطلق؛ 

تستثمر )سابك( في تشكيل مالمح المستقبل لألجيال المقبلة عبر 
العديد من مبادرات المسؤولية االجتماعية التي تحسن مستوى 

جودة الحياة لماليين البشر حول العالم.

34
دولة

274
ا برنامًجا عالمّيً

 39.6 مليون دوالر
قيمة االستثمارات 

في عام 2020م ومع التحديات الصعبة التي واجهت العالم بسبب 
جائحة كورونا، ساهمت الشركة حول العالم على نحو وثيق مع 
الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في المساعدة 

على تخفيف آثار وتداعيات الجائحة، فحيثما تعمل )سابك( تحرص 
على بناء وتطوير شرااكت استراتيجية مع جميع األطراف ذات 
العالقة، في إطار نهج مستدام يوفر قيمة دائمة وبرامج 

مبتكرة تلبي احتياجات تلك المجتمعات.

تسهم مبادرات )سابك( للمسؤولية االجتماعية في رؤية 
المملكة، وفي عشرة أهداف للتنمية المستدامة تتبناها األمم 

المتحدة، وتركز هذه المبادرات على دعم أربعة مجاالت رئيسة 
هي الصحة، والتعليم في مجال العلوم والتقنية، وحماية البيئة، 

والمياه والزراعة المستدامة. 

ففي عام 2020م استثمرت الشركة أكثر من 39.6 مليون دوالر 
أمريكي في 274 برنامًجا حول العالم من برامج المسؤولية 

االجتماعية، منها 212 برنامًجا استهدفت تخفيف آثار جائحة 
كورونا في 34 دولة حول العالم، والتي يعيش فيها أكثر من 

35 مليون شخص.

وامتداًدا لدعم )سابك( لرؤية المملكة 2030م، شاركت مع وزارة 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، في تطوير االستراتيجية 

الوطنية للمسؤولية االجتماعية لهدف تعزيز مشاركة القطاعين 
العام والخاص والمؤسسات غير الربحية في مبادرات وبرامج 

المسؤولية االجتماعية. ُتحدد هذه االستراتيجية عدًدا من الراكئز 
األساسية التي تشمل تطوير شرااكت في مجال المسؤولية 

االجتماعية، وتنفيذ أنظمة المسؤولية االجتماعية المتاكملة، 
وتوفير باقة متوازنة من الخطط التحفيزية، وبناء الوعي الوطني، 
وتطوير القدرات، بما في ذلك أدوات المراقبة والقياس الفعالة.

وتقديًرا لجهود الشركة المتميزة في مجاالت التنمية 
المستدامة والتخفيف من حدة الفقر، فقد ُتوجت هذا العام 

بجائزة التميز لالستدامة، وذلك في حفل جوائز التميز لالبتاكر 
واالستدامة 2020م ومنتدى المسؤولية االجتماعية للشراكت، الذي 

استضافته صحيفة "شنغهاي" اليومية الصينية. كما تم تكريم 
)سابك( بجائزة )Community Spirit( الذهبية لصندوق 
المجتمع في سنغافورة تقديًرا لدعمها لألسر الضعيفة 

المتضررة من الجائحة.

التعليم في مجال العلوم والتقنية 
ُيعد التعليم الجيد ومواصلة التعلم من القيم األساسية التي تركز 

عليها )سابك(، حيث تسعى دوًما إلى تعزيز االبتاكر، ال سيما من 
خالل التعليم في مجال العلوم والتقنية، حيث واصلت دعمها 

لهذا المجال رغم ظروف الجائحة.

وخالل العام 2020م، واصلت الشركة تقديم مبادرتها العالمية 
)العودة إلى المدارس( التي استفاد منها أكثر من )120( ألف 

طالب وطالبة في 13 دولة شملت: المملكة العربية السعودية، 
واإلمارات العربية المتحدة، ومصر، وإثيوبيا، وسنغافورة، وفيتنام، 

والصين، والهند، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا، 
وإسبانيا، والواليات المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، 

حصل 70 ألف طالب في 13 منطقة إدارية على حقائب بها 
مستلزمات مدرسية، فضاًل عن 20 ألف جهاز لوحي إلكتروني، من 

خالل مبادرة تعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة )تاكفل(. 

االستثمار في العالقات المجتمعية

البرازيل

الواليات المتحدة األمريكية

كينيا

المغرب

المملكة العربية السعودية

مصر

إثيوبيا
الهند

تونس

سنغافورة

إندونيسيا

باكستان

روسيا

       إيطاليا

النمسا

هنغاريا

اإلمارات العربية المتحدة
الصين

فرنسا

إسبانيا

المملكة المتحدة

كوريا الجنوبية

اليابان

هولندا

بولندا

جنوب أفريقيا

المكسيك

كندا

األرجنتين

ألمانيا

تخاطب أنشطة إدارة المسؤولية االجتماعية العالمية االحتياجات الخاصة بالمجتمع في لك بلد نعمل فيه

تايلند الفلبين

ماليزيا

فيتنام

وفي الصين، واصلت الشركة تنفيذ برنامج )لوف شوز(، الذي 
شمل 196 طالًبا حصلوا على أحذية وحقائب مدرسية رسم عليها 

متطوعو )سابك( رسومات يدوية ورسائل ملهمة، كما حصلوا 
ا، تشجيًعا لهم في دراستهم  على كتب مصورة مصنوعة يدوّيً

األاكديمية. كما ساعدت الشركة في توفير الدعم التقني الرقمي 
للطالب في المناطق الريفية النائية بالصين لتوسيع نطاق 

التعليم الجيد لمن ُهم في أمّس الحاجة إليه. 

وفي مقاطعة )ترا فينه( الفيتنامية، دعمت )سابك( الطالب 
الفقراء في المناطق الريفية المعزولة من خالل تقديم 40 دراجة 

لمساعدتهم في الوصول إلى المدارس في المدن والبلدات 
المجاورة. وفي الهند، تعاونت الشركة للعام الرابع على التوالي 

مع )المعهد المركزي لهندسة وتقنية البالستيك( في إطار 
برنامج تطوير المهارات، الذي دّرب 90 شاًبا في مجال عمليات 

معالجة البالستيك، ما أسهم في تأهيلهم للعمل مستقباًل 
في هذا القطاع الصناعي.

وفي الهند، اكتسب برنامج )سابك( لدعم التعلم عن بعد زخًما 
إضافيًا مع ظهور جائحة كورونا، حيث بدأ هذا العام بناء فصول 

دراسية جديدة مجهزة بتقنية التعلم الرقمي وتمكين المعلمين 
من تقديم دروس عبر اإلنترنت، وأتاح البرنامج لمتطوعي )سابك( 

الفرصة للتفاعل االفتراضي مع الطالب من خالل الجلسات 
التحفيزية.

كما استمرت مبادرة )سابك( العالمية للتعليم واالبتاكر خالل عام 
2020م، بالتعاون مع منظمة )جونيور أتشيفمنت( ومنظمة )إنجاز 

السعودية( التابعة لمنظمة )إنجاز العالمية(، حيث تمت إضافة 
مجال جديد وهو التعلم عن بعد. وقد استفاد من المبادرة هذا 

العام أكثر من 12000 طالب في 13 دولة بمساعدة أكثر من 250 
متطوًعا في الشركة. ومن بين البرامج األخرى التي تم تنفيذها 

برنامج )أضواء على المستقبل(، الذي يدعو الطالب لالهتمام 
بالتنمية الحضرية المستدامة من منظور اقتصادي، واالستفادة 
من مكتسبات هذا التعلم البتاكر حلول جديدة. وشملت البرامج 

أيًضا برنامج )أنا رائد أعمال( الذي ُيعّرف الطالب على ريادة األعمال، 
وبرنامج معسكر االبتاكر )للعلوم والتقنية والهندسة 

والرياضيات(، وبرنامج )محااكة الوظائف(. 

في 2020م وصلت مبادرة )سابك( "العودة إلى المدارس" إلى 13 دولة.
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وفي مناطق أخرى من الشرق األوسط وأفريقيا، أطلقت الشركة 
12 برنامًجا، استفادت منها المجتمعات في ست دول هي: مصر، 

وتونس، والمغرب، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وباكستان. قدمت 
هذه البرامج اإلمدادات الطبية ومنتجات العناية الشخصية 

للهيئات الحكومية والمستشفيات والمنظمات غير الحكومية 
مثل )جمعية األمل( في المغرب و)صندوق تحيا مصر( في مصر. 

كما تم تقديم تبرعات لبنك الطعام من خالل منظمات غير 
حكومية مثل )صندوق األمجير للرعاية االجتماعية( في باكستان 

وجمعية )ثنجس أون ذا وييل( في جنوب أفريقيا.

وفي أوروبا، دعمت حمالت )سابك( العاملين في الخطوط 
األمامية في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب دعم تعليم األطفال 

الذين اضطروا للدراسة من منازلهم بعيًدا عن المدرسة، وكبار 
السن والضعفاء. كما دعمت أفراد المجتمع بشلك عام من خالل 

115 برنامًجا في عشر دول بجميع أنحاء أوروبا، هي: النمسا، 
وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والمجر، وإسبانيا، وإيطاليا، 

وهولندا، وبولندا، وروسيا. وساعدت خبرة فرق الشركة في 
التقنية واالبتاكر المجموعات المجتمعية في المملكة المتحدة 
على تطوير تصميم جديد لقناع الوجه الواقي. وبعد استعراض 

 أنسب المواد التي ُيمكن أن تقدمها )سابك(، تبرعت الشركة
بـ 22 طًنا من المواد التي سمحت بإنتاج )500( ألف قناع وجه 

بشلك سريع عن طريق التشكيل بالحقن.

في األمريكيتين، تبرعت )سابك( لبنوك الطعام والمنظمات غير 
الحكومية مثل )يونايتد واي( و)روتاتري إنترناشونال(، و)كروز روجا 

ماكسياكنا(، و)فوندااكو إسبورتي(، حيث ساعدت هذه التبرعات 
أفراد المجتمع في لك من الواليات المتحدة، وكندا، والمكسيك، 

والبرازيل، واألرجنتين من خالل 44 برنامًجا. كما تبرعت الشركة 
بمنتجات مهمة مثل فيلم )لكسان™( إلنتاج معدات الحماية 

الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وإنتاج المعدات 
الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة المراقبة، وأجهزة 

عالج التنفس، ومعدات التشخيص.

ومع استمرار تبعات وتحديات )كوفيد-19( تواصل )سابك( العمل 
على بناء شرااكت استراتيجية لدعم الجهود العالمية والوطنية 
والمجتمعية لحماية المجتمعات من آثار الجائحة، سعًيا للوفاء 

بوعدنا الذي يتضمنه شعارنا )كيمياء وتواصل(. 

مواجهة تحديات جائحة كورونا 

 تعاون ومشاركة وتواصل 
مع تأثر الحياة اليومية والصحة في جميع أنحاء العالم بظروف 

جائحة كورونا، اتحدت فرق )سابك( حول العالم تحت شعار "مًعا 
نتغلب على فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19("، في إطار 

دعم برامج التوعية المجتمعية والعمل مع الحكومات والسلطات 
الصحية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية األخرى من 
أجل تحقيق أقصى قدر من التأثير، وتلبية احتياجات الناس بسرعة 

وفعالية. 

خالل العام، عززت )سابك( تركيزها بشلك أساس على حماية صحة 
موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها، ومواصلة دعم 

متطلبات زبائنها، والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة 
والمنظمات غير الحكومية حول العالم. كما حرصت على تعزيز 
التعاون مع األطراف الخارجية لهدف تحسين حصيلة االبتاكرات، 

ونجحت بالعمل مع شراكئها في تقديم حلول مبتكرة تساعد في 
التغلب على تبعات وآثار جائحة كورونا. ويأتي هذا االهتمام من 
واقع إدراك )سابك( للدور المهم لقطاع الكيماويات في تعجيل 

تعافي االقتصاد العالمي، ومسؤوليتها االجتماعية بهذا 
الخصوص.

حماية البيئة 
في إطار استراتيجية المسؤولية االجتماعية، واصلت )سابك( هذا 

العام برامجها وجهودها للمساعدة في حماية كوكب األرض 
والحفاظ عليه لألجيال القادمة، من خالل تنفيذ المبادرة العالمية 

لحماية البيئة في تسع دول، هي: سنغافورة، إندونيسيا، 
وتايالند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، 

وإسبانيا، وهولندا. 

وبسبب الجائحة، تم التواصل مع المجتمعات عبر برامج افتراضية 
لضمان سالمة المشاركين. وفي العديد من هذه البرامج شارك 
متطوعو الشركة في ورش عمل لتدريب المدربين عبر اإلنترنت، 

قبل أن يقوم هؤالء المدربون بتنظيم ورش عمل خاصة بهم 
لزيادة الوعي البيئي في المجتمع بشلك أوسع. 

وتضمنت مواضيع تلك البرامج؛ النفايات البالستيكية وخيارات 
إعادة التدوير وتغير المناخ، في حين ركزت ورش العمل على 

تعليم المشاركين كيفية صنع منتجات صديقة للبيئة بأنفسهم 
مثل المنظفات ومعقمات اليدين. وفي إسبانيا، دعمت )سابك( 
مؤخًرا )معهد قرطاجنة لبحوث المحيطات( و)جامعة قرطاجنة 
بوليتكنيك( في مسابقة )Ocean Hackathon 2020(، حيث 
عمل أكثر من 100 فريق من الطالب على تطوير تطبيق نموذج 

أولي للمساعدة في مواجهة بعض التحديات التي تواجه 
المحيطات في العالم.

المياه والزراعة المستدامة 
تعد إدارة الموارد المائية إلى جانب تأمين مصادر الغذاء والطاقة، 

أموًرا أساسية مهمة للقضاء على الجوع، وتحقيق األمن 
الغذائي، وتحسين التغذية.

من هذا المنظور، واصلت )سابك( دعم قطاع الزراعة في 
المملكة من خالل المشاركة في مهرجانات التمور في منطقة 

القصيم، ومهرجان الحمضيات في الحريق في منطقة الرياض، ما 
سّلط الضوء على جهود الشركة لزيادة إنتاجية المحاصيل 

وجودتها وتنوعها. 

وفي إطار دعم وترسيخ أفضل الممارسات الزراعية في المملكة، 
وبعد أن أكملت )سابك( مرحلتين من التدريب الفني والقوافل 

الزراعية، واصلت هذا العام إقامة المدارس الزراعية الحقلية 
للعام الثالث على التوالي، والتي تغطي منطقتي المدينة 

المنورة والعال، ما وّفر منصة للمزارعين والباحثين العلميين 
لمشاركة المعرفة والخبرات.

الصحة 
تسّلط مبادرة )سابك( العالمية للصحة الضوء على مدى اهتمام 

الشركة بدعم صحة األفراد في المجتمعات التي تعمل فيها، 
وجميع أرجاء العالم. خالل عام 2020م، ركزت الشركة على تخفيف 

آثار جائحة كورونا لهدف المحافظة على صحة وسالمة 
المجتمعات واالهتمام بتوعيتها. وعلى مدار العام، قدمت 
)سابك( 220 برنامًجا تنوعت بين تقديم الدعم لبنوك الطعام، 

وتوفير األجهزة والمستلزمات الطبية، وتقديم برامج التوعية 
الصحية. 

أيًضا واصلت مبادرات )سابك( االهتمام بدعم جوانب صحية أخرى، 
حيث استمرت الجهود المبذولة في مجال االرتقاء بالصحة 

النفسية وتحسين جودة الحياة. وقد شاركت )سابك( مع العديد 
من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلطالق مشروع 

)المسح الوطني للصحة وضغوط الحياة(، لهدف دراسة جانب 
الصحة النفسية في جميع أنحاء المملكة، وبحث البرامج العالجية 

جريت  المتاحة والعقبات التي تمنع الناس من الوصول إليها. اأُ
الدراسة، التي شملت 10 آالف شخص في 13 منطقة، من قبل 

وزارة الصحة، ومركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، ومستشفى 
الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث، وجامعة الملك سعود، 

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة هارفارد وجامعة 
ميتشيغان.

في المملكة أيًضا واصلت الشركة تقديم جائزة )سابك( للصحة 
النفسية، بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، 
لتشجيع وتنفيذ األفاكر المبتكرة التي يتقدم بها رواد األعمال 

والباحثون لمواجهة تحديات الصحة النفسية، واإلشادة بما 
يقدمونه من مساعدة في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي 

بالصحة النفسية.

كما دعمت )سابك( جهود االرتقاء بمستوى الصحة وجودة الحياة 
لعدد 3000 يتيم في المملكة من خالل برنامج تأمين طبي 

بالشراكة مع )جمعية كنف( الخيرية. وشاركت مع )جمعية زهرة( 
لسرطان الثدي ووزارة الصحة السعودية إلطالق ست عيادات 

فحص وقائية لسرطان الثدي، حيث تأتي العيادات الجديدة 
استكمااًل للجهود السابقة التي بدأها هذا البرنامج، الذي يتوقع 

ا. أن يستفيد منه أكثر من 4800 امرأة سنوّيً

بالشراكة ومع وزارة الصحة، أطلقت )سابك( مبادرة )شكًرا(

لمواجهة تحديات جائحة كورونا، وصلت مساهمات )سابك( في مجال 
الصحة إلى 30 دولة حول العالم.

االستثمار في العالقات المجتمعية
تتمة

وقد أسهمت جهود الشركة هذا العام في احتواء 
تأثيرات جائحة كورونا بشلك كبير من خالل استثمارات تزيد 
عن 33.4 مليون دوالر أمريكي ُقدمت في شلك تبرعات 
نقدية وعينية. وبشلك إجمالي، استطاعت )سابك( عبر 
212 برنامًجا الوصول إلى أكثر من 35 مليون شخص في 

30 دولة حول العالم، كما التزمت بتقديم نفس حجم 
التبرعات التي قدمها موظفوها للجمعيات الخيرية 

المعنية بمواجهة تأثيرات الجائحة. 

وتعتز الشركة بقيادة الجهود التي تم تنسيقها مع 
الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في جميع 

أنحاء العالم لتقديم المساعدات اإلنسانية أينما دعت 
الحاجة، وتوفير المواد المطلوبة بدًءا بالمعقمات 

واإلمدادات الطبية وصواًل إلى معدات الحماية للعاملين 
في الخطوط األمامية في مجال الرعاية الصحية. ونواصل 
مراجعة هذه الجهود ومدى فعاليتها، وتسليط الضوء 
على المناطق الجغرافية األخرى في محاولة لزيادة تأثيرنا 

الهادف.

في الصين، وبعد فترة وجيزة من تفشي المرض، 
استجابت )سابك( بسرعة لنداءات الحكومة الصينية لدعم 

العاملين في الخطوط األمامية للقطاع الصحي، بالتبرع 
بقيمة 1.1 مليون دوالر أمريكي لـ)اتحاد جمعيات هوبي 

الخيرية(. كما قدمنا أيًضا اإلمدادات الطبية الُملحة 
ومنتجات العناية الشخصية والرعاية الصحية الضرورية، 

التي استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص.

وفي بقية مناطق آسيا، دعمت استثمارات )سابك( بنوك 
الطعام المحلية والمستشفيات والمنظمات غير 

الحكومية من خالل 16 برنامًجا، استفاد منها أكثر من 
مليون شخص في تسع دول هي: الهند، وسنغافورة، 

وماليزيا، والفلبين، وتايالند، وفيتنام، واليابان، وكوريا 
الجنوبية، وفيتنام. وقامت الشركة بدعم المبادرات 

الحكومية ومنظمات جمع التبرعات والمستشفيات في 
جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك )صندوق رعاية رئيس 

الوزراء الهندي(، و)المجلس الوطني للخدمة االجتماعية( 
في سنغافورة، والمنظمات غير الحكومية مثل )الصليب 

األحمر(، و)اكريتاس مانيال(، من خالل التبرعات للتخفيف 
من حدة التأثيرات االقتصادية واالجتماعية للجائحة. 

وفي المملكة العربية السعودية، دعمت الشركة 
القطاعات الحكومية والقطاعات غير الربحية من خالل 26 

برنامًجا. ومع بدء الجائحة تنوعت إسهامات )سابك( 
الوطنية بدًءا من توفير 11 ألف طن متري من اإليثانول 

للُمعقمات، وراتنجات البوليمر لتصنيع عبوات المُعقمات، 
وصواًل إلى توزيع اإلمدادات الطبية مثل عشرة ماليين 

قفاز مطاطي و500 ألف عباءة طبية. وقد تم تنفيذ 
هذه البرامج من خالل شرااكت مع وزارة الصحة و)الشركة 
الوطنية الموحدة للمشتريات( والهيئات الحكومية من 

ضمنها )الهيئة العامة للغذاء والدواء( و)الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع(، والمنظمات غير الحكومية 

األخرى.

كما دعمت الشركة العديد من حمالت التوعية 
االجتماعية من خالل منصات مختلفة لتعزيز صحة ووعي 

المجتمع بالشراكة مع وزارة الصحة، من أبرزها حملة 
)عاذرينكم( التي تهدف إلى رفع التوعية بضرورة التباعد 
االجتماعي، وحملة )نعود بحذر( للتوعية باستمرار إجراءات 

االحتياطات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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٢٠3٠م(  السعودية  )رؤية  تمكين 
ُتؤكد )سابك( التزامها التام داعًما رئيًسا لـ )رؤية السعودية 

2030م(؛ من خالل مبادرة )نساند™( الرائدة لتطوير المحتوى 
المحلي، وبناء قاعدة صناعية محلية ذات قيمة مضافة، وتنويع 

االقتصاد الوطني، وتقليل الواردات، وتوليد الفرص الوظيفية 
للعناصر السعودية.

طورت )سابك( - عبر مبادرة )نساند™( - نهًجا منظًما لتعزيز 
المحتوى المحلي بدعم توطين المواد والخدمات، وإيجاد فرص 

عمل مباشرة، وتنمية مهارات القوى العاملة عبر برامج التدريب 
وريادة األعمال، وتحفيز الجهود المبذولة لجذب وتمكين 

االستثمارات األجنبية في المملكة.

ُتواصل )سابك( بناء وتطوير جهود تعاونية مثمرة مع شراكء 
داخل المملكة وخارجها، وتوثيق العالقات مع المستثمرين 

األجانب والمؤسسات المالية، كما تسعى لجذب االستثمارات 
المحلية في مجاالت االبتاكر، والصناعات التقنية، والمشتريات، 

وتوفير وظائف لذوي المهارات العالية والمتخصصين من 
المواطنين.

واصلت )سابك( دعم المصنعين 
وُمقدمي الخدمات المحليين، لتأهيلهم 
ا إلدارة مشاريعهم، وتعزيز خبراتهم  فنّيً
حول معايير النفقات الرأسمالية ونفقات 

التشغيل. 

ُتواصل )سابك( بناء وتطوير جهود 
تعاونية مثمرة مع شراكء داخل المملكة 

وخارجها

الرئيسة  األربع  الراكئز 
ترتكز مبادرة )نساند™( على أربع راكئز رئيسة تستهدف تهيئة 
الفرص للمستثمرين، ال سيما الشباب ورواد األعمال الطامحين 

لتطوير أعمالهم في مجاالت االبتاكر والقطاعات الصناعية 
الرائدة، وتمثل لك ركيزة لبنة في بناء الفرصة االستثمارية.

)انتماء(: بوابة انطالق الفرص االستثمارية؛ وفيها يتم استالم  	
وتحليل وتقييم الفرص االستثمارية والتأكد من جدواها.

)داعم(: الداعم الفعلي من )سابك( لتمكين الفرص االستثمارية.  	

)تمكين التمويل(: إتاحة حلول التمويل المالئمة للك فرصة  	
ا. ُمجدية اقتصادّيً

)ُمؤهل(: تطوير مهارات وقدرات القوى العاملة لدعم  	
المستثمرين.

مثمر  تعاون 
شهد عام 2020م اختيار 43 طلًبا مستوفًيا وفق مبادرة )نساند™( 

من بين 700 طلٍب تم تسجيلها في المبادرة. تمثل تلك الطلبات 
المؤهلة العديد من القطاعات الصناعية الوطنية األكثر أهمية 

مثل المعادن ومصادر الطاقة المتجددة واإلمدادات الطبية، 
فيما بلغ إجمالي الطلبات الُمسجلة - منذ انطالق المبادرة في 

يناير 2018م 1,604 طلبات تأهل منها 106 طلبات. 

واصلت )سابك( دعم المصنعين وُمقدمي الخدمات المحليين، 
ا إلدارة مشاريعهم، وتعزيز خبراتهم حول  بدًءا بتأهيلهم فنّيً

معايير النفقات الرأسمالية / نفقات التشغيل، وصواًل إلى إتمام 
المشاركة التجارية الاكملة مع األطراف ذات العالقة.

قّدمت الشركة خالل عام 2020م مفهوًما جديًدا لتسجيل موردين 
محليين ضمن قائمة الموردين المعتمدين لدى إدارة المشتريات 

دعًما لجهود توطين المحتوى المحلي، ما أسفر عن ضم 59 
ا إلى القائمة، كما نجحت في توطين المواد عبر  مورًدا محلّيً

العديد من المجاالت مثل المبادالت الحرارية والصمامات 
والمبردات، ما وّفر ميزات كبيرة للمصنعين، إلى جانب تحسين 

قدرات التصنيع المحلية. 

الموردين وتطوير  تنمية 
شهد عام 2020م تسجيل ثالثة ُمصنعين ضمن برنامج )تطوير 

الزبائن( التابع لبرنامج )نمو(، ما أدى إلى رفع مستوى التوطين في 
عدد من القطاعات الرئيسة، إلى جانب تحسين معدل المشاركة 

من جانب الشراكت الُمصنعة. وقد زاد معدل إنفاق هذه الشراكت 
على مشترياتها من )سابك( - في المتوسط - بنسبة ٪79 

مقارنة بالسنوات السابقة. 

وفي إطار برنامج )تطوير الزبائن(؛ أكملت )سابك( بنجاح أربعة 
مشاريع تجريبية اكن لها تأثير مشهود على أحجام المبيعات، 

وشمل ذلك:

مساعدة الشراكت المحلية المصنعة لعبوات المياه في  	
ا، عبر  المحافظة على مستوى المبيعات، )10( آالف طن سنوّيً

تزويدها مواد البولي كربونيت التي تنتجها )سابك(، ما حّقق 
وفورات تراوحت نسبتها بين 20٪ و35٪ من تاكليف التشغيل. 

ا من المبيعات اإلضافية من  	 وّفرت )سابك( )6( آالف طن سنوّيً
مادة االستايرين التي تنتجها؛ لتوطين بوليمرات الُمستحلب 

المستخدمة في الدهانات والطالء بقطاع البناء.

ا من المبيعات اإلضافية ألحادي اإليثانوالمين  	 إنتاج ألف طن سنوّيً
واألحماض الدهنية والميثانول؛ لتلبية طلبات ُمصنعين محليين 

إلنتاج مواد تستخدم في أعمال التنقيب عن النفط والغاز. 

ا، بزيادة 30٪ في المبيعات، في سوق  	 إنتاج )1800( طن سنوّيً
المقابس والتمديدات الكهربائية، وإيجاد 40 فرصة عمل مباشرة.

ودأبت )سابك(، من خالل )نساند™(، على تطوير القدرات الفنية 
للمستثمرين من خالل التأهيل الفني لمنتجات الكيماويات 

والمعدات الصناعية، لتمكينهم من تلبية المعايير العالمية 
وضمان فعالية منتجاتهم. وشهد العام تأهيل سبعة 

مستثمرين من عدة فئات، مثل المنتجات الكيماوية الخاصة 
بتنظيف المبادالت الحرارية، والمواد الكيماوية الخام، وإعادة 

تدوير خبث الحديد، ومعدات السالمة.

وعقدت العديد من ورش العمل مع األطراف ذات العالقة، 
حّددت خاللها 14 فرصة توطين للمحتوى المحلي في خمس 

فئات في مجال الكيماويات، وتم تسجيلها في )نساند™( لدفع 
االستثمارات المحلية. كما أولت الشركة عناية بالغة لدراسة 

السوق لهدف بناء القيمة التي ُيمكن أن يقدمها المستثمرون، 
ا، وتقييم  وتحديد متطلبات المواد الخام ومدى توافرها محلّيً

ا نقاش مع العديد من هؤالء  الطلب المحلي، ويجري حالّيً
المستثمرين المحتملين لدفع حركة التوطين في تلك القطاعات 

االستراتيجية.

وواصلت )سابك( تعريف الموردين بقدراتها المحلية وكفاءاتها 
التصنيعية عبر برنامجها المحلي الخاص بتعزيز الطاقة اإلنتاجية، 

ما أثمر توطين مشتريات معدات وقطع غيار بقيمة 20 مليون 
ريال سعودي. ونجحت خالل عام 2020م في دعم توطين أربع 

تقنيات في السوق السعودية، هي: تطبيقات المطاط، خيوط 
الطباعة ثالثية األبعاد، الخوذات والنظارات الواقية، وأكياس الدم 
الطبية، وامتد دعمها ليشمل عملية توطين إنتاج صفائح جنازير 
المدرعات، والدروع الشفافة الخاصة بقطاع الصناعات العسكرية. 

من خالل برنامج )نساند™(، تبنت )سابك( نهًجا منظًما لتعزيز جهود 
تطوير المحتوى المحلي. 

االستثمار في العالقات المجتمعية
تتمة
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لالستثمار™( )نساند  شركة 
ُتقدم شركة )نساند لالستثمار™( - التي انطلقت أعمالها عام 

2018م- الدعم المالي للشراكت الصغيرة والمتوسطة عبر 
االستثمار المباشر أو في أدوات الدين، وتساعد في الحصول على 
قروض من الجهات التمويلية األخرى، فيما ُتعزز دعمها من خالل 
االستشارات االستراتيجية والتشغيلية، وكذلك عبر مبادرة )سابك( 

للتوطين. وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها في توفير 
االلتزامات لست صفقات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 38 مليون 
دوالر أمريكي مع شراكء محليين وأجانب عبر قطاعات متنوعة، 

بما في ذلك الكيماويات المتخصصة والبالستيكيات والطاقة 
ومنتجات البناء والخدمات وإعادة التدوير. 

َل عام 2020م إضافة ثماني فرص جديدة إلى القائمة، ما رفع  سّجَ
العدد اإلجمالي إلى 34 فرصة هي اآلن في مراحل مختلفة من 

ا )صندوق نساند( - الذي  عملية تقييم االستثمار، فيما يعمل حالّيً
تبلغ قيمته 100 مليون ريال سعودي - بالتعاون مع الهيئة العامة 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت(، على تقديم الدعم 
لعدد من الفرص، وقد شارفت مهمات الصندوق على االكتمال، 

َع على إطالق صندوق ثاٍن مع مستثمرين مشاركين جدد. ما شّجَ

 وعلى صعيد متصل وقعت الشركة - في أكتوبر 2020م - اتفاقية 
تعاون مع برنامج )كفالة(؛ لتسهيل تمويل المشاريع المؤهلة، 

والمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه الشراكت 
الصغيرة والمتوسطة. وُيْعنى برنامج )كفالة( بضمان القروض، 

وتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المجدية 
ا. اقتصادّيً

الوظيفية الفرص  توليد 
خالل العام 2020م نجح برنامج )مؤهل(، إحدى راكئز مبادرة 

)نساند™( التي أطلقتها )سابك( مطلع عام 2018م، في توفير 
أكثر من 3,500 وظيفة، فيما بلغ إجمالي الوظائف التي وفرتها 
المبادرة أكثر من 6,000 وظيفة، منها 1,300 وظيفة نسائية. كما 
أطلقت )نساند™( حمالت فاعلة لالستثمار والتوظيف بالتعاون 

مع الغرف التجارية الصناعية السعودية لتعزيز تطوير القوى 
العاملة الوطنية في المملكة، حيث تم تقديم أكثر من 36,000 
ساعة من التدريب االفتراضي لتبادل المعرفة وتعزيز مهارات 

الكوادر المحلية. كذلك تم تدريب أكثر من 100 موظف من 
موظفي )سابك( في إطار )برنامج زمالة وحدة المحتوى المحلي 

وتطوير األعمال( لتبادل المعرفة حول المحتوى المحلي داخل 
مجتمع )سابك(. 

الصحية الرعاية  دعم قطاع 
منذ بداية جائحة كورونا حرصت )سابك( على العمل بشلك 

استباقي لدعم قطاع الرعاية الصحية المحلي سعًيا إلى تعظيم 
دورها في مجال التوطين. وفي إطار ذلك أنجزت ما يلي: 

عّززت مبادرة )نساند™( قطاع الرعاية الصحية بدعم أكثر من 70  	
فرصة صناعية في مجاالت أنظمة التنفس، ومعدات الحماية 

الشخصية، واألدوية. 

تحديد أربع فرص رئيسة لتوطين تصنيع معدات الوقاية  	
الشخصية. 

دعم القدرات اإلنتاجية للشراكت المحلية المصنعة لألقنعة  	
الطبية، حيث زادت من مليوني قناع في اليوم إلى ستة ماليين 

قناع في اليوم.

- اختيار خمسة مستثمرين دوليين، بينهم )ثري إم( و )درايغر(،  	
لتوطين تصنيع أقنعة الوجه N95 وفق مواصفات فنية وتجارية 

مفصلة.

توفير المواد المناسبة والمعرفة الفنية فيما يتعلق بالطباعة  	
ثالثية األبعاد، من خالل شبكة التقنية العالمية لـ)سابك(، من أجل 

دعم التصنيع المحلي ألجهزة التنفس. 

دعم )المركز الوطني للتنمية الصناعية( في توطين أربعة  	
مكونات دوائية فعالة.

كما واصلت الشركة - على مدار العام - رصد التحديات التي تواجه 
تسعة مصانع بعد مرحلة تشخيص اكملة، وأتمت معالجة 

المشلكات التي تواجه ثالثة منها، ومساعدتها في تحقيق 
وفورات سنوية بلغت )183( مليون ريال سعودي. كما أكملت 

اإلصدار الثاني من )دليل التميز التشغيلي( ليكون مرجًعا لجميع 
المصانع المحلية يعاونها في التغلب على تحدياتها التشغيلية. 

والدعم التواصل 
أطلقت الشركة )مركز دعم نساند™( لخدمة المستثمرين ورواد 

األعمال؛ حيث يعمل باكمل طاقته لتطبيق مختلف الخطط 
االستراتيجية لتمكين وتوطين القطاعات الصناعية.

كما أطلقت حسابها الرسمي على )تويتر( تحت عنوان 
)نساند@(؛ ليكون بمثابة قناة اتصال بين فريقها والمستثمرين 
المسجلين ومجتمع األعمال، إلى جانب الجهات المعنية بتطوير 

المحتوى المحلي وريادة األعمال. 

المستقبل  نحو 
ال تّدخر )سابك( جهًدا في سبيل تحقيق أهداف )رؤية المملكة 

سًة مبادرتها لدعم المحتوى المحلي أساًسا لجذب  2030م(؛ مكرِّ
االستثمارات في مجاالت االبتاكر والتقنية، والمشتريات والتصنيع، 

وإيجاد الفرص الوظيفية. كما تواصل استثمار مواردها لدعم 
التوجه نحو اقتصاد وطني قوي ومستدام قادر على توفير فرص 

العمل الواعدة للسعوديين وتلبية احتياجاتهم المستقبلية. 

أعلى: نجح برنامج )مساعدة التوظيف الجديد( في توفير العديد من 
الوظائف للمواطنين والمواطنات خالل 2020م.

يميًنا: نسهم في تطوير كوادر محلية من خالل برامج التدريب وريادة 
األعمال. 

االبتاكر™ موطن 
خالل العام 2020م عّزز )موطن االبتاكر™( في )سابك( قائمة شراكئه 

بعشر شراكت محلية وعالمية جديدة، جميعها شراكت صناعية 
ُمدرجة ضمن قطاعات االستراتيجية الصناعية الوطنية. هذه 

الشراكت هي: )دوبونت(، )باسف(، )الخريف(، )سلفانيا(، )الشركة 
السعودية للري بالتنقيط(، )كي إس تي(، )سدير فارما(، )سورس 
غلوبال(، )هيتورك(، و)سابكو(. كما بدأ )موطن االبتاكر™( توطين 

ثمانية قطاعات تقنية جديدة ضمن قطاعات االستراتيجية 
الصناعية الوطنية وهي: مصادر الطاقة المتجددة، مواد البناء، 

تصنيع األغذية، اآلالت والمعدات، والمستلزمات الطبية. 

المصانع  دعم 
ز( الدعم للعديد من المصانع المحلية  قدم برنامج نساند )التمّيُ
للتغلب على تحدياتها وتعزيز التميز في عملياتها التشغيلية. 

وشهد العام معاونة )10( مصانع محلية على مواجهة التحديات 
المختلفة من خالل اعتماد نهج التميز التشغيلي؛ لهدف زيادة 

القدرة التنافسية، وإيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة. 
وتسعى الشركة إلى توسيع البرنامج ليشمل جميع المصانع في 

المملكة بالتعاون مع وزارة الصناعة.

االستثمار في العالقات المجتمعية
تتمة
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سلسلة اإلمدادات 

والكفاءة  التحسين 
واصلت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية التعامل بمهنية 

ومهارة مع العديد من التحديات الجديدة الناشئة عن جائحة 
)كورونا(، وكثفت في ذات الوقت جهودها الستشراف الفرص 

لتعزيز كفاءة وسرعة وموثوقية خدماتها للزبائن.

الرقمي  التحول 
تعمل جميع قطاعات الشركة حول العالم على استكشاف 

اإلماكنات الاكملة للرقمنة والذاكء االصطناعي؛ لهدف تجنب 
األخطاء وتحقيق النجاح الُممنهج، والتخلص من مظاهر الهدر 

والتأخير في سلسلة اإلمدادات، فضاًل عن ترشيد التلكفة وتعزيز 
مستوى الخدمات المقدمة للزبائن. 

في الصين، أدت ترقية حلول الرقمنة في لك من شركة 
)ساينوبيك سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة( - المملوكة 

للك من )سابك( وشركة البترول والكيماويات الصينية ومصنع 
)شونغكنغ( - إلى إتاحة التتبع الفوري للشحنات عبر اإلنترنت، 

وتعزيز مستوى السالمة عبر تطبيق تقنيات الذاكء االصطناعي. 

البحري  الشحن  أثناء  المبيعات 
ا جديًدا، هو )المبيعات أثناء الشحن  طبقت الشركة نموذًجا تحولّيً
البحري(، يجري خالله التنسيق والحجز المسبق لطلبات الزبائن من 

البضائع الموجودة على السفن العابرة، ما أسهم في تحقيق 
وفورات كبيرة في المال والوقت؛ حيث تم اختصار خمسة أيام من 

دورة إجراءات البيع )من إصدار الطلب حتى التحصيل(.

تاكليف أقل .. خدمة أفضل 
شهد هذا العام تطوير وإنجاز العديد من الحلول واألفاكر 

المبتكرة التي قدمتها فرق متعددة المهام تحّلت بالمرونة 
والسرعة، ما وفر ميزات كبيرة من حيث التلكفة والوقت 

والشفافية للك من )سابك( وزبائنها، بما في ذلك:

زيادة الوزن المحمول من قبل منصات التحميل، ما يخفف حركة  	
المناولة. 

تنفيذ نقاط التخزين المحلية في موانئ روتردام في هولندا،  	
واإلسكندرية في مصر، ومارين في إسبانيا، لتقليص زمن التحميل 

ورفع مستوى الموثوقية. 

إدخال عمليات آلية لهدف التتبع الفوري للبضائع من مرافق إنتاج  	
الشركة في الصين. 

نموذج مركز توزيع في أمرياك 
تبنت )سابك( مبادرة جديدة نجحت من خاللها في تحويل 

منطقة األمريكيتين إلى )نموذج مركز توزيع(، من خالل إعادة 
ترتيب شبكة التوزيع بأكملها في هذه المنطقة. تضم الشبكة 

في الواليات المتحدة سبعة مراكز توزيع جديدة قادرة على 
خدمة 99٪ من زبائن )سابك( في غضون يومين، وقد عملت 

هذه المبادرة على تنمية قدراتها لخدمة الزبائن، وتعزيز األداء 
في مجاالت البيئة والصحة والسالمة واألمن ومعايير التشغيل، 
كما نجحت في إحداث تأثير إيجابي على مستوى االستدامة من 

خالل تقليل المسافات المقطوعة أثناء النقل، وبالتالي الحد من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

وبالمقابل تم توسيع الشبكة في أمرياك الجنوبية؛ لدعم حركة 
النمو من خالل إنشاء مركز توزيع جديد في )سانتا اكتارينا( بجنوب 

البرازيل، وتحويل مرفق )دياديما( في )ساو باولو( إلى فرع 
لشركة )سابك(؛ لهدف الوصول إلى الزبائن وخدمتهم بسهولة 

وكفاءة. 

العمل  إجراءات  أتمتة 
بدأت في شهر نوفمبر 2020م أعمال أتمتة إجراءات العمل الخاصة 

بـ )إقرارات رخصة التصدير( في مركز الشركة بسنغافورة؛ لجعل 
العمليات الروتينية أكثر دقة، فضاًل عن اختصار الوقت المستغرق 

في إنجاز تلك العمليات إلى النصف، ما يتيح لموظفي خدمة 
الزبائن التركيز على تحسين الخدمات وتوثيق رضى الزبائن. 

الهند  اإللكترونية في  الفاتورة  مشروع 
في إطار حملتها لماكفحة التهرب الضريبي واالحتيال، أطلقت 

حكومة الهند مؤخًرا مشروع الفواتير اإللكترونية لهدف تعزيز 
الرقمنة وتوحيد اإلجراءات، وتجنب إعادة إدخال البيانات وتسوية 
األخطاء، ما يؤدي إلى تقليل دورات التسديد وتاكليف المعالجة، 

ومنع النزاعات بين األطراف المتعاملة. وستتم ضمن هذه 
المبادرة مراجعة جميع الفواتير الصادرة عن )سابك( للتأكد من 
صحتها وتسجيلها عبر خادم حكومي ُمخصص ألغراض ضريبية، 

ا فريًدا و)رمز االستجابة السريع(  وستحمل لك فاتورة رقًما مرجعّيً
لضمان االمتثال الضريبي، مع تمكين األطراف المتعاملة من 

االطالع بشلك شامل على حركة المعامالت. 

عملت سلسلة اإلمدادات عن كثب مع الزبائن ومقدمي الخدمات 
اللوجستية، ونجحت في توريد 37 مليون طن من المنتجات 

لحوالي 12,000 زبون في أكثر من 140 دولة، تدفق خاللها أكثر من 
18,000 منتج بسالسة إلى األسواق العالمية عبر حوالي 200 مركز 

توزيع، بمشاركة 500 مقدم خدمة لوجستية في جميع أنحاء 
العالم، أسهموا في إنجاز نحو نصف مليون طلب توريد مبيعات 

حول العالم. 

جابهت )سابك( الظروف الصعبة التي شهدها عام 2020م، 
وأثبتت بنيتها التحتية مرونة أعمالها، وعكست القدرة العالية 

لموظفيها على اجتياز الظروف وتعزيز مستويات الخدمة، 
ونجحت الفرق العاملة على مختلف األصعدة في تحقيق الكفاءة 

المنشودة، وبلوغ النتائج المستهدفة، وإدارة المخزون بشلك 
سديد، وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، بما في ذلك 

اإلمدادات العاجلة لمواجهة األزمة الناجمة عن الجائحة. 

دأبت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية على تطوير أعمالها 
طوال العام، لتصبح أسرع استجابة وأكثر كفاءة وموثوقية.

العالم  حول  مبادراتنا 
نفذنا العديد من المبادرات حول العالم، كما يلي: 

اليابان: وصلت أول شحنة مباشرة من المملكة العربية السعودية  	
إلى اليابان. 

ا  	 أوروبا: سالسل إمدادات جديدة ستساعدنا في التحول تدريجّيً
نحو استخدام مواد اللقيم والمنتجات الدائرية. 

الصين: إرسال سفينة جديدة الستشراف آلية تقليص زمن التسليم  	
من 45 يوًما إلى 10 أيام، وزيادة استخدام ترتيبات نظام )تسليم 
مدفوع الرسوم(، لهدف تعزيز ثقة الزبائن عبر توفير الوقت 

والجهد.

الهند: نجحت إعادة الجدولة الذكية في خفض التاكليف، مع  	
المحافظة على إنجاز وإتمام عمليات التسليم رغم ظروف اإلغالق. 

المملكة المتحدة: إتمام جميع االستعدادات لالنتقال السلس  	
والمرن بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في العام الجديد. 

للشبكة  النموذجي  التخطيط 
شهد العام تشكيل فريق متخصص تولى مسؤولية تخطيط 

وتحسين سلسلة القيمة العالمية بالتعاون مع زمالء من وحدات 
مختلفة في جميع المناطق؛ لهدف تقييم األوضاع والتأكد من 

االستعداد الاكمل للتأثيرات المحتملة لجائحة )كوفيد-19( على 
حجم المخزون والمبيعات العالمية. وأثبتت هذه االستعدادات 

أهميتها وفعاليتها، حيث تواصلت األعمال بأقل قدر من 
االنقطاع رغم التأثيرات المتعددة لجائحة )كورونا(، كما تم في 

نفس الوقت تنفيذ عدد من مشاريع التحسين، منها: 

تحسين أداء العمل من المصنع إلى الميناء: تقديم نموذج جديد  	
َم لتحسين تدفق المواد والمعلومات، ما  شامل للتشغيل، ُصمِّ

يساعد على تنفيذ عمليات سلسة عالية األداء من الشراكت 
التابعة إلى الموانئ في المملكة العربية السعودية. 

أتمتة إجراءات ترحيل مخزون المنتجات السائلة: أتمتة إجراءات  	
العمل الخاصة بترحيل المخزون اليومي للمنتجات السائلة في 

المملكة لضمان دقة سجل المخزون في جميع األوقات. 

تحسين تخطيط اإلنتاج: التخلي عن عملية تخطيط اإلنتاج التي تتم  	
باستخدام برنامج Excel، واستبدالها بحل عالمي المستوى مبني 
على "أفضل التقنيات في فئتها"؛ ما ُيشلك خطوة أساسية نحو 

ن المستند إلى القيمة، لجميع وحدات تكسير  التخطيط الُمحَسّ
األوليفينات. 

إحراز جائزة آدم سميث لعام ٢٠٢٠م
شهد العام تكريم شركة )سابك آسيا باسيفيك المحدودة( - 

جنًبا إلى جنب مع شريكها البنكي )إتش إس بي سي( - بجائزة آدم 
سميث آسيا 2020م، عن "أفضل حلول التقنيات المالية" لعام 2020م، 

ما يعكس المستوى المتميز لسلسلة إمداداتنا. 

وقد أشادت لجنة الجائزة باألتمتة الاكملة إلجراءات خطاب االئتمان 
الخاص بإحدى المعامالت التي تمت بين مكتب )سابك( في 

سنغافورة وأحد الزبائن في ماليزيا، وهي أول معاملة تجارية تتم 
باستخدام تقنية التشفير المتسلسل )بلوك تشين( في ماليزيا، 

ويمهد هذا الحل الطريق لمعامالت تجارية أكثر سالسة بين 
بلدان هذه المنطقة، ما يسرع زمن معالجة الطلبات بنسبة تصل 

إلى 60٪، مع احتمال خفض التاكليف للزبائن أيًضا. 

واصلت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية العمل الفاعل في 
مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( واآلثار الناتجة 

عنها عبر البلدان المختلفة. ورغم التحديات المرتبطة بالجائحة، 
تفوقت في األداء، معتمدًة على مرونتها ونموذج التشغيل الذي 

ُيركز على الزبائن، وواصلت في الوقت ذاته التزامها بالممارسات 
ا. المسؤولة بيئّيً

تعمل سلسلة إمدادات )سابك( العالمية بدأب لتعزيز كفاءة ومرونة 
وموثوقية الخدمات التي تقدم للزبائن.

دأبت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية 
على تطوير أعمالها طوال العام، لتصبح 

أسرع استجابة وأكثر كفاءة وموثوقية.

٦٦٦7 التقرير السنوي للعام 2020م 



التوقعات المستقبلية 
والمخاطر

70الخطط المستقبلية واالستثمار 
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النمو رفع معدالت 
عملت )سابك( على دفع عجلة النمو الذاتي وغير الذاتي على 

حد سواء، وبناء وترسيخ األصول في الواليات المتحدة األمريكية 
لالستفادة من فرص الغاز الصخري، وتوسيع حضورها في آسيا 

وأوروبا، وتوظيف قدراتها في المملكة العربية السعودية لرفع 
معدالت النمو وتحقيق أهداف )رؤية 2030م(. كما تخطط 

لالستفادة من البنية التحتية واإلماكنات المحلية وتعزيز هذه 
اإلماكنات لدعم طموحاتها للنمو في الصين.

ستواصل )سابك( العمل نحو تحقيق نمو مربح طويل األجل وذلك 
من خالل تطوير موظفيها واالستثمار في عمليات آمنة 

وموثوقة، مع الحفاظ في نفس الوقت على إجراءات قوية لضبط 
النفقات الرأسمالية. وتعمل )سابك( على إجراء تعديالت قصيرة 

األجل، وتعطي األولوية لمبادراتها االستراتيجية للتخفيف من 
تأثير الجائحة، لكنها ال تزال تركز بشلك اكمل على تحقيق رؤيتها. 

للحفاظ على وتيرة النمو، تعمل )سابك( على تعزيز عالقاتها مع 
الزبائن عبر عملياتها المنتشرة في 50 دولة، وقد أسست شبكة 

واسعة من الماكتب اإلقليمية ومراكز التشغيل في جميع أنحاء 
األمريكيتين وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا لدعم 

احتياجات الزبائن. وتحظى )سابك( بحضور قوي بالمناطق الرئيسة 
ا، مع اقترابها أيًضا من أسواق  في العالم حيث يكون الطلب قوّيً
النمو المستقبلية. وقد حققت - من خالل مواقعها الجغرافية 

االستراتيجية وتركيزها المبني على متطلبات األسواق - ماكنة 
تؤهلها لدعم زبائنها ومساعدتهم في تنمية أعمالهم 

بعروضها المميزة وحلولها المبتكرة. 

األعمال باقة  تعزيز 
في 2020م، وفي إطار استراتيجيتها لتنمية باقة منتجاتها 

العالمية من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، استحوذت )سابك( 
على حصة شركة )ألبيمارل( في )الشركة السعودية للكيماويات 

العضوية المعدنية(، ما ساعد في تحقيق االكتفاء الذاتي في 
ها خطوة  محفزات ألاكيل األلومنيوم ثالثي إيثيل األلومنيوم، وقرّبَ
من هدفها األكبر، وهو امتالك سلسلة إنتاج اكملة من البولي 

إيثيلين والبولي بروبيلين.

كما قامت )سابك( بدمج جميع األسهم واألصول ذات الصلة 
بأعمال المغذيات الزراعية تحت مظلة شركة واحدة جديدة، في 

خطوة تهدف من خاللها إلى تحقيق التاكمل وتعزيز الكفاءة 
اإلنتاجية لتمكينها من المحافظة على ميزاتها التنافسية 

العالمية، كما ستواصل الشركة العمل لتنويع المنتجات لتلبية 
مختلف احتياجات الزبائن المتنوعة األكثر تخصًصا، وبأسعار مالئمة. 

تعكس خطط )سابك( في مجال المنتجات المتخصصة األهمية 
االستراتيجية لهذه الوحدة، وتستهدف الخطط نقلها إلى مركز 

طليعي أكثر تقدًما ُيمكنها من زيادة التركيز على قطاعات 
صناعية متعددة. وستواصل المنتجات المتخصصة - على صعيد 

النمو الذاتي - تركيزها الغتنام الفرص الجديدة الواعدة في 
األسواق سريعة النمو التي تشهد تغيرات فارقة. من المتوقع 

أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق مزيد من القيمة لزبائن 
الشركة الذين يعتمدون على منتجاتها المتخصصة لما تتسم به 

من خبرات مبتكرة وحلول عالية التميز. 

في عام ٢0٢0م، واصلت )سابك( التزامها بتحقيق أهداف 
استراتيجيتها، حيث ركزت بشلك خاص على رفع معدالت النمو، 

ومبادرات التحول، وتعزيز باقة المنتجات، وتطوير التقنيات المبتكرة. 
وفي بيئة تنافسية تعج بالتحديات في قطاع البتروكيماويات، 

تكثف شركة )سابك أوروبا( جهودها لتحسين األعمال، وتتعاون 
بشلك وثيق مع كبار المصّنعين األصليين لألجهزة والمعدات 

الستثمار التقنيات ودفع مسيرة االبتاكر بما يتوافق مع أصعب 
األهداف المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية واالستدامة، كما 

تضطلع الشركة بدور رائد في مواجهة تحديات التغير المناخي، 
وتتبنى تطوير حلول تخدم االقتصاد الدائري عبر عمليات إعادة 

تطوير كيميائي لمخلفات البالستيك المختلط.

لالبتاكر األمثل  االستثمار 
ا لتعزيز ميزات الشركة التنافسية  ُيشلك االبتاكر محوًرا استراتيجّيً

وتحقيق النمو ودفع عجلة النجاح، وتعمل )سابك( عن كثب مع 
وحدات األعمال والوحدات التشغيلية لتحسين إجراءات العمل 

والمنتجات الحالية، وتطوير إجراءات جديدة، كما تعمل عن كثب 
مع الزبائن لتحقيق ذلك. 

وتواصل )سابك( توسيع أنشطتها البحثية وإثراءها بالتعاون مع 
شركة )أرامكو السعودية( لتطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى 

كيماويات، فضاًل عن التعاون مع الشراكت األخرى المتقدمة 
والجامعات ومراكز األبحاث الدولية، ويشمل ذلك بدء وتمويل 

وإتمام عمليات البحث واإلشراف عليها، ثم تبادل حقوق الملكية 
ا مع أكثر من 350 شرياًك حول  الفكرية. وتعمل الشركة حالّيً

العالم، كما أسست مشاراكت كبرى في الواليات المتحدة 
وهولندا والصين والمملكة العربية السعودية والهند. 

للطاقة  الفعال  االستهالك  مع  التصنيع 
قام فريق مبادرة )كفاءة الطاقة وإدارة الكربون( بوضع خارطة 
طريق لباقة أنشطة كفاءة الطاقة، فتم التعاون والتواصل مع 

جميع األطراف ذات العالقة لتوحيد الجهود بين شراكت )سابك( 
التابعة في مبادرات الطاقة. وأدى ذلك إلى تشكيل خارطة طريق 
شاملة ذات هدف واحد تسعى لالمتثال لمتطلبات الدورة الثانية 

لـ )المركز السعودي لكفاءة الطاقة(. وأعطت الخارطة األولوية 
لقائمة من المشاريع ضمت 54 مشروًعا بقيمة 1.9 مليار دوالر. 

وهذه المشاريع، التي هي في مراحل متقدمة اآلن، تشلك أهم 
المشاريع في مجال توفير الطاقة التي تستهدف سد الفجوة. 
وفضاًل عن هذه الخطوة، أشركت مبادرة )كفاءة الطاقة وإدارة 

الكربون( عدًدا من العوامل الفاعلة ومبادرات توفير الطاقة 
العالية، مثل مشاريع التوليد المشترك للطاقة، والطاقة 

المتجددة. تضم القائمة األولية 144 مشروًعا بتلكفة 4 مليارات 
دوالر أمريكي مع وجود تحديات متوقعة لسد فجوة الدورة 

الثانية.

تتضمن خارطة الطريق إماكنات التآزر والتاكمل بين المشاريع 
التابعة لـ)سابك( إلنشاء عدة سيناريوهات لالستثمار في 

المبادرات األكثر ربًحا من خالل استخدام )آلية تحويل االئتمان(، 
التي ُتعد أداة مهمة للغاية، ال سيما بالنسبة للمشاريع التي 

تعاني من عجز في تحقيق األداء المطلوب وتواجه تحديات مالية 
أو تقنية تعوق تحقيق هدف التوفير في الطاقة، حيث تمكنها 

هذه اآللية من تجنب العواقب الصارمة وتغطية الفجوات 
الخاصة بهم بتلكفة أقل. وعالوة على ذلك، فإن هذه األداة 

تشجع المواقع التي حققت بالفعل هدفها على اقتراح مشاريع 
الطاقة، حيث ستتم ماكفأة تلك المواقع على أي ائتمان توفره 

للمواقع األخرى لتغطية عجزها. 

)أرامكو السعودية(  التعاون مع  آفاق 
يمثل تعاون )سابك( مع )أرامكو السعودية( فرصة ممتازة للكتْي 

الشركتين لتحديد أوجه التعاون بينهما واالستفادة منها، 
تحقيقا لمنفعتهما المشتركة ولمصلحة الزبائن واألطراف ذات 

العالقة والمساهمين. وقد بدأت الشركتان العمل مًعا على 
استكشاف أوجه التاكمل والتعاون لتعظيم القيمة التي تقدمها 

الشركتان. ومن المتوقع أن تحقق )سابك(، من أنشطة التعاون 
مع أرامكو السعودية، عوائد سنوية تتراوح بين 1.5 مليار دوالر 

إلى 1.8 مليار دوالر. ومن المتوقع أن يتم الحصول على هذه 
القيمة من ستة مجاالت عمل رئيسة: المشتريات والمبيعات 

والتسويق وسلسلة اإلمدادات وتاكمل المواد الهيدروكربونية 
واالستفادة المثلى من مواد اللقيم والصيانة.

سيؤدي التنسيق مع )أرامكو السعودية( إلى تعزيز حجم األعمال 
والتقنيات وآفاق االستثمار وفرص النمو في )سابك(. وفي إطار 

االستراتيجية طويلة المدى والشراكة القائمة، سيكون هناك 
المزيد من التعزيزات في مجاالت تعظيم فرص النمو االستراتيجية، 

وتحسين إدارة المشاريع المشتركة، والعمل على نموذج موحد 
لتقديم الخدمات.

في 2021 سنقوم بإعادة مواءمة العمليات الخاصة بالتسويق 
وسلسلة اإلمدادات واألنشطة التجارية، مع شركة )أرامكو 

السعودية(، حتى تتمكن )سابك( من التركيز على البتروكيماويات، 
في حين تركز )شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات( على 

منتجات الوقود والعطريات. 

الخطط المستقبلية واالستثمار

االبتاكر عامل أساسي في المحافظة على الميزة التنافسية وتحقيق 
النمو والنجاح. 

للمحافظة على وتيرة النمو، تعزز )سابك( عالقاتها مع الزبائن من خالل 
عملياتها المنتشرة في 50 دولة.
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الموقعالطاقة اإلنتاجيةالنوعوصف مبسطاسم المشروعم.

تاريخ االكتمال 

حالة المشروعالمتوقع

مشروع جاليكوالت 1
اإليثيلين )المتحدة(

يهدف المشروع إلى التوسع في إنتاج جاليكوالت اإليثيلين 
من خالل إنشاء مصنع ثالث ألكسيد اإليثيلين/جاليكوالت 

اإليثيلين في شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات 
)المتحدة(.

جاليكول اإليثيلين تعزيز النمو
األحادي 700 ألف طن 

ا سنوّيً
جاليكول اإليثيلين 

الثنائي 97 ألف طن 
ا سنوّيً

جاليكول اإليثيلين 
الثالثي 5.7 الف طن 

ا سنوّيً

الربع األولالجبيل
2021

قيد اإلنشاء

مشروع توسعة شركة 2
)غاز( 9

 يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية والتمكن
من مواصلة توفير األكسجين والنتروجين لتلبية متطلبات 

الصناعات ذات الصلة دون انقطاع في الجبيل.

 3600 طن متريتعزيز النمو
ا من األكسجين. يومّيً

3500 طن متري 
ا من النتروجين. يومّيً

الربع األولالجبيل
2021

قيد اإلنشاء

 يهدف المشروع لبناء خمسة مصانع تجريبية جديدةمركز أبحاث )سابك(3
بنفس التقنية والسعة اإلنتاجية الموجودة في مركز 

)سابك( التقني في الرياض، وإضافة مصنع تجريبي جديد 
لدعم عمليات البحث وتطوير القدرات التقنية في )سابك(.

الربع الثالثالجبيل-مركز أبحاث
2021

قيد اإلنشاء

مصنع ميثيل ثالثي 4
بوتيل اإليثر في 

)بتروكيميا(

 يهدف المشروع إلى تطوير مصنع ميثيل ثالثي بوتيل
اإليثر في الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(.

الكفاءة/ وزيادة 
الطاقة اإلنتاجية/

التحسين

تحسين الكفاءة 
اإلنتاجية بنسبة ٪30

قيد التقييم-الجبيل

مشروع تقنية 5
نيكسيلين™

يهدف إلى زيادة إنتاج البولي إيثيلين باستخدام تقنية 
نيكسيلين التي تمتلكها شركة )سابك إس كيه نيكسيلين(. 

وُتعد تقنية نيكسيلين™ ذات أهمية خاصة بالنسبة 
 لمنتجات التغليف المستخدمة في الصناعات الغذائية
وغير الغذائية، وُتستخدم في عمليات تصنيع الاكبالت 
الكهربائية والمنتجات الكيماوية المعززة بالبوليمرات.

اتعزيز النمو قيد التقييم-الجبيل300 ألف طن سنوّيً

مشروع أوليفينات 6
)شرق(

 يهدف المشروع إلى زيادة استغالل البروبان بنسبة 25
 في المائة، ما سيزيد إنتاج اإليثيلين والبروبيلين في

الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(.

الكفاءة/ وزيادة 
الطاقة اإلنتاجية/

التحسين

قيد التقييم-الجبيل-

مشروع ألياف الكربون 7
)سابك(

أبرمت )سابك( وشركة )دواكسا( اتفاقية ترخيص تقني 
يسمح لشركة )سابك( بتصنيع ألياف الكربون عالية الجودة 

في المملكة العربية السعودية لتوسيع نطاق باقة حلولها 
وقاعدة زبائنها في قطاع الصناعات المتخصصة. ومن شأن 

تصنيع تلك المادة في المملكة العربية السعودية جذب 
االستثمارات األجنبية ودعم الصناعات التحويلية بما يتماشى 

مع )رؤية المملكة 2030م( واستراتيجية )سابك( 2025م.

المملكة 3 آالف طنتعزيز النمو
العربية 

السعودية

 الربع الثالث
 2023م

قيد التقييم

 مشروع )سابك(8
مع )إيفونيك( لتقنيات 

سيانيد الهيدروجين 
 والصوديوم 

Na CN

أبرمت )سابك( مع شركة )إيفونيك( ثالث اتفاقيات تتعلق 
بتقنيات إنتاج سيانيد الهيدروجين وسيانيد الصوديوم. 
وُتمّثل هذه االتفاقيات عالمة فارقة ومهمة لشركة 

)سابك( لتأمين احتياجاتها من التقنيات الالزمة إلنتاج مادتي 
سيانيد الهيدروجين وسيانيد الصوديوم، ما ُيمكنها من 

إنشاء مواقع تصنيع ذات مستوى عالمي لهذين المنتجين 
في المملكة.

المملكة -تعزيز النمو
العربية 

السعودية

قيد التقييم-

مشروع )سابك( 9
و)مرافق(

وقعت )سابك( مع شركة مرافق المياه والكهرباء في 
الجبيل وينبع )مرافق( مذكرة تفاهم لدراسة فرصة بناء 

محطات توليد مشترك للطاقة والبخار في مجمع الجبيل 
الصناعي لتحسين استهالك الغاز الطبيعي وتحسين کفاية 

توليد الطاقة.

SEEC /توفير الطاقة االستدامة
الكهربائية حوالي 

2500 ميغا واط، 
وبخاصة ضغط عاٍل 

3500 طن في 
الساعة

قيد التقييم-الجبيل

السعودية:  العربية  المملكة  في  المشاريع 

السعودية العربية  المملكة  في  المشاريع 

االستثمارات 
دأبت )سابك( على تنمية وحدات األعمال وتوسيعها في إطار 

رؤيتها الطموحة بعيدة المدى، ويشمل ذلك الكثير من مشاريع 
التطوير والتوسع، فضاًل عن توقيع عدٍد من االتفاقيات 

االستراتيجية.

يتم تقسيم المشاريع بين )المملكة العربية السعودية( و)باقي 
دول العالم( وتصنيفها بين مشاريع تعزيز النمو، وقطاع البحوث، 

والمسؤولية االجتماعية، والكفاءة/زيادة الطاقة اإلنتاجية/
التحسين، واالستدامة/المركز السعودي لكفاءة الطاقة/ ومراكز 
أبحاث، ومراكز أعمال إقليمية، ومرافق تدريب، ومشاريع إساكن. 

الموقعالطاقة اإلنتاجيةالنوعوصف مبسطاسم المشروعم.

تاريخ االكتمال 

حالة المشروعالمتوقع

مشروع الشركة 10
 السعودية

للميثانول )الرازي(

مددت )سابك( المشاركة مع الشركة اليابانية السعودية 
للميثانول، في مشروعهما المشترك )الشركة السعودية 

 للميثانول )الرازي( لمدة عشرين عاًما أخرى مقابل زيادة
 حصة )سابك( إلى 75٪ في ملكية الشركة. يجري العمل 
على تقييم إماكن بناء مصنع عمالق للميثانول أو تطوير 

وتحسين المصانع الحالية.

الكفاءة/ وزيادة 
الطاقة اإلنتاجية/ 

التحسين

قيد التقييم-الجبيل-

 مشروع وحدة11
التكسير في ينبع

ا تاكمل المصافي  تدرس )سابك( و)أرامكو السعودية( حالّيً
الحالية ألرامكو في ينبع مع وحدة التكسير البخاري ذات 

التغذية المختلطة ووحدات مشتقات األوليفين.

قيد التقييم-ينبع-تعزيز النمو

 مشروع المبنى12
 الرئيس لـ)سابك(

في الجبيل، ومركز 
معلومات عالمي

يتألف المشروع من مبنى إداري ومركز تدريب ومركز 
معلومات متقدم مصمم وفًقا ألعلى المعايير الدولية من 
حيث متطلبات االستدامة، وذلك لخدمة الشركة وفروعها 

في جميع دول العالم وتعزيز عمل أنظمة المعلومات 
األساسية التي تعتمد عليها عمليات )سابك( حول العالم.

 الربع الرابعالجبيل66.400 متر مربعمركز أعمال إقليمي
 2021م

قيد اإلنشاء

مركز )سابك(13
التقني بالجبيل 2

 يهدف المشروع إلى بناء مركز أبحاث جديد في مركز
سابك التقني بالجبيل. سيكون المركز الجديد بمثابة مركز 

أبحاث عالمي مخصص لباقة منتجات البتروكيماويات 
والمغذيات الزراعية، وسيحل محل المختبر )1(، والمختبر )2( 
في مركز )سابك( التقني بالرياض. وسيعمل المركز الجديد 
أيًضا على تعزيز اإلماكنات البحثية للتقنية واالبتاكر، وتحقيق 

مزيد من النمو والتحسين في المستقبل.

قيد التقييم-الجبيل65.000متر مربعمركز أبحاث

مصنع الصودا الاكوية 14
في )بتروكيميا(

يهدف المشروع إلى استبدال الخطوط الخلوية في 
عملياتها التصنيعية بأحدث تقنية خلوية تعمل بالغشاء 
الكهربائي، ما يودي إلى التخلص التدريجي من استخدام 

 األسبستوس، وإنتاج صودا اكوية عالية الجودة، وتوفير
كمية كبيرة من الطاقة في لك طن خالل عملية إنتاج اللكور.

SEEC /608 آالفاالستدامة 
ا طن سنوّيً

 الربع الثانيالجبيل
 2022م

قيد اإلنشاء

 مشروع االستدامة15
 في شركة

)ابن البيطار(

 يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة استهالك الطاقة
.)SEEC( وفق متطلبات المركز السعودي لكفاءة الطاقة

SEEC /الربع األولالجبيل-االستدامة 
 2021م

قيد اإلنشاء

مشروع االستدامة في 16
شركة )ينبت(

 يهدف المشروع لتحسين استغالل الطاقة في
.EG2 مصنع

SEEC /الربع الرابعينبع-االستدامة 
 2021م

قيد التصميم 
الهندسي

مركز أبحاث )سابك( 17
في وادي التقنية

 يهدف المشروع إلى بناء مركز أبحاث على أعلى
مستوى في وادي الظهران للتقنية، يركز على تقنيات 

إجراءات العمل، واالستفادة من المواهب والقدرات 
الموجودة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 

 سيكون مركز األبحاث الجديد جزًءا من شبكة مراكز
)سابك( العالمية المنتشرة في مختلف المناطق.

¬قيد التقييم-الظهران-المسؤولية االجتماعية

مشروع المطرفية 18
السكني

هو مشروع سكني للموظفين السعوديين في مدينة 
الجبيل الصناعية. تبلغ مساحته 4.4 كيلومتر مربع، ويضم 

2701 وحدة سكنية، تم تصميمها وفًقا ألحدث المواصفات 
والميزات اإلنشائية، إضافة إلى عدد من المرافق الخدمية.

 الربع الثانيالجبيل2.701 وحدة سكنيةإساكن
 2021م

قيد اإلنشاء

 مشروع الجار19
السكني

 هو مشروع سكني للموظفين السعوديين في مدينة
ينبع الصناعية، وُيقام على مساحة 42.5 هكتار.

 الربع األولينبع550 وحدة سكنيةإساكن
 2021م

قيد اإلنشاء

مركز )سابك( 20
لالستجابة للطوارئ 

يوفر المشروع دورات تدريبية في مجال األمن والسالمة، 
ويشمل أيًضا توسيع مجال األنشطة الحالية الخاصة بالتدريب 

على االستجابة لحاالت الطوارئ. 

قيد التقييم-الجبيل 14.158 متر مربع مرفق تدريب

مصنع جاليكول 21
اإليثيلين في )شرق( 

لتحسين كفاءة استهالك الطاقة في مصانع جاليكول 
 اإلثيلين )1(، و)2( و)4(، وتقليل استهالك مواد اللقيم

في مصنعْي جاليكول اإليثيلين )1( و)2( 

SEEC /الربع الثالثالجبيل-االستدامة 
 2023م

قيد التقييم 

المرحلة )4( من 22
مشروع )غاز( 

 يهدف هذا المشروع بشلك أساسي لتلبية الطلب
اإلضافي على األكسجين والنيتروجين الغازي في مدينة ينبع 

الصناعية، بما يلبي فلسفة تكوين وتشغيل مصانع الغاز في 
ينبع من خالل بناء إنشاء وحدة فصل الهواء )المرحلة4( في 
مدينة ينبع الصناعية التي ستبلغ سعتها اإلنتاجية 2000 طن 

متري في اليوم من األكسجين الغازي. 

أكسجين غازي 2000 تعزيز النمو
ا  طن متري يومّيً

نتروجين غازي 1000 
ا  طن يومّيً

 :LOX/LIN/LAR
الحد األقصى

 الربع الرابعينبع 
 2022م 

قيد التقييم 

تتمة
الخطط المستقبلية واالستثمار

7٢73 التقرير السنوي للعام 2020م 



الموقعالطاقة اإلنتاجيةالنوعوصف مبسطاسم المشروعم.

تاريخ االكتمال 

حالة المشروعالمتوقع

وحدة التكسير في 23
شركة )ينبت( 

يهدف المشروع إلى زيادة قدرات عمليات التكسير لتمكين 
استهالك البروبان، وزيادة القدرة اإلنتاجية 

تعزيز الكفاءة/زيادة 
القدرة اإلنتاجية/

التحسين 

زيادة بقدر 115 ألف 
ا إضافية  طن سنوّيً

من األوليفينات، 
لتصل القدرة 

اإلنتاجية اللكية إلى 
ا  1276 ألف طن سنوّيً

من األوليفينات 

قيد التقييم -ينبع

مصنع جاليكول 24
اإليثيلين )1( في شركة 

)ينبت( 

يهدف المشروع إلى خفض كثافة استهالك الطاقة، 
وخفض إطالق ثاني أكسيد الكربون، والعمل على تحسين 

انتقائية حفاز EO باستخدام )حفاز عالي االنتقائية(. ويساعد 
ذلك شركة )ينبت( على أهداف االستدامة الخاصة بـ)سابك( 

لعام 2025م، وشروط )المركز السعودي لكفاءة الطاقة( 
الخاصة بمصنع جاليكول اإليثيلين )1(

SEEC /االستدامةMEG 352
DEG 32
TEG 1.7

ا  ألف طن سنوّيً

قيد التقييم ينبع 

مشروع االمتثال األمني 25
لمتطلبات الهيئة 

العليا لألمن الصناعي 

ترقية أنظمة أمن المصانع لجميع الشراكت التابعة لـ)سابك( 
في أكثر من 19 موقًعا في منطقتي الجبيل وينبع لالمتثال 

لتوجيهات الهيئة العليا لألمن الصناعي لعام 2017م. 

االمتثال لمتطلبات 
الهيئة العليا لألمن 

الصناعي

المملكة -
العربية 

السعودية 

قيد التقييم -

مستشفى )سابك( 26
التخصصي للرعاية 

السلوكية 

يهدف المشروع إلى تأكيد التزام )سابك( ومسؤوليتها 
االجتماعية تجاه المجتمع، ودعم جهود وزارة الصحة لرفع 

مستوى خدمات الرعاية الصحية في المملكة. سيتم من 
خالل المشروع إنشاء مستشفى على أحدث طراز في 

المملكة لعالج الصحة النفسية واإلدمان. 

مساحة المشروع: المسؤولية االجتماعية 
62500متر مربع 

مساحة البناء: 26400 
متر مربع 

 الربع الثاني الرياض 
 2021م 

قيد اإلنشاء 

منزل منتصف الطريق 27
)سابك(

يهدف المشروع إلى تأكيد التزام )سابك( ومسؤوليتها 
االجتماعية تجاه المجتمع ودعم جهود وزارة الصحة لرفع 
مستوى خدمات الرعاية الصحية في المملكة. سيتم من 

خالل المشروع بناء ثالثة مباٍن منزلية الستيعاب 126 ساكًنا 
باإلضافة إلى مبنى رئيس يحتوي على استقبال وعيادة 
وصيدلية وقاعة مناسبات ومطبخ رئيس وصالة ألعاب 

رياضية.

مساحة المشروع: المسؤولية االجتماعية 
8226 متًرا مربًعا 

مساحة البناء: 10000 
متر مربع 

المملكة 
العربية 

السعودية

 الربع الثاني 
 2021م 

قيد اإلنشاء

كما تواصل )سابك( تنفيذ سلسلة من المشاريع الجديدة في 
مواقعها العالمية، ويشمل ذلك توقيع عدٍد من االتفاقيات 

االستراتيجية لتعزيز قدراتها التنافسية بما يواكب استراتيجيتها، 

ال سيما في تنويع مصادر مواد اللقيم خارج إطار المصادر 
التقليدية. ومن بين هذه المشاريع واالتفاقيات:

العالم باقي دول 

العالم باقي دول 
الموقعالطاقة اإلنتاجيةالنوعوصف مبسطاسم المشروعم.

تاريخ االكتمال 

حالة المشروعالمتوقع

المشترك 28 المشروع 
 للبتروكيماويات

في الواليات 
المتحدة

يتمثل المشروع في تشييد منشأة لتصنيع البتروكيماويات على 
ساحل الخليج األمريكي، وهو مشروع مشترك بين )سابك( وشركة 

تابعة لشركة )إكسون موبيل(، يهدف إلى تنويع مصادر مواد 
اللقيم، وتعزيز حضور )سابك( في مجال صناعة البتروكيماويات 

في أمرياك الشمالية عبر مجموعة واسعة من المنتجات، ما يوسع 
نطاق حضورها في المنطقة في العديد من المنتجات.

1.8 مليون طن تعزيز النمو
ا من اإليثيلين سنوّيً
ا  مليون طن سنوّيً
من المونو إيثيلين
ا 800 ألف طن سنوّيً

تكساس 
-الواليات 
المتحدة 
األمريكية

 الربع الثالث 
 2022م 

قيد اإلنشاء

 مذكرة تفاهم29
مع حكومة 

مقاطعة فوجيان

وقعت )سابك( مذكرة تفاهم مع حكومة مقاطعة فوجيان 
لتحديد أطر التعاون إلنشاء وتشغيل مجمع بتروكيماويات عمالق 

باستثمار يبلغ 5.7 مليار دوالر أمريكي، حيث يقام المجمع في 
مقاطعة فوجيان، بالصين

قيد التقييم-الصين-تعزيز النمو

السعودية  العربية  المملكة  في  المشاريع 

الموقعالطاقة اإلنتاجيةالنوعوصف مبسطاسم المشروعم.

تاريخ االكتمال 

حالة المشروعالمتوقع

 توسيع إنتاج30
البولي كربونيت

مشروع )سابك( المشترك )ساينوبك سابك تيانجين 
للبتروكيماويات( مع شركة )ساينوبك( لبناء مصنع إلنتاج البولي 

كربونيت.

اتعزيز النمو الربع الثاني الصين260 ألف طن سنوّيً
2021م 

قيد اإلنشاء

مشروع راتنجات 31
ألتم™

يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية العالمية للمواد 
البالستيكية الحرارية الهندسية عالية األداء، راتنجات ألتيم ™، 

وذلك استجابة إلى حاجة الزبائن.

 50٪ زيادة عنتعزيز النمو
 ما تم تسجيله

في 2018م

الربع األول سنغافورة
2022م 

قيد اإلنشاء

مشروع مصنع 32
)تروسيرلكTM( شبه 

التجاري

يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع تجريبي في منشأة خيلين 
 لتحويل نفايات البالستيك إلى مواد لقيم لوحدات التكسير 

الخاصة بها في إطار استراتيجية )سابك( لتعزيز نموذج االقتصاد 
الدائري ألعمال "البوليمر الدائري المعتمد". يستهدف المصنع 

إعادة التدوير الكيميائي لمسارات النفايات البالستيكية المختلطة 
ذات الجودة المنخفضة والشوائب وتحويلها إلى مواد لقيم 

مناسبة لوحدات التكسير التابعة للشركة في أوروبا. ويجري إنتاج 
المادة األولية، المعروفة باسم زيت االنحالل الحراري، عن طريق 

تحويل النفايات البالستيكية التي اكن مصيرها إما الحرق من أجل 
استعادة الطاقة أو الدفن في مكبات النفايات، ومن ثم يجري 

تكرير مادة اللقيم وترقيتها في المصنع التجريبي الجديد.

االستدامة/ 
SEEC

ا   خيلين 18 ألف طن سنوّيً
-هولندا

قيد التصميم 2022م 
الهندسي 

مشروع تحسين 33
موقع تيسايد 

يهدف المشروع إلى تحويل وحدة تكسير األوليفينات )6( في 
تيسايد إلى إيثان بنسبة 100٪، وتحسين هامش التشغيل للمصنع 

عن طريق ترشيد التاكليف اللوجستية وزيادة استخدام اإليثان، 
والذي يتميز بتلكفة مميزة مقابل مواد اللقيم األخرى لتصل 

الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية إلى 450-550 ألف طن سنويًا.

450-550 ألف طن التحسين 
ا سنوّيً

تيسايد 
- المملكة 

المتحدة

الربع الثاني 
2022م 

قيد التصميم 
الهندسي 

 مادة البولي34
فينيل إيثر

يهدف المشروع إلى تجديد مصنعنا في منشأة بيرغن أوب زوم 
من أجل زيادة طاقة إنتاج راتنجات نوريل™. ُتعد مادة البولي 

فينيل إيثر هي راتنجات أساسية لخط إنتاج راتنجات وأوليغومرات 
نوريل™ في )سابك(.

إضافة أكثر من 40٪ تعزيز النمو
للطاقة اإلنتاجية 

العالمية مقارنة بما 
تم تسجيله في 

2017م

برغن أوب زوم 
- هولندا

الربع الثالث 
2021م 

قيد اإلنشاء

 مذكرة تفاهم35
مع )صندوق 

االستثمار المباشر 
الروسي( ومجموعة 

إي إس إن

تعد هذه المذكرة خطوة أولية نحو استكشاف إماكنات التعاون 
بين األطراف الثالثة لتقييم بناء وتشغيل مصنع للميثانول.

اتعزيز النمو منطقة آمور 2 مليون طن سنوّيً
-روسيا

قيد التقييم-

الشركة الوطنية 36
للصناعة والمناجم 

)سنيم(

مشروع مشترك بين )سابك( والشركة الموريتانية الوطنية 
للصناعة والمناجم )سنيم(؛ يهدف إلى إنتاج كريات عالية الجودة 

باالختزال المباشر باستخدام 67-68٪ حديد وسلياك بأقل من 
مستوى 2٪ باستخدام 35-38٪ خام الحديد.

اتعزيز النمو قيد التقييم-موريتانيا10 ماليين طن سنوّيً

مشروع األسمدة 37
في أفريقيا

يشمل هذا المشروع إنشاء مصنع جديد في أفريقيا إلنتاج 
وتصدير سماد اليوريا.

3850 طًنا مترًيا تعزيز النمو
يومًيا )يوريا( 

قيد التقييم-أفريقيا

 مشروع التحول 38
 إلى الخاليا 

 الغشائية في 
موقع ماونت 

فيرنون 

سيقوم هذا المشروع بتحويل 124 خًطا من خطوط الخاليا الرقية 
الحالية واستبدالها بتقنية الخاليا الغشائية الجديدة لتحسين 

موثوقية أداء المصنع وتقليل كثافة استهالك الطاقة

التحسين/
االستدامة 

ماونت فيرنون، 
الواليات 
المتحدة 
األمريكية

 الربع األول 
2021م 

قيد اإلنشاء 

تتمة
الخطط المستقبلية واالستثمار

7٤75 التقرير السنوي للعام 2020م 



بعد تعرضه النكماش كبير خالل عام 
٢0٢0م، سوف يتحسن الناتج المحلي 

اإلجمالي السعودي بشلك معتدل في 
عام ٢0٢1م. 

التطلعات المستقبلية لعام ٢0٢1م

ستواصل الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم 
تقديم المزيد من الحوافز المالية والنقدية للحد من حالة عدم 

اليقين، وتحسين السيولة، وتعزيز حركة النمو. وستواصل 
البنوك المركزية الرئيسة اتباع سياسات الدعم االستثنائية إلى أن 

يتم التعافي االقتصادي بشلك جيد. وتشمل تلك السياسات 
إجراءات مثل شراء األصول، والتسهيالت االئتمانية، وبرامج 

ث مع البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة  السيولة، والترّيُ
لمواصلة عملها. ومن المتوقع أن تظل معدالت أسعار 

الفائدة لالحتياطي الفيدرالي األمريكي والبنك المركزي األوروبي 
وبنك اليابان وبنك إنجلترا قريبة من الصفر في عام 2021م، ما 

يوفر السيولة ويعزز االنتعاش.

اإلقليمية االقتصادات 
على غرار الدول األخرى الُمصّدرة للنفط والسلع، لن تستفيد 

المملكة من حدوث انتعاش حاد في أسعار النفط على النحو 
الذي اكن عليه الوضع في الماضي، وستحتاج إلى معالجة 

االختالالت الداخلية والخارجية الناتجة عن انخفاض الدخل من 
خالل التعديالت واإلصالحات المالية. في هذا السياق، سيستمر 

برنامج رؤية المملكة 2030م في توفير إطار عمل واسع 
للمساعدة في إحداث التحول في اقتصاد المملكة خالل عام 

2021م وفي السنوات القادمة. 

وفيما يخص التنويع االقتصادي، تعتمد رؤية المملكة 2030م 
على مبادرات متنوعة لتطوير قطاع خاص مزدهر، وتعزيز فرص 
استثمارية أكبر، مع تحفيز النشاط في قطاعات االقتصاد األقل 

ا مثل التعدين والصناعات العسكرية وخدمات التجزئة  نمّوً
والطاقة المتجددة. وفي ضوء ذلك وبعد التعرض النكماش 

كبير في عام 2020م، سيتحسن نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي للمملكة بشلك معتدل في عام 2021م.

في الواليات المتحدة، من المرجح أن تؤدي حملة التلقيح 
الناجحة ضد فيروس كورونا إلى انتقال االقتصاد من مرحلة 

الركود التي سادت عام 2020م إلى مرحلة التوسع في عام 2021م. 
وسيستمر االنخفاض الحاد المتواصل في معدل البطالة في 

عام 2021م، ما يعزز اإلنفاق االستهالكي واالستثمار الثابت. 

في الوقت نفسه من المرجح أن يؤدي التحسن العام في 
االقتصاد العالمي إلى تحفيز حركة التجارة الدولية، وسيواصل 
بنك االحتياطي الفيدرالي إعادة طرح العديد من التسهيالت 
االئتمانية التي شهدتها فترة 2008-2009م، وإنشاء تسهيالت 

جديدة لدعم االقتصاد وضمان األداء الطبيعي لألسواق المالية. 
كذلك من المتوقع أن يتم استخدام هذه التسهيالت 

االئتمانية، التي سُتثبت فعاليتها في تضييق هوامش االئتمان، 
وأن يوسع بنك االحتياطي الفيدرالي حيازته من سندات الخزانة 

طويلة األجل بنحو 2 تريليون دوالر. وإضافة إلى ذلك، واستناًدا 
إلى المعلومات األخيرة لبنك االحتياطي الفيدرالي، من المتوقع 

أن يتحمل البنك تضخًما متواضًعا في حدود 2٪، كمتوسط 
وليس كسقف للتضخم. 

ستواصل رؤية المملكة 2030م توفير إطار عمل واسع لتعزيز نهج التحول 
خالل عام 2021م، والسنوات التالية.

من المتوقع أن يستمر االنخفاض الحاد في معدل البطالة في الواليات المتحدة في عام 2021م، ما سيعزز مستوى اإلنفاق االستهالكي واالستثمار الثابت. 

خالل العام ٢0٢1م من المتوقع أن تسود حالة عدم اليقين على تعافي 
االقتصاد العالمي الذي سيعتمد في الغالب على نجاح العالم في 

السيطرة على آثار جائحة كورونا وتطوير لقاح فّعال ضد الفيروس. 
ومع توافر اللقاح في النصف األول من عام ٢0٢1م، يمكن أن يبدأ 

االقتصاد العالمي رحلة التعافي خالل هذا العام.

االقتصادات المتقدمة والناشئة 
في عام 2021م من المتوقع أن تشهد االقتصادات المتقدمة 

ا، مع وجود اللقاحات الفعالة ضد  والناشئة تعافًيا اقتصادّيً
فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(. وبالنسبة لحالة التدهور 
واسعة النطاق التي سادت جميع القطاعات االقتصادية الرئيسة 

في عام 2020م، بما في ذلك االستثمار الثابت واالستهالك 
ا  والتجارة واإلنتاج الصناعي، فمن المتوقع أن تأخذ منحى عكسّيً

في عام 2021م، ليعود الوضع إلى مستويات عام 2019م، حيث 
ستبدأ جميع القطاعات تحقيق مؤشرات نمو اقتصادي إيجابية.
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من المتوقع أن يتعافى النمو االقتصادي الصيني في عام 2021م.

من المرجح أن يستعيد اإلنتاج الصناعي العالمي النمو في عام 2021م بعد 
الركود الذي ساد في عام 2020م.

بالنسبة للصين، من المتوقع أن يتعافى النمو االقتصادي خالل 
عام 2021م، في ظل التسويق التجاري المحتمل للقاح كورونا 

المستجد )كوفيد-19(. وستظل السياسات المالية والنقدية 
للحكومة مالئمة لتحفيز معنويات المستهلكين والمستثمرين 

ودعم النمو. ونتيجة لذلك، سيتحسن اإلنفاق االستهالكي 
واالستثمار الثابت بشلك واضح. ومع فوز جو بايدن برئاسة 

الواليات المتحدة، من المحتمل أن تكون هناك عودة إلى نهج 
متعدد األطراف للسياسة التجارية، ما سيساعد الصين في 

توسيع تجارتها الدولية. وبمجرد عودة االقتصاد إلى طبيعته، 
ستشرع الصين من جديد في التحول من نموذج قائم على 

التصدير واالستثمار إلى نموذج قائم على االستهالك الخاص. 

وبالنسبة لمنطقة اليورو، من المرجح أن تشهد بشلك عام 
ا في 2021م بعد الضعف الذي ساد في العام  انتعاًشا اقتصادّيً
2020م. وسوف يشهد االستهالك الخاص، واالستثمار الثابت، 

والصادرات تعافًيا. وسيكون التعافي االقتصادي أكثر وضوًحا في 
دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، التي شهدت انخفاضات حادة 
ا في عام 2020م. وستستمر سياسة الدعم المالية على  نسبّيً

حالها في منطقة اليورو خالل عام 2021م، حيث سيواصل االتحاد 
األوروبي تقديم الدعم عبر )صندوق التعافي والمرونة(. 

وبالنظر إلى الدروس المستفادة التي أعقبت األزمة المالية 
العالمية، من غير المتوقع أن يتم إجراء تدابير تقشف مالي حتى 

عام 2022م. وسيواصل البنك المركزي األوروبي تقديم الحوافز، 
وسيظل )برنامج الشراء الطارئ الخاص بوباء كورونا( أداة 

السياسة المفضلة، وستكون هناك أيًضا زيادة بقيمة 500 مليار 
يورو في مشتريات األصول. 

العالمية  الصناعة  اتجاهات 
من المتوقع أن يشهد اإلنتاج الصناعي العالمي تعافًيا في عام 

2021م بعد أن سجل ركوًدا في عام 2020م. ومن المرجح أن يكون 
التحسن واسع النطاق إلى حد ما، مع زيادة نمو اإلنتاج الصناعي 

في معظم االقتصادات المتقدمة والناشئة في عام 2021م. 
وعلى مستوى االقتصادات الرئيسة حول العالم، من المرجح أن 

تشهد الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين 
والهند تحسًنا كبيًرا في نمو اإلنتاج الصناعي. 

البتروكيماويات  قطاع  اتجاهات 
ال تتوقع منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة بشلك اكمل 

قبل عام 2024م، وذلك وفًقا للقدرة العالمية على إنتاج 
اللقاحات وتوزيع ملياري جرعة في السنة. ونتيجة لذلك، من 

المتوقع أن تستمر التحديات الي تواجه صناعة البتروكيماويات 
في عام 2021م. وفضاًل عن آثار الجائحة، تواجه الصناعة تحديات 

رئيسة أخرى تتمثل في زيادة الطاقات اإلنتاجية، والتوترات 
التجارية، ومسائل االستدامة البيئية. 

من المتوقع وجود فائض في العرض على مستوى معظم 
المنتجات، حيث ستبدأ العديد من المصانع الصينية الجديدة 

الدخول حيز التشغيل خالل عام 2021م، ومن المتوقع أن يؤدي 
انكماش االقتصاد العالمي وضعف قطاعات السيارات والسلع 
المعمرة إلى كبح الطلب على بعض المنتجات خالل عام 2021م. 

وسوف تفاقم عمليات اإلغالق، التي تشهدها المناطق 
المختلفة في جميع أنحاء العالم استجابًة للموجتين الثانية 

والثالثة من فيروس كورونا، من الضغوط على الطلب وتُحد من 
ن األسعار.  تحّسُ

أيًضا من المتوقع أن تكون سلسلة اإليثيلين )التي تمثل أعمال 
سابك الرئيسة( هي األكثر تعرًضا لتلك التحديات. وخالل عام 
2021م سيتجاوز نمو العرض نمو الطلب بسبب زيادات اإلنتاج 

المدعومة بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الواليات 
المتحدة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تظل أسعار 

البتروكيماويات تحت الضغط خالل عام 2021م.

سيستمر الضغط على األسعار نتيجة انخفاض الطلب العالمي 
على الميثانول وتوافر اإلمدادات اإلضافية من الواليات 

المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الضغط نتيجة الزيادة 
في صادرات البولي إيثيلين األمريكية إضافة إلى دخول القدرات 

اإلنتاجية الصينية الجديدة. أيًضا يتوقع أن تحافظ الواليات 
المتحدة على صادراتها الجديدة من جاليكول اإليثيلين إلى 

العالم، في حين ستسعى الصين إلى زيادة االكتفاء الذاتي من 
هذا المنتج. وهذان العامالن – إلى جانب ضعف الطلب 

العالمي – سيضيفان مزيًدا من الضغط على األسعار. 

ومن المتوقع أن يكون الطلب على معظم المشتقات ضعيًفا 
في جميع المناطق، وسيتأثر الطلب بشدة نتيجة خفض إنتاج 
ترافثاالت البولي إيثيلين من المنتجين الصينيين بسبب ضعف 

السوق وارتفاع المخزون واقتصاديات التشغيل الضعيف. 

من المتوقع أن يشهد اإلنتاج الصناعي 
العالمي تعافًيا في عام ٢0٢1م بعد أن 

سجل ركوًدا في عام ٢0٢0م.

تواجه صناعة البتروكيماويات تحديات 
رئيسة تتمثل في زيادة الطاقات 

اإلنتاجية، والتوترات التجارية، ومسائل 
البيئية. االستدامة 

الخام المواد  اتجاهات 
على مستوى إمدادات النفط ، ال تزال األسعار تتعرض للضغوط، 

في حين ال يزال العرض وفيًرا والطلب ضعيًفا بسبب بطء 
االنتعاش في قطاع السفر والنقل. ومن المتوقع أن يشهد 
السعر العالمي للنافثا زيادة طفيفة مع تحسن طفيف في 

الطلب. كذلك من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي 
واإليثان في الواليات المتحدة بشلك طفيف نتيجة لتحسن 

الطلب وتقلص العرض. 

تتمة
التطلعات المستقبلية لعام ٢0٢1م
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المخاطر

في هذا اإلطار، تقدم جميع اإلدارات تقارير منتظمة إلى لجنة 
إدارة المخاطر التنفيذية في الشركة، ويشرف مجلس إدارة 

)سابك( ولجنة المخاطر واالستدامة المنبثقة عنه على أنشطة 
إدارة البيانات والمخاطر الشاملة المتعلقة بتقييم المخاطر 

التجارية الرئيسة للشركة. 

تستهدف سياسة إدارة المخاطر في )سابك( تحديد األصول 
ورصد المخاطر التي تواجهها بشلك استباقي وفهمها، 

وتقييم مدى تأثيرها على األداء، واتخاذ تدابير وقائية للسيطرة 
عليها، فيما تتاكتف الجهود في الوقت نفسه، الغتنام الفرص 

لتحقيق األهداف االستراتيجية. وتطبق هذه السياسة في جميع 
عمليات الشركة حول العالم.

تقع مسؤولية تنفيذ سياسة إدارة المخاطر على عاتق الرئيس 
التنفيذي، ويتولى مجلس اإلدارة - بدعٍم من لجنة المخاطر 

واالستدامة - مراقبة تنفيذ هذه السياسة، وتطبق الشركة 
نظام حوكمة متاكماًل لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة 

وفهمها وإدارتها بفعالية. وتبدأ هذه المسؤولية من فريق 
العمل، موظفين وإداريين، عبر إعداد تقارير دورية مفصلة بشأن 

المخاطر التي تواجه الشركة وتقديمها للجنة المخاطر 
واالستدامة، التي تتولى مراقبة هذه التقارير بصورة مستمرة، 

وترفع مقترحاتها إلى مجلس اإلدارة بشأن كفاءة اإلجراءات 
المتخذة لتخفيف هذه المخاطر، وتوصي باتخاذ نفس التدابير إذا 

لزم األمر، أو إضافة تدابير أخرى للتحكم في تلك المخاطر. 

إن الشركة - بطبيعة الحال - معرضة لمخاطر اكمنة، مثل المخاطر 
االستراتيجية، التي قد تعترض سبيلها نحو تحقيق أهدافها 
االستراتيجية، كما أن المخاطر التشغيلية الناجمة عن طبيعة 
عملياتها التشغيلية، والمخاطر المالية تؤثر جميعها على 

الربحية. وفي ذات الوقت، هناك أيًضا مخاطر رئيسة أخرى تتعرض 
لها الشركة. 

ا ألهم المخاطر الرئيسة المتعلقة  فيما يلي نورد وصًفا تفصيلّيً
بمجاالت عمل الشركة.

المخاطر التشغيلية 
وثائق الشركة التأمينية قد ال تفي بتغطية جميع المخاطر التي  	

تواجهها.

تقلبات أسعار النفط والغاز والتراجع الكبير أو الممتد في  	
هوامش عمليات التكسير من شأنه أن يؤثر سلًبا على نتائج 

الشركة من الناحية المالية.

التنافسية الشديدة لقطاعات الصناعة التي تعمل فيها  	
الشركة. 

ا  	 الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات قد تؤثر تأثيًرا جوهرّيً
ا على أعمال الشركة. وسلبّيً

المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير. 	

الظروف التي تؤثر على نقل المنتجات قد ُتؤثر سلًبا على أداء  	
العمليات.

المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات. 	

تتولى إدارة البيانات والمخاطر والبيانات الشاملة في )سابك( حماية 
مصالح زبائن الشركة وموظفيها وجميع األطراف ذات العالقة 

بأعمالها، بما ُيمكنها من إدارة المخاطر المحتملة ويعزز 
االستراتيجية الرامية إلى أن تصبح )الشركة العالمية الرائدة المفضلة 

في مجال الكيماويات(.

المخاطر المتعلقة باالستدامة 
المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه البيئة والصحة والسالمة  	

واألمن.

المخاطر المتعلقة بزيادة الرسوم المفروضة على انبعاثات  	
غازات االحتباس الحراري. 

المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة. 	

المخاطر المتعلقة بحوادث تكون منتجات )سابك( جزًءا منها.  	

المخاطر السياسية واالجتماعية
تأثر أعمال المغذيات الزراعية بالظروف المناخية والسياسات  	

الزراعية.

المخاطر الناشئة عن ضوابط التجارة الدولية. 	

التغييرات التي تطرأ على األنظمة أو اللوائح أو عدم االلتزام بأٍي  	
ا على أعمالنا. ا وسلبّيً من األنظمة واللوائح قد تؤثر جوهرّيً

المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى التقاضي أو لكيهما. 	

المخاطر المرتبطة باستخدام الملكية الفكرية وتراخيص  	
التقنية.

التعويل كثيًرا على طاقات فريق العمل من الموظفين  	
والمسؤولين.

المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي في  	
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

المخاطر المالية واالقتصادية 
تخضع الشركة لظروف السوق االقتصادية العالمية. 	

صعوبات الوفاء بااللتزامات المالية، أو تمويل اإلنفاق الرأسمالي  	
المخطط.

المخاطر المتعلقة بائتمان الزبائن. 	
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)كوفيد-19(. 

المخاطر التشغيلية 

وثائق الشركة التأمينية قد ال تفي بتغطية جميع 
المخاطر التي تواجهها 

تنطوي عمليات شراكت )سابك( على أخطار ومخاطر مالزمة 
لعمليات التكرير والبتروكيماويات وغيرها من العمليات. تشمل 

هذه المخاطر الحرائق واالنفجارات وانكسار خطوط األنابيب 
واالنساكبات، وتسربات صهاريج التخزين، والتسريبات الكيماوية، أو 

تسريب وإطالق المواد الخطرة أو الغازات أو انبعاثها، والمخاطر 
البيئية األخرى، والتعطل المكيانيكي للمعدات في منشآت 

)سابك( والحرب واإلرهاب والتخريب والكوارث الطبيعية. إضافة 
إلى ذلك، قد يتسبب الكثير من المخاطر التشغيلية وغيرها في 
وقوع إصابات وخسائر في األرواح، أو إلحاق أضرار بالغة بممتلاكت 

الشركة أو ممتلاكت اآلخرين وربما تدميرها، فضاًل عن التلوث 
البيئي الذي قد يؤدي إلى تعليق العمليات وفرض عقوبات مدنية 

أو جنائية.

تحرص )سابك( على توفير تغطية تأمينية بمبالغ تتناسب مع 
الممارسات الصناعية ذات الصلة، بما في ذلك تغطية مخاطر 

األضرار التي ُيمكن أن تلحق بالممتلاكت، وانقطاع األعمال الناتج 
عن الحريق أو تعطل اآلالت على سبيل المثال، والمسؤولية تجاه 
الغير. مع ذلك، ال يمكن ضمان أن مثل هذه التغطية التأمينية 

ستكون اكفية لتغطية جميع الخسائر التي قد تتكبدها )سابك( 
في الفترات المستقبلية، أو أن االلتزام المفروض عليها لن يتجاوز 

إجمالي أصولها. كما يمكن أن تتعرض الشركة لخسائر مادية 
تؤدي إلى مطالبات لم يشملها الغطاء التأميني سواء بصورة 

لكية أو جزئية، والتي ال يتوفر لها تعويض للغير. وفضاًل عن ذلك، 
ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن التغطية التأمينية لشركة 
)سابك( ستكون متاحة بصفة مستمرة في السوق أو ستكون 

متاحة بتلكفة مقبولة. 

إذا تعرضت شراكت )سابك( لخسائر هائلة غير مشمولة في 
الغطاء التأميني، أو إذا اكنت الخسارة المشمولة في الغطاء 

التأميني تتجاوز بشلٍك كبير ذلك الغطاء، فربما تتأثر األعمال أو 
ا  نتائج العمليات أو الوضع المالي لهذه الشراكت تأثًرا جوهرّيً

ا، ما يؤثر بدوره على قدرتها على دفع األرباح والتوزيعات  وسلبّيً
األخرى المستحقة لشركة )سابك(، وقد تؤثر بصورة جوهرية 

سلبية على أعمال )سابك( أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

تقلبات أسعار النفط والغاز والتراجع الكبير أو 
الممتد في هوامش عمليات التكسير من شأنه أن 

يؤثر سلًبا على نتائج الشركة من الناحية المالية
في قطاع البتروكيماويات تتأثر الهوامش الصافية في الغالب 

بمزيج من ديناميكيات العرض والطلب وارتفاع تلكفة المواد 
الخام.

ولذلك تتأثر النتائج المالية لـ )سابك( تأثًرا بالًغا جراء الهامش بين 
أسعار بيعها لمنتجاتها واألسعار التي تشتري بها مواد اللقيم، 

خاصة في قطاع البتروكيماويات. مع ذلك، فإن سعر مواد اللقيم 
وسعر المنتج المبيع للزبائن يعتمد على نوع المنتج وموقع 

اإلنتاج وموقع الزبون.

ويمكن أن تتأثر نتائج عمليات )سابك( تأثًرا كبيًرا بتقلبات أسعار 
عدٍد من السلع، ال سيما النفط ومشتقاته والغاز. يتم تسعير 

مادتي اللقيم الرئيستين للشركة في المملكة )وهما: الميثان 
واإليثان( وفق األسعار التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة 

والثروة المعدنية، بينما تخضع بقية مواد اللقيم المستخدمة 
)الغازية والسائلة( لتقلبات مختلفة في أسعار السوق. وبشلك 
عام، تستخدم )سابك( في عمليات تصنيع البتروكيماويات خارج 

المملكة مشتقات النفط )ال سيما النافثا( كمادة لقيم، وتشتري 
مثل هذه المواد من األسواق الدولية بأسعار السوق. 

تشلك منتجات البتروكيماويات حصة كبيرة من مبيعات الشركة، 
وتتغير أسعار مبيعات البتروكيماويات عموًما بالتزامن المباشر 

مع تغيرات أسعار النفط، وربما يحدث ذلك بشلك متأخر 
وبديناميكيات مختلفة حسب المناطق المختلفة التي تمارس 
فيها )سابك( أعمالها. اكن لالنخفاض الكبير في أسعار النفط 
خالل النصف األول من عام 2020م تأثير سلبي كبير على مبيعات 
)سابك(، حيث انخفضت أسعار جميع منتجاتها من الكيماويات 

خالل تلك الفترة، في حين لم تتغير تلكفة نسبة كبيرة من 
عمليات )سابك( اإلنتاجية في المملكة، والتي تعتمد في الغالب 

على الغاز. 

لذلك، فإنه في الفترات التي تشهد ارتفاع أسعار النفط - حيث ال 
تستطيع الشراكت المصّنعة أن تفرض على زبائنها لك هذه 

الزيادات - تنخفض هوامش عمليات التكسير في )سابك( خارج 
المملكة بشلك نسبي. ونتيجة لذلك تتحسن الهوامش في 

عملياتها التي تعتمد على الغاز )ال سيما في المملكة( تحسًنا 
ملحوًظا في الفترات التي تشهد ارتفاع أسعار النفط )ارتفاع 

أسعار البتروكيماويات( وتتدنى في فترات انخفاض أسعار النفط، 
في حين تشهد الهوامش في عمليات )سابك( – بعضها داخل 

المملكة ومعظمها خارج المملكة - زيادة الربحية بشلك عام 
في فترات انخفاض أسعار النفط.

التنافسية الشديدة لقطاعات الصناعة التي تعمل 
فيها الشركة 

 تتسم األسواق التي تستخدم فيها معظم منتجات )سابك( 
بالتنافسية الشديدة. وتواجه )سابك( الخصائص التنافسية لعدة 

أسواق وقطاعات جغرافية مختلفة، ويتعدد منافسو )سابك( 
من منتج آلخر، ما بين شراكت بتروكيماويات عالمية كبرى والكثير 

من الشراكت اإلقليمية األصغر حجًما، وهناك منافسون أكبر 
وأكثر قدرة على تحقيق التاكمل الرأسي )من حيث إنتاجهم في 
المراحل األولية أو النهائية أو لكيهما(، وبالتالي يكونون قادرين 

على تصنيع منتجات أكثر اقتصاديًة من )سابك(. 

إضافة إلى ذلك، يتمتع بعض منافسي )سابك( بموارد فنية 
وبحثية وتقنية أو تسويقية أكبر. وقد يتغير المشهد التنافسي 
الذي تعمل فيه )سابك( أيًضا بطريقة ال تتوقعها )سابك( - على 
سبيل المثال، قد يخصص المنافسون الحاليون مزيًدا من الموارد 

لألسواق التي تعمل فيها )سابك( و/أو قد يوسع موردو المواد 
الخام سالسل القيمة الخاصة بهم و/أو قد يؤدي التوسع 
اإلقليمي والعالمي في عمليات التكرير إلى زيادة الطاقة 

اإلنتاجية بما يتجاوز حجم الطلب على المنتجات المكررة. قد تؤدي 
مثل هذه األحداث، بدورها، إلى ضغوط هبوطية قصيرة أو 

طويلة األجل على األسعار. وقد تؤدي المنافسة واالبتاكر في 
الصناعات التي تعمل فيها )سابك( إلى الضغط على أسعار 

المنتجات التي تستطيع )سابك( فرض رسوم على الزبائن بشأنها. 
على سبيل المثال، قد تكون المنتجات التي تصنعها )سابك( 

عرضة لخطر التخلي عنها نتيجة للتقدم التقني أو التغيير في 
تفضيالت المستهلك. 
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قد يتطلب تنفيذ استراتيجية )سابك( للبقاء قادرة على 
المنافسة التزامها بالتقدم التقني المستمر واالبتاكر في 

عملياتها. وتعتمد معظم عمليات )سابك( على تراخيص لتقنيات 
من جهات خارجية مرخصة. وفي حين تقوم تلك الجهات 

المرخصة بتزويد )سابك( بالتحسينات التي أدخلت على تقنيات 
إجراءات العمل والمنتجات الخاصة بهم، إال أنه ال يمكن ضمان أن 
)سابك( ستتمكن من الوصول إلى أحدث التطورات التقنية من 

ُمرخصيها في المستقبل أو أنها ستتمتع بالقدرة على الوصول 
إلى التقنيات المناسبة والتنافسية اعتماًدا على قدراتها البحثية 

والتطويرية.

تستهدف استراتيجية )سابك( بشلك رئيس استحداث منتجات 
وتطبيقات جديدة تقدم قيمة متميزة للزبائن. وتعتزم الشركة 
مواصلة تخصيص موارد كبيرة لتطوير منتجات وعمليات جديدة 

ا، مع رصد مبالغ ضخمة لإلنفاق على أنشطة  أكثر تقدًما تقنّيً
البحث والتطوير. ومع ذلك، ال يمكن ضمان نجاح )سابك( في 

تطوير منتجات أو عمليات جديدة، أو طرحها في السوق في 
الوقت المناسب، أو أن المنتجات أو التقنيات التي طورها اآلخرون 

لن تجعل عروض منتجات )سابك( قديمة أو غير تنافسية، أو أن 
السوق ستقبل منتجات وابتاكرات )سابك( الجديدة، أو أن 

المنافسين لن يكونوا قادرين على إنتاج منتجات مماثلة بتلكفة 
أقل. ونتيجة لذلك، قد يكون تنفيذ )سابك( لهذه االستراتيجيات 

ملكًفا وغير فعال.

وقد يتأثر وضع )سابك( المالي ونتائج عملياتها سلًبا في حال 
َر المنافسون أو استحوذوا على حقوق ملكية فكرية في  َطّوَ
التقنية، واكن ابتاكر )سابك( متأخًرا عن بقية القطاع، أو إذا لم 

تبتكر )سابك( ولم تطرح منتجات جديدة ناجحة.

الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات قد تؤثر 
ا على أعمال الشركة  ا وسلبّيً تأثيًرا جوهرّيً

 يتعرض قطاع البتروكيماويات لدورات من التوسع واالنكماش 
وفق الحراك الذي يشهده االقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى 

تقلبات في العرض والطلب على منتجات البتروكيماويات، فضاًل 
عن التقلبات التي تطرأ على أسعار المواد األولية وكذلك 

المنتجات البتروكيماوية النهائية. ونتيجًة لمثل هذه التقلبات 
الدورية شهدت األسواق العالمية للبتروكيماويات في السابق 
فترات متفاوتة من العرض المحدود، األمر الذي أدى إلى ارتفاع 

األسعار وزيادة هوامش األرباح، تبعها توسع في القدرة 
اإلنتاجية أدى إلى زيادة العرض وانخفاض األسعار وتقليل 
هوامش األرباح. ال تستطيع )سابك( التنبؤ بدقة بهذه 

االتجاهات والدورات االقتصادية أو مدتها وتواريخ حدوثها، 
والتي ُيمكن أن تؤثر بشلك كبير على أعمال )سابك( أو نتائج 

عملياتها أو وضعها المالي. 

المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير
تمتلك )سابك( عدًدا من المشاريع الرأسمالية المهمة قيد 

التطوير أو في مراحل التخطيط )مثل االستثمار في مصانع اإلنتاج 
الجديدة، وتوسيع المصانع القائمة وتحديثها(، وربما تنفذ 

مشاريع رأسمالية إضافية أخرى خالل الفترة التي يغطيها التقرير. 
وينطوي لٌك من هذه المشاريع الرأسمالية على عدٍد من 

المخاطر أثناء اإلنشاء مثل مخاطر تجاوز تلكفة االستثمار، أو 
مخاطر تأخير بدء المشروع أو عدم اكتماله، أو مخاطر التقصير 
من جانب أي مقاول معين أو مقاول من الباطن أو قدرته على 
االمتثال اللتزاماته التعاقدية، أو العجز في تاكليف المعدات أو 

زيادتها، أو تعطل المعدات أو العمليات أو الوسائل التقنية أو 
تلفها، أو الصعوبات في ربط منشآت المراحل األولية أو منشآت 

الصناعات التحويلية ذات الصلة، أو عدم توافر المواد الخام 
المطلوبة في الوقت المناسب عند بدء العمليات التجارية، أو 

مشلكات بدء التشغيل أو الجاهزية، أو مشلكات التاكمل الفعال 
للعمليات، أو زيادة تاكليف التشغيل، ونشوء التزامات غير 

متوقعة، أو التغيير في الضرائب أو الرسوم، والصعوبات في 
تحقيق الكفاءة المتوقعة والتعاون والتوفير في التاكليف، 

وتغييرات ظروف السوق. وفي حال وقوع أٍي من هذه المخاطر 
تتأثر األرباح اإلجمالية للمشروع المعني سلًبا بشلك جوهري، وإذا 

لم يحقق أي مشروع جديد المستويات المتوقعة لألداء أو 
ا على أعمال )سابك(  ا وسلبّيً الربحية، فقد يؤثر ذلك تأثيًرا جوهرّيً

أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

الظروف التي تؤثر على نقل المنتجات قد ُتؤثر سلًبا 
على أداء العمليات

تعتمد عمليات )سابك( على نقل المواد، ال سيما صادرات 
المنتجات النهائية بحًرا وعبر السكك الحديدية والشاحنات البرية. 

ورغم سعي )سابك( إلى تحقيق أقصى كفاءة في تلكفة توزيع 
منتجاتها النهائية، ال يمكن ضمان عدم زيادة تاكليف النقل 

 بشلٍك ملحوظ مستقباًل، األمر الذي قد يقلل الميزة التنافسية
لـ )سابك( مقارنًة بالمنتجين اإلقليميين.

وقد تؤثر أي مشلكة ُتلقي بظاللها على نقل البضائع بحًرا، مثل 
الضرائب الخاصة أو الظروف المحفوفة بالمخاطر أو الكوارث 
 الطبيعية وغيرها سلًبا على نتائج العمليات أو الوضع المالي

لـ )سابك(. وكذلك تصنف بعض المنتجات المطلوب نقلها بأنها 
محفوفة بالمخاطر، كما تعتمد منشآت الشركة اإلنتاجية في 

المملكة على نقل البضائع من الخليج العربي، فيما تستند 
عملياتها في أماكن أخرى حول العالم على أشاكل مختلفة من 
وسائل النقل إليصال المنتجات النهائية للزبائن، ويمكن أن تؤثر 

المشلكات الجيوسياسية والصراعات الحربية والحصار التجاري 
والقرصنة، التي تضر بطرق النقل، سلًبا على أعمال )سابك( ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات
تعتمد )سابك( على عدٍد من أنظمة تقنية المعلومات لتسيير 

عملياتها اليومية، ونتيجة لتزايد تعقيد تقنيات المعلومات 
واالتصاالت اإللكترونية، فإن )سابك( تكون عرضًة لمخاطر متنوعة، 

بدًءا بفقدان البيانات أو سرقتها، والهجمات اإللكترونية، 
والتوقف عن العمل وانقطاع األعمال، وصواًل إلى تعطل األنظمة 

والتقادم التقني ألنظمة تقنية المعلومات. 

تشلك التهديدات العالمية المتزايدة ألمن المعلومات والجرائم 
عبر اإلنترنت األكثر تطوًرا خطًرا على سرية البيانات والعمليات 

والبنية التحتية ألنظمة تقنية المعلومات والشباكت والمنشآت 
والمنتجات وخدمات )سابك( وتوافرها وسالمتها. وقد يؤدي 

عدم توافر البيانات أو اإلخالل بسريتها أو التالعب بها في أنظمة 
وتطبيقات تقنية المعلومات المهمة إلى تسرب البيانات 

والخبرات والمعرفة على نحو غير خاضع للسيطرة ويكون له تأثير 
مباشر على أعمال )سابك(. 

المخاطر المتعلقة باالستدامة

المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه البيئة والصحة 
والسالمة واألمن

يجب على شراكت )سابك( االمتثال لجميع القوانين واللوائح 
المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن، التي تنطبق على 
عملياتنا. تحدد هذه القوانين واللوائح معايير مختلفة تنظم 

جوانب معينة من جودة البيئة والصحة والسالمة واألمن، وتنص 
على عقوبات مدنية وجنائية ومسؤوليات أخرى تتعلق بانتهاك 

هذه المعايير وتضع، في ظروف معينة، التزامات إلصالح 
المرافق والمواقع الحالية والسابقة التي نمارس فيها عملياتها 

أو كنا نمارس فيها عملياتنا. وفضاًل عن ذلك، قد يتم تطبيق 
ا.  أحاكم خاصة في مناطق العمليات الحساسة بيئّيً

ال تستطيع )سابك( التنبؤ بالتشريعات واللوائح البيئية 
واالجتماعية والصحية التي سيتم سنها في المستقبل أو كيف 
ستتم إدارة أو تطبيق قوانين أو لوائح البيئة والصحة والسالمة 
واألمن الحالية أو المستقبلية. قد يتطلب االمتثال للقوانين أو 

اللوائح األكثر صرامة – أو سياسات اإلنفاذ األكثر صرامة ألي سلطة 
تنظيمية – في المستقبل نفقات مادية من قبل )سابك( 

لتغطية عمليات تركيب وتشغيل األنظمة والمعدات المطلوبة 
من أجل التدابير الالزمة. قد يكون ألي مما سبق )أو للك ما سبق( 

تأثير جوهري وسلبي على أعمال )سابك( ونتائج عملياتها 
ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بزيادة الرسوم المفروضة على 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري

يمكن أن تؤدي التاكليف المرتبطة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون إلى زيادة التاكليف الواقعة على أعمال )سابك( بشلك 

كبير. 

تتوقع )سابك( أن يستمر االهتمام السياسي بالقضايا المتعلقة 
بتغير المناخ والتكيف معه أو التخفيف من حدته عبر إصدار 

اللوائح التنظيمية التي يمكن أن تؤثر بشلك جوهري على عمليات 
)سابك(. وعلى الصعيد الدولي، تتناول اتفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس انبعاثات غازات 
ا  االحتباس الحراري. ُيعد غاز ثاني أكسيد الكربون )CO2( منتًجا ثانوّيً
لحرق أنواع الوقود المختلفة )بما في ذلك النفط والغاز( ويعتبر 
من الغازات المسببة لالحتباس الحراري. خالل عام 2019م، نتجت عن 

عمليات )سابك( انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بلغ حجمها 
3.4 مليون طن متري. وحيث إن المملكة العربية السعودية من 

الدول الموقعة على اتفاقية باريس والمصدقة عليها، فإن 
االمتثال لالتفاقية يتطلب الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

في المملكة، وقد تتغير مسؤوليات الشراكت السعودية بعد 
تنفيذ أي لوائح تتعلق بذلك. فعلى سبيل المثال، ُيمكن أن تؤدي 

هذه اللوائح إلى زيادة تاكليف تشغيل وصيانة مرافق التصنيع 
في )سابك( و/أو تاكليف تثبيت أجهزة جديدة للتحكم في 

االنبعاثات وإدارة أي انبعاثات محتملة للغازات المسببة لالحتباس 
الحراري. قد يكون لهذه التاكليف التشغيلية المتزايدة واالمتثال 

تأثير كبير وسلبي على أعمال )سابك( أو نتائج عملياتها 
ووضعها المالي. 

المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة
ر عدٌد من منتجات شراكت )سابك( من خالل عمليات  ُيَطّوَ

تصنيعية وفنية معقدة للغاية، وبالتالي، هناك مخاطر قد تنجم 
عن ظهور عيوب في أٍي من هذه المنتجات. وتزداد هذه 
المخاطر عندما يدمج الزبائن منتجات )سابك( في المنتجات 

االستهالكية، التي ُتباع بعد ذلك إلى المستهلكين. ورغم أن 
)سابك( تحدد مسؤوليتها تجاه زبائنها عن عيوب المنتجات 

بموجب اتفاقيات البيع والشراء، إال أن األنظمة القانونية في عدٍد 
من الدول تفرض مسؤولية صارمة على الشركة المصنعة أو 

مستوردة المنتجات، وهو ما ال يمكن الحد منه. عالوًة على ذلك، 
تؤدي )سابك( جزًءا كبيًرا من أعمالها دون عقود محددة المدة 

ما ُيمّكن البائع من الحد من مسؤوليته. ويمكن أن تؤدي أية 
عيوب تطرأ في المنتجات المصنعة من )سابك( إلى فرض تاكليف 

كبيرة، بما في ذلك المصاريف المتعلقة باستعادة منتجات 
االستخدام النهائي من جانب زبائن الصناعات التحويلية أو زبائنهم 

واستبدال المواد المعيبة وشطب المخزون المعيب وفقدان 
المبيعات المحتملة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي حدوث مثل هذه 

العيوب إلى مطالبات تتعلق بالمسؤولية عن المنتج والضمان، 
بما في ذلك المسؤولية عن األضرار الناجمة عن مثل هذه 

العيوب. وقد يكون ألٍي من هذه األحداث أو لكها تأثير جوهري 
سلبي على أعمال )سابك( أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي، 

باإلضافة إلى اإلضرار بسمعتها.

المخاطر
تتمة
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المخاطر المتعلقة بحوادث تكون منتجات )سابك( 
جزًءا منها

يمكن أن تتسبب الحوادث التي تنطوي على منتجات )سابك( في 
أضرار جسيمة بالممتلاكت والبيئة وصحة اإلنسان، ما قد يؤثر 
بشلك سلبي على أعمال )سابك( ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي. 

وبوصفها شركة تعمل في مجال الكيماويات والمواد الخطرة، 
فإن أعمال )سابك( معرضة بطبيعتها لخطر االنساكبات أو 

عمليات التصريف أو غيرها من أشاكل إطالق المواد الخطرة في 
البيئة. تستخدم )سابك( المنتجات الكيماوية المتطايرة والمتفجرة 

كمواد أولية وتقوم بتصنيعها وتخزينها ونقلها. ُيمكن لهذه 
المواد عند إطالقها في البيئة أن يكون لها تأثير سلبي. 

وتشمل المخاطر البيئية المرتبطة بعمليات )سابك( ما يلي:

 انفجارات/حرائق في منشآت اإلنتاج أو الخدمات اللوجستية. 	

تصريف الغازات السامة والملوثات في الغالف الجوي. 	

تصريف الكيماويات الخطرة بًرا أو في المجاري المائية. 	

قد تؤدي الحوادث، التي تتضمن هذه المواد أو غيرها، إلى 
حرائق أو انفجارات أو تلوث شديد أو ظروف اكرثية أخرى، ما قد 
يتسبب في أضرار أو إصابات جسيمة لألشخاص أو الممتلاكت أو 
البيئة فضاًل عن تعطيل أعمال )سابك(. ويمكن أن تؤدي مثل 
هذه األحداث إلى تعطل المعدات أو إغالق المرافق، ووقوع 

دعاوى قضائية مدنية، وتحقيقات جنائية، وإجراءات إنفاذ 
تنظيمية، ولكها قد تؤدي إلى مسؤوليات كبيرة على )سابك(. 
كما قد يؤدي أي ضرر يلحق باألشخاص أو المعدات أو الممتلاكت 

أو أي خلل آخر في قدرة )سابك( على إنتاج أو توزيع منتجاتها، إلى 
انخفاض كبير في إيرادات )سابك( وأرباحها وُيسبب تلكفة إضافية 

كبيرة الستبدال أو إصالح أصول )سابك(، اعتماًدا على طبيعة 
الحادث. وقد ال تكون )سابك( مؤمنة بالاكمل، أو غير مؤمنة 

على اإلطالق، ولك ذلك قد يؤدي إلى آثار سلبية جوهرية على 
أعمال )سابك( ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

إضافة إلى ذلك، فإن بعض القوانين البيئية التي تسري على 
)سابك( ُيمكن أن تفرض مسؤولية صارمة، بغض النظر عن الخطأ، 
فيما يتعلق بفرض تاكليف التنظيف على أولئك الذين تخلصوا من 

المواد الخطرة أو أطلقوها في البيئة. نتيجة لذلك، ونظًرا 
لطبيعة أعمال )سابك(، فقد تتحمل الشركة مسؤوليات 

التنظيف البيئي فيما يتعلق بمرافقها الحالية أو السابقة، أو 
مرافق الطرف الثالث المجاورة أو القريبة، أو مواقع التخلص 

البعيدة. وغالًبا ما يكون من المستحيل تقييم مخاطر التلوث 
وتاكليف التنظيف ذات الصلة ما لم يتم إجراء عمليات تدقيق 
بيئية، ويكون مدى المسؤولية بموجب القوانين البيئية قاباًل 

للتحديد بوضوح. وقد تكون التاكليف المرتبطة بأنشطة التنظيف 
المستقبلية – التي قد تحتاج )سابك( للقيام بها أو تمويلها 

– كبيرة. وفضاًل عن ذلك، قد تصبح )سابك( مسؤولة أمام أطراف 
ثالثة عن األضرار، بما في ذلك اإلصابة الشخصية واألضرار التي 

تلحق بالممتلاكت، والتي تنتج عن التخلص من المواد الخطرة أو 
إطالقها في البيئة. 

عالوة على ذلك، بدأت مرافق )سابك( عملياتها الصناعية منذ 
زمن طويل، وتنتج مصانعها كميات كبيرة من النفايات. وتتحمل 

)سابك( تاكليف باهظة إلدارة هذه النفايات والتخلص منها. ولم 
تخضع مرافق )سابك( عموًما لعمليات تدقيق بيئية شاملة 

لتقييم ما إذا اكنت تحوي أي تلوث. وقد تتطلب أي نتائج تشير 
لوجود تلوث اتخاذ إجراءات لإلزالة واإلصالح، وتؤدي إلى التزامات 

أخرى يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال )سابك( 
ونتائج عملياتها ووضعها المالي. 

المخاطر السياسية واالجتماعية

تأثر أعمال المغذيات الزراعية بالظروف المناخية 
والسياسات الزراعية

يتأثر القطاع الزراعي تأثًرا بالًغا بالظروف المناخية المحلية، وقد 
تسهم التغيرات الملحوظة من األنماط المناخية المعتادة في 

منطقة معينة - أو االختالفات التي تطرأ على المناخات المحلية 
أو الكوارث الكبرى المرتبطة بالطقس - في تقليل الطلب على 

منتجات المغذيات الزراعية في )سابك(، ال سيما على المدى 
القصير، إذا تعرضت المنتجات الزراعية أو األراضي التي تزرع بها 

للضرر، أو إذا اكنت هذه التغيرات أو االختالفات أو الكوارث تقلل 
دخل المزارعين وبالتالي قدرتهم على شراء منتجات )سابك(. 

ويمكن أن يكون تأثير الظروف المناخية السيئة - على وجه 
ا، ما يؤدي إلى تأخيرات أو اضطرابات متقطعة  الخصوص -كبيًرا جّدً
خالل مواسم زراعة ونمو المحاصيل، وهو ما يسهم بدوره في 
استخدام الزبائن الزراعيين ألشاكل مختلفة من األسمدة نظًرا ألن 

األسمدة ُتستخدم في أوقات محددة. وبالمثل، قد تؤدي 
الظروف المناخية السيئة بعد الحصاد إلى تأخر فرص استخدام 
األسمدة في فصل الخريف، وهو الموسم الذي تستخدم فيه 

األسمدة في مناطق جغرافية معينة. ويمكن أن يكون للطقس 
تأثير سلبي أيًضا على حجم المحاصيل، ما يقلل دخل المزارعين 

ويمكن أن يضعف قدرتهم على شراء األسمدة.

في عدد من األسواق تستفيد )سابك( من السياسات الحكومية 
التي تدعم القطاع الزراعي. تشمل هذه السياسات: برامج دعم 

السلع التي تقدم اإلعانات للمزارعين لمساعدتهم على شراء 
منتجات المغذيات الزراعية؛ رسوم التصدير على منتجات 

المغذيات الزراعية؛ السياسات الحكومية التي تؤثر على أسعار 
المواد الخام المستخدمة في إنتاج المغذيات الزراعية؛ فضاًل عن 
السياسات األخرى مثل تلك التي تقيد عدد الهكتارات التي يمكن 
زراعتها، أو التي تتطلب زراعة نوع معين من المحاصيل وتحد من 
استخدام منتجات المغذيات الزراعية في مناطق معينة أو تسمح 

بأنواع معينة من المنتجات الزراعية. ونتيجة لهذه السياسات 
)التي غالًبا ما تتضمن دعًما مباشًرا أو غير مباشر لشراء 

األسمدة(، غالًبا ما يكون المزارعون قادرين على اإلنفاق على 
منتجات المغذيات الزراعية أكثر مما ينفقونه في غياب مثل تلك 

السياسات. 

أيًضا، قد تنظم السياسات الحكومية مساحة األراضي التي يمكن 
استخدامها لزراعة المحاصيل، أو أنواع المحاصيل المزروعة 

وأسعارها، وقد يؤثر أي من ذلك سلًبا على الطلب على منتجات 
)سابك(. يؤدي التغيير في السياسات الحكومية بسبب هذه 

العوامل أو غيرها إلى انخفاض في الطلب وكذلك في أسعار 
منتجات المغذيات الزراعية، ما قد يكون له تأثير سلبي جوهري 

على أعمال )سابك( ونتائج عملياتها ووضعها المالي. 

على الجانب اآلخر، قد تؤدي المعاهدات واالتفاقيات الدولية، 
مثل تلك التي أصدرتها منظمة التجارة العالمية، إلى خفض 

اإلعانات المقدمة للمنتجين الزراعيين أو تؤدي إلى حدوث تغييرات 
معاكسة أخرى لبرامج دعم الدولة للقطاعات الزراعية، والتي 

يمكن أن تقوض نمو الطلب أو تسبب انخفاًضا في أسعار منتجات 
المغذيات الزراعية.

فضاًل عن ذلك، فإن عدًدا من المناطق القضائية، بما في ذلك 
المنطقة االقتصادية األوروبية، تدرس – وقد تعتمد – فرض 

قيود على استخدام وتطبيق منتجات المغذيات الزراعية بسبب 
مخاوف بشأن تأثير هذه المنتجات على البيئة و / أو قد تفرض 

قيوًدا على محتوى الاكدميوم والمعادن الثقيلة األخرى في 
األسمدة بسبب المخاوف الصحية من اآلثار الضارة لهذه العناصر. 

وفي حال تم ذلك، فقد تؤثر هذه القيود القانونية على 
استخدام المنتجات الغذائية الزراعية بشلك سلبي وجوهري، 

وتؤدي لتراجع الطلب على منتجات المغذيات الزراعية وأسعارها.

المخاطر الناشئة عن ضوابط التجارة الدولية
ُتّصدر )سابك( المنتجات إلى الدول التي تبّنت أساليب ووسائل 
الدفاع التجاري مثل قوانين ولوائح ماكفحة اإلغراق وماكفحة 

الدعم. وقد يؤدي عدم االلتزام بهذه القوانين واللوائح إلى فرض 
رسوم ماكفحة اإلغراق أو فقدان الدعم على المنتجات الواردة 

إلى تلك البلدان. 

وترى )سابك( أن تطبيق بعض البلدان لتدابير الدفاع التجاري 
وغيرها من أشاكل الرقابة التجارية من المرجح أن يزداد في 

المستقبل. على سبيل المثال، قبل إبرام صفقة تجارية مع الصين 
في يناير 2020م، زادت الواليات المتحدة من القيود المفروضة على 
التجارة الدولية وزادت التعريفات الجمركية بشلك كبير على بعض 

السلع المستوردة إلى الواليات المتحدة، واستجابت الصين 
بإجراءات مماثلة على السلع المستوردة من الواليات المتحدة. 

تقدم )سابك( خدماتها لسوق الواليات المتحدة من خالل 
الصادرات ولكنها أيًضا تستورد المواد الخام وتصدر منتجات 

مصنعة في الواليات المتحدة، وبالتالي قد تتأثر سلًبا في حالة 
اعتماد تدابير حمائية إضافية من قبل اإلدارة األمريكية والتدابير 
المضادة التي اعتمدتها البلدان األخرى، وال سيما الصين، وهي 
سوق تصدير مهمة بالنسبة لشركة )سابك(. من ناحية أخرى، 

تستفيد )سابك( من الحواجز التجارية في األسواق حيث تبيع 
ا. ُيمكن لتدهور مثل هذه العالقات  المنتجات المنتجة محلّيً

التجارية، ال سيما بين الواليات المتحدة والصين واالتحاد األوروبي، 
أن يؤدي إلى تداعيات سلبية في هذه البلدان ويكون له تأثير 

سلبي على التجارة العالمية والبيئة االقتصادية. وتتعرض )سابك( 
لمثل هذه اإلجراءات نظًرا ألن منتجاتها الرئيسة )البالستيكيات 

والكيماويات( قد تكون هدًفا لهذه األدوات وألن بعض أسواق 
التصدير الرئيسة بالنسبة لـ)سابك(، مثل الصين، تتأثر بهذه 
اإلجراءات. وبشلك عام، يمكن أن يكون ألٍي من تدابير الدفاع 

التجارية أو الرسوم التي ُتفرض على الصادرات أو الواردات من 
)سابك( أو مورديها أو زبائنها أثر جوهري سلبي على أعمالها أو 

نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

التغييرات التي تطرأ على األنظمة أو اللوائح أو عدم 
ا  االلتزام بأٍي من األنظمة واللوائح، قد تؤثر جوهرّيً

ا على أعمالنا وسلبّيً
تخضع )سابك( ألنظمة ولوائح مختلفة؛ وقد تتعلق هذه 

األنظمة واللوائح بمتطلبات الترخيص والتزامات البيئة والصحة 
واألمن والسالمة، وضوابط األصول واالستثمار، وموجهات 

التسويق، والضغوط/التوجهات المتعلقة بتغير المناخ، 
ومجموعة من المتطلبات األخرى. وتخضع منتجات البتروكيماويات 

من )سابك( - على وجه الخصوص - لمجموعة متنوعة من 
األنظمة واللوائح الحكومية المتعلقة باستخدام المواد السامة 

أو الخطرة التي تستخدمها هذه األعمال والتصرف فيها 
والتخلص منها. ويمكن أن يكون االلتزام بهذه األنظمة واللوائح 

ملكًفا، وتتحمل )سابك( التاكليف، بما في ذلك النفقات 
الرأسمالية وستستمر في تحملها لاللتزام بهذه المتطلبات. 

عالوًة على ذلك يمكن أن يمثل عدم االلتزام بهذه األنظمة 
واللوائح أو أي تغييرات تطرأ عليها، بما في ذلك سن لوائح 

ا على أعمال )سابك( أو نتائج  ا وسلبّيً إضافية، تأثيًرا جوهرّيً
عملياتها أو وضعها المالي. 

تستخدم )سابك( وتصنع مواد كيميائية خطرة تخضع للقوانين 
والنظم التي تفرضها العديد من السلطات الحكومية الوطنية 
والمحلية في البلدان التي تعمل فيها، ويجب على )سابك( أن 

تثبت للسلطات المعنية أن المنتج آمن لالستخدامات المقصودة 
وأنها قادرة على تصنيع المنتج وفًقا للوائح المعمول بها من 

أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على بعض 
المنتجات وعمليات اإلنتاج الجديدة. قد تكون عملية السعي وراء 
هذه الموافقات التنظيمية مستهلكة للوقت وعرضة لتأخيرات 

غير متوقعة وكبيرة، وقد ال ُتمنح الموافقات التنظيمية للشركة 
في الوقت المناسب، أو على اإلطالق مما يؤثر سلًبا على قدرة 

)سابك( على طرح منتجات جديدة واالستمرار في توزيع المنتجات 
الحالية وتحقيق إيرادات من تلك المنتجات، وهو ما يترك أثًرا 
ا ملموًسا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها  سلبّيً

المالي. إضافة إلى ذلك، قد ُتسّن أنظمة ولوائح جديدة في 
المستقبل ينتج عنها فرض تاكليف إضافية تتعلق بااللتزام 

باللوائح أو مصادرة المنتجات أو استدعائها أو الغرامات المالية، 
وقد يؤدي أٌي منها إلى إعاقة أو حظر تطوير منتجات )سابك( 

وتوزيعها وبيعها. وقد يؤثر إخضاع أٍي من المواد الخام أو 
المنتجات الخاصة بالشركة لعملية تنظيم أو إعادة تصنيف سلًبا 

على توفر هذه المنتجات أو إماكنات تسويقها، أو يؤدي إلى 
فرض حظر على استيرادها أو شرائها أو بيعها، أو يتطلب من 

)سابك( تحمل تاكليف متزايدة لاللتزام بمتطلبات اإلشعار أو وضع 
العالمات أو متطلبات المناولة، ولك منها قد يؤثر سلًبا على 

أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

يعتمد نجاح )سابك( في المستقبل-جزئًيا- على قدرتها المستمرة في 
توظيف كفاءات عالية المهارة، ودمجها، واالحتفاظ بها.

المخاطر
تتمة
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المخاطر المرتبطة باستخدام الملكية الفكرية 
وتراخيص التقنية

تعتمد )سابك( على مجموعة واسعة من مواضيع الملكية 
الفكرية لدعم أعمالها، وقد حصلت، بهذا الصدد، على تراخيص 
لبعض التقنيات التي ُتستخدم في منشآتها الصناعية. وتستند 

عمليات الشركة المتعلقة بالبتروكيماويات بالمملكة في المقام 
األول إلى تراخيص التقنية من شراكء المشاريع المشتركة وغيرهم 

من األطراف األخرى. وقد يتطلب إنهاء أي ترخيص تقني جوهري 
أو نزاع يتعلق باستخدامه من الجهة ذات الصلة في )سابك( 
التوقف عن استخدام التقنية المعنية، وبالتالي قد يؤثر ذلك 

سلًبا على قدرة هذه الجهة على إنتاج المنتجات ذات الصلة. كما 
أن عدم قدرة )سابك( على الحفاظ على أي ترخيص يشلك مصدًرا 

لترخيص تقني من الباطن ألي شركة تابعة لها، قد يتطلب من 
هذه الشركة التابعة وقف استخدام التقنية، والحصول على 

ترخيص هذه الحقوق من طرف ثالث آخر لممارسة هذه الحقوق 
بشروط تجارية أقل تفضياًل، أو الحصول على تقنية بديلة ذات 

جودة أو معايير أداء أقل وبتلكفة أكبر. ويمكن أن يشلك أي مما 
ا على أعمال )سابك( ونتائج عملياتها. ا سلبّيً سبق تأثيًرا جوهرّيً

بينما تحتفظ )سابك( بأنظمة النسخ االحتياطي لبياناتها، ال توجد 
تأكيدات على أنها ستعمل بكفاءة أو بسرعة كما هو متوقع. 

وإذا استطاعت هذه التهديدات التغلب على إجراءات أمن 
المعلومات التي تنفذها )سابك(، فقد تؤدي إلى اختراق 

المعلومات السرية، واالستخدام غير السليم لألنظمة والشباكت، 
والتالعب بالبيانات وتدميرها، وتعُطل اإلنتاج، واضطرابات 

التشغيل، والتي بدورها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري 
على أعمال )سابك( ونتائج عملياتها ووضعها المالي. 

التعويل كثيًرا على طاقات فريق العمل من 
الموظفين والمسؤولين

ا على مواصلة استقطاب  يعتمد نجاح )سابك( المستقبلي جزئّيً
الموظفين ذوي المهارات العالية ودمجهم واالحتفاظ بهم، وال 
يزال الطلب متزايًدا على الموظفين ذوي الخبرة وأصحاب الكفاءات 

في القطاعات التي تعمل فيها الشركة، وتتصاعد المنافسة 
الستقطابهم واالستفادة من مواهبهم، وربما ال ُتوّفق في 

مسعاها إلى تعيين الموظفين المؤهلين الالزمين أو تدريبهم 
أو االحتفاظ بهم في المستقبل. كما تعتمد الشركة على 

موظفيها التنفيذيين وطواقمها الرئيسة، ويقود نجاح أعمالها 
أداء هؤالء المسؤولين والموظفين الرئيسين وقدرة )سابك( 

على االحتفاظ بهم، وقد تؤثر الخسارة غير المتوقعة لخدمات 
المسؤولين التنفيذيين أو الموظفين الرئيسين في )سابك( تأثيًرا 

ا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها  جوهًريا وسلبّيً
المالي.

قد تحتاج )سابك( إلى تقديم تعويضات ومزايا تنافسية أخرى 
لجذب الموظفين األساسيين واالحتفاظ بهم في المستقبل. 
وإذا لم تتمكن )سابك( من توظيف موظفين مؤهلين جدد 

لدعم أعمالها المتنامية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري 
على أعمال )سابك( أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي 
واالجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
تقع )سابك( في موقع مركزي في منطقة ذات أهمية 

استراتيجية، وقد تعرضت أجزاء من هذه المنطقة لحاالت من 
عدم االستقرار السياسي واألمني ال سيما في السنوات األخيرة. 

ا لنزاعات مسلحة و/أو  وتخضع العديد من دول المنطقة حالّيً
اضطرابات اجتماعية وسياسية، بما في ذلك النزاعات أو 

االضطرابات في اليمن وسوريا وليبيا والعراق. وقد يكون لعدم 
االستقرار داخل منطقة الشرق األوسط تأثير سلبي جوهري على 
جذب المملكة العربية السعودية لالستثمار األجنبي ورأس المال، 

وقدرتها على االنخراط في التجارة الدولية، وبالتالي وضعها 
االقتصادي والمالي. 

كذلك ال تزال حالة عدم االستقرار والصراعات داخل منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشلك مصدر قلق كبيًرا فيما 
يتعلق بالعمليات التجارية، وربما تؤدي إلى استمرار حالة عدم 

اليقين فيما يتعلق بالتنبؤ بأداء األعمال على المدى القريب إلى 
المتوسط. وفضاًل عن ذلك، تم مؤخًرا اختراق طرق خطوط 

مالحية مهمة بالنسبة لـ)سابك(. على سبيل المثال، يعد مضيق 
هرمز ممًرا رئيًسا الستيراد وتصدير المنتجات من وإلى المملكة، 

ال سيما من وإلى ميناء الجبيل، الذي تحتفظ )سابك( فيه بعمليات 
تصنيع واسعة النطاق، وأي إغالق أو خرق لطرق الشحن عبر هذا 

المضيق سيعوق بشلك كبير قدرة )سابك( على نقل المنتجات. 

المخاطر المالية واالقتصادية 

تخضع الشركة لظروف السوق االقتصادية العالمية
تواجه )سابك( مخاطر مرتبطة بحدوث تغييرات تطرأ على البيئة 
االقتصادية العالمية وفي المناطق الرئيسة التي تنفذ أعمالها 

بها. ويتأثر أداء )سابك( بشلٍك خاص بالدورات االقتصادية التي 
تؤثر على قطاعات المستخدمين النهائيين، مثل قطاعات شراكت 

البناء والسيارات، نظًرا ألن المنتجات التي تصنعها )سابك( 
ُتستخدم بصفتها وسيًطا في تصنيع المنتجات التي تستخدمها 

هذه الشراكت. وخالل العقد الماضي واصل االقتصاد العالمي 
التباطؤ والتقلبات العالية وتراجع النشاط التجاري، إلى جانب 

البطالة وانخفاض أسعار الفائدة وتضاؤل ثقة المستهلكين، ما 
أّثر على طلب قطاع الصناعات التحويلية للمنتجات الكيماوية 

والبالستيكية في مناطق وقطاعات صناعية معينة.

ال تستطيع )سابك( التنبؤ باالتجاهات السلبية في االقتصاد 
العالمي وتأثيرها على طلب السوق لمنتجات )سابك( وربحيتها. 
ويمكن ألي حاالت تراجع في االقتصادات اإلقليمية أو العالمية، أو 

أزمات السوق أو فترات عدم االستقرار الطويلة، أن تؤثر سلًبا على 
أعمال )سابك( أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. وبشلك 

خاص، فإن تدهور المناخ االقتصادي ُيمكن أن يؤدي إلى انخفاض 
الناتج الصناعي وتدني الطلب للسلع والمنتجات االستهالكية بما 
في ذلك السيارات ومنتجات التعبئة والتغليف والسلع الصناعية 
والمنسوجات والسلع الزراعية، التي تدخل منتجات )سابك( في 
إنتاجها، سواء على مستوى العالم أو في بعض المناطق التي 

تنفذ فيها )سابك( أعمالها.

يمكن أن يؤدي الركود الممتد لفترة طويلة في أي من المناطق 
ا( إلى انخفاض كبير  الجغرافية التي تعمل بها )سابك( )أو عالمّيً

في الطلب لمنتجات )سابك(. وعليه، فإن الظروف المعاكسة في 
االقتصاد العالمي يمكن أن تؤثر سلًبا على أعمال )سابك( أو نتائج 

عملياتها أو وضعها المالي. كذلك، ُيمكن للتغييرات في 
سياسات التجارة العالمية أن تحد من قدرة )سابك( على العمل 
بشلك تنافسي في األسواق المستهدفة، وتحقيق أهدافها 

التنموية. 

ربما نواجه صعوبات في الوفاء بااللتزامات المالية، أو 
تمويل اإلنفاق الرأسمالي المخطط 

إن أي خلل تشهده أسواق االئتمان العالمية - فضاًل عن مخاطر 
إعادة تسعير االئتمان وأي صعوبات في أوضاع السوق المالية 

- قد يؤثر على قدرة )سابك( على تمويل أعمالها أو مشاريعها 
تأثيًرا اكماًل، أو على قدرتها على التمويل على النحو أو التلكفة 
التي اكن عليها األمر في الماضي. وإذا تعذرت إعادة تمويل أو 

سداد أي قروض أو سندات دين أخرى فيما يتعلق بتمويل )سابك( 
أو الشراكت التابعة، أو تمديدها بشروط مقبولة أو دفعها مع 

عائدات معامالت أخرى، فستتأثر التدفقات النقدية والنتائج 
ا. كذلك إذا أدت تاكليف  ا وسلبّيً المالية في )سابك( تأثًرا جوهرّيً

التمويل المعمول بها، أو عوامل أخرى أثناء أٍي عمليات إعادة 
تمويل من هذا القبيل، إلى تاكليف تمويل أعلى، فإن مثل هذه 

الزيادة في تاكليف التمويل ستؤثر سلًبا على النتائج المالية 
للشركة.

تستخدم شراكت )سابك( تقنيات فائقة التطور في تصنيع العديد من 
منتجاتها.

إضافة إلى ذلك، يتم استخدام العديد من منتجات )سابك( في 
إنتاج سلع استهالكية أخرى، مثل العبوات البالستيكية. ُيمكن 

للتصورات العامة السلبية، أو الحظر أو القيود من قبل الجهات 
التنظيمية فيما يتعلق باستخدام البالستيك بسبب المخاوف 

البيئية المتعلقة بإنتاج البالستيك والتخلص منه، أن تقلل من 
الطلب على منتجات )سابك(. كذلك أدخلت السلطات القضائية 

في بعض المناطق تشريعات )منها ما هو أكثر صرامة( لحظر أو 
تقييد أو عدم تحفيز استخدام أنواع معينة من العبوات أو 

المنتجات البالستيكية، مثل األكياس البالستيكية ذات االستخدام 
الواحد. على سبيل المثال، أدخل عدد من البلدان لوائح لحظر 

استخدام األكياس البالستيكية خفيفة الوزن غير القابلة للتحلل 
والقائمة على البولي إيثيلين، بينما فرضت دول أخرى ضرائب على 

استخدامها. قد يؤدي اتخاذ مزيد من اإلجراءات التشريعية إلى 
انخفاض الطلب على منتجات )سابك( ويمكن أن يؤثر سلًبا على 

أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. 

قد تتغير القوانين واللوائح ويتغير تفسيرها وتطبيقها من 
وقت آلخر. وقد يكون ألي تغيير في القوانين أو اللوائح أو طريقة 

تفسيرها )أو اختالف وجهات النظر من قبل أي سلطة عن 
وجهة نظر )سابك(( تأثير جوهري وسلبي على أعمال )سابك( أو 

نتائج عملياتها أو وضعها المالي. 

المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى التقاضي أو 
لكتيهما

تتعرض )سابك( للمخاطر المتعلقة باإلجراءات القانونية 
والتنظيمية التي ُتعد هي- أو شراكتها التابعة وشراكتها 

المرتبطة والمشاريع المشتركة في الوقت الحاضر - طرًفا فيها، 
أو التي يمكن أن تنشأ مستقباًل. وقد تتضمن هذه المخاطر - 

على وجه الخصوص - المخاطر المتعلقة بمسؤولية المنتج، 
وقوانين المنافسة، وماكفحة االحتاكر ومراقبة الصادرات وحماية 
البيانات، وقانون براءات االختراع، وقانون المشتريات، والتشريعات 

الضريبية، وحماية البيئة في البلدان التي تعمل فيها )سابك(، 
وقد يؤدي دخول الشركة طرًفا في الدعاوى القضائية واإلجراءات 

التنظيمية إلى فرض غرامات أو عقوبات، أو يؤثر ذلك سلًبا على 
سمعتها.

عالوة على ذلك، ال يمكن التنبؤ بالدعاوى القضائية واإلجراءات 
التنظيمية، وقد تؤدي اإلجراءات القانونية أو التنظيمية و/أو 

إجراءات التسوية التي تشارك فيها )سابك( أو تكون طرًفا فيها، 
إلى عقوبات كبيرة ُيمكن أن تؤدي إلى خسائر وتاكليف ومصاريف 

كبيرة. وقد ال يتم تغطية هذه الخسائر أو التاكليف والمصروفات 
ا من خالل مزايا التأمين. وربما تؤدي التحقيقات في  ا أو لكّيً جزئّيً

االنتهااكت القانونية أو التنظيمية المحتملة إلى فرض عقوبات 
مدنية أو جنائية و / أو عواقب مالية أخرى. 

ا على أعمال )سابك(  ا سلبّيً وقد يشلك أٍي مما سبق تأثيًرا جوهرّيً
أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي وكذلك على سمعتها. 

المخاطر
تتمة
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وقد ال يتوفر التمويل الخارجي للشركة بشروط مقبولة. في حال 
تعرضت )سابك( لديون إضافية مستقباًل، فقد تصبح خاضعة 

التفاقات ونسب مالية إضافية أو أكثر تقييًدا، أو قد ُيطلب منها 
مد الضمان على أصولها لصالح الُمقرضين. كما أن أي زيادة في 

المديونية تتطلب تخصيص جزء كبير من التدفقات النقدية 
القادمة من العمليات، لدفع أصل الدين والفائدة )إلى الحد 

المستحق الدفع( على مديونية )سابك(، ما يقلل من قدرتها 
على االستفادة من التدفق النقدي في تمويل عملياتها وفرص 

األعمال المستقبلية.

ولك ما سبق قد يحد من قدرة )سابك( على زيادة رأس المال 
لتمويل أي نفقات أو عمليات رأسمالية مستقبلية، ويعّرضها 

لمخاطر زيادة أسعار الفائدة أو زيادة التاكليف أو لكتيهما 
لتغطية أسعار الفائدة، كما يعّرضها لمخاطر إعادة التمويل، إلى 

الحد الذي ال تستطيع معه سداد قروضها من التدفقات 
النقدية الناتجة عن أنشطتها الداخلية. وإذا لم تتمكن الشركة 
من الحصول على تمويل مناسب أو مساهمات رأسمالية أخرى 

لتمويل رأس المال ونفقات االستثمار مستقباًل، فقد يتطلب ذلك 
تغيير مثل هذه المشاريع أو تقليل نطاقها أو تأجيلها أو 
إلغاءها؛ ما قد يؤثر بدوره على الربحية والقدرة التنافسية 

للعمليات.

قد يكون ألي مما سبق تأثير جوهري وسلبي على أعمال )سابك( 
أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. 

المخاطر المتعلقة بائتمان الزبائن
تقدم )سابك( خدماتها ومنتجاتها لمجموعة متنوعة من 

الزبائن تجعلها عرضة لمخاطر عدم الدفع نظير تلك الخدمات 
والمنتجات، ال سيما على صعيد الذمم التجارية المدينة. وتزداد 

هذه المخاطر عندما تتدهور األوضاع في القطاعات التي يعمل 
فيها زبائنها، أو تتدهور الظروف االقتصادية العامة. في حين 
تتبع )سابك( إجراءات معمواًل بها لمراقبة مخاطر االئتمان على 

مستحقاتها، وتواصل مراقبة الحدود االئتمانية للزبائن، 
والمخاطر المرتبطة بها، إال أن عدم وجود ضمان بأن هذه 

اإلجراءات ستمنع وقوع خسائر ائتمانية ُيمكن أن يؤثر بشلك سلبي 
وجوهري على أعمالها أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها 

المالي.

المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة ومخاطر صرف 
العمالت األجنبية

تتعرض )سابك( لمخاطر سعر الفائدة في سياق سير العمل على 
النحو المعتاد، وينتج ذلك أساًسا عن التزاماتها المتعلقة بالدين 

طويل األجل مع معدالت فائدة عائمة. وتنجم مخاطر سعر 
الفائدة عن التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة السائدة في 

السوق، ويمكن أن ُيحِدث ذلك تغييًرا في القيمة الحالية 
للسندات ذات األسعار الثابتة والتقلبات في مدفوعات الفوائد 
للسندات ذات األسعار المتغيرة، ما قد يؤثر إيًجابا أو سلًبا على 

األرباح، وقد تؤدي أي مخاطر مستقبلية لسعر الفائدة- غير 
مشمولة في الغطاء التأميني - إلى زيادة مصروفات الفائدة 

المفروضة على )سابك( وربما يؤثر بشلك سلبي وجوهري على 
أعمالها أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

عالوًة على ذلك، تعمل )سابك( على الصعيد الدولي، وهي 
بالتالي معرضة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن 

التعرض لمختلف العمالت، خاصة فيما يتعلق بتقلبات العمالت 
األخرى مقابل الريال السعودي. وتتمثل هذه المخاطر أساًسا في 

الذمم المدينة، والذمم الدائنة التجارية، وبعض الحسابات 
المصرفية المقومة بغير عملة الريال السعودي، والقروض 

المصرفية، ومع ذلك، ما دام الريال السعودي مربوًطا بالدوالر 
األمريكي، وما دامت معامالت )سابك( تتم أساًسا بالدوالر 

األمريكي، فإن الشركة ليست عرضة بدرجة كبيرة لمخاطر تتعلق 
بالدوالر األمريكي. ونتيجة لذلك، فإن العملة األجنبية األكثر 

أهمية التي تتعامل بها )سابك( هي اليورو. كما تتعامل بدرجة 
أقل مع الجنيه البريطاني والين الياباني واليوان الصيني. وتحث 

سياسات )سابك( الشراكت التابعة لها على إجراء مراجعة دورية 
لمخاطر العمالت، بينما تدير )سابك( بشلك مركزي جميع العمليات 

المتعلقة بالمشتقات المالية، ومع ذلك ليس هناك ضمان بأن 
تكون أي إجراءات احترازية اكفية لحماية )سابك(، أو أن أي تقلبات 

مستقبلية في سعر صرف العمالت لن يؤثر سلًبا على أعمالها أو 
نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

نتيجة النخفاض أسعار النفط الخام منذ يونيو 2014م، واجهت 
بعض الدول اإلقليمية المنتجة للنفط، والتي "ربطت" عملتها 

المحلية بالدوالر األمريكي، ضغوًطا إلزالة "االرتباط" بالعمالت 
األجنبية. واختارت اكزاخستان ونيجيريا وأذربيجان فك ارتباط 

عمالتها المحلية بالدوالر األمريكي. وبالنسبة الحتمالية اتباع 
دول مجلس التعاون الخليجي لخطوة مماثلة فإنه أمر غير واضح، 
إال أنه ال يزال هناك خطر من أن يؤدي أي فك ارتباط مستقبلي من 
قبل دول مجلس التعاون الخليجي إلى خفض قيمة أي من هذه 

العمالت غير المرتبطة بالدوالر األمريكي، ويمكن أن يؤدي إلى 
تقلبات العملة. كما أن أي تغيير في سياسة سعر الصرف الحالية 
ينتج عنه انخفاض كبير في قيمة الريال السعودي مقابل الدوالر 

األمريكي أو العمالت الرئيسة األخرى، فربما سيكون له تأثير 
جوهري وسلبي على أعمال )سابك( أو نتائج عملياتها أو 

وضعها المالي. 

االعتماد على أداء الشراكت التابعة والمشاريع 
المشتركة وتوزيعات أرباحها وتدفقات إيراداتها 

األخرى.
تنفذ )سابك( عملياتها بشلٍك أساسي من خالل شراكتها التابعة 

ومشاريعها المشتركة وتستمد معظم إيراداتها منها، 
وتحتفظ بعمليات محدودة ُمدرة لإليرادات خاصة بها. وبالتالي، 

تعتمد التدفقات النقدية في )سابك( والقدرة على الوفاء 
بمتطلباتها النقدية - بما في ذلك التزاماتها الواردة في التقرير 
-على الربحية والتدفقات النقدية لشراكتها التابعة ومشاريعها 

المشتركة، ال سيما فيما يتعلق بقدرتها على توزيع األرباح 
لشركة )سابك(، وسداد الفائدة وفًقا للقروض المشتركة بين 

الشراكت التي تمنحها لها )سابك(، ودفع الرسوم نظير أي 
خدمات مشتركة بين الشراكت تقدمها )سابك( لها )مثل بيع 
منتجات تلك الشراكت، ومنحها التراخيص التقنية/ الترخيص من 

الباطن، وتقديم إمدادات الحفازات، وكذلك تقديم بعض 
الخدمات اإلدارية والخدمات التقنية األخرى(.

تنفذ )سابك( أنشطة أعمال معينة، على وجه الخصوص من خالل 
مشاريع مشتركة ال تخضع لسيطرتها. وقد تبرم الشركة أيًضا 

مشاريع مشتركة إضافية مستقباًل، ويدير بعض هذه المشاريع 
المشتركة مع الغير، مجلس إدارة لهذه المشاريع المشتركة جرى 

تفويضه التخاذ القرارات التجارية والمالية واإلدارية مع مراعاة 
المصلحة المشتركة لشركة المشروع المشترك ذات الصلة. 

وبالتالي، قد ال تكون هذه القرارات في صالح )سابك( فقط بل 
قد تعكس مصالح الشراكء اآلخرين في المشروع المشترك، بما 

في ذلك ما يتعلق بتوزيعات األرباح. وإضافة إلى ذلك، قد يتخلف 
شراكء )سابك( في المشروع المشترك عن التزاماتهم تجاه 
)سابك( أو المشروع المشترك، أو قد تكون لديهم مصالح 

اقتصادية أو تجارية تتعارض مع مصالح )سابك( أو المشروع 
المشترك، أو قد يتخذون إجراءات تتعارض مع أهداف )سابك( أو 

سياساتها، ما قد يؤدي إلى حدوث خالف بين )سابك( وشراكئها 
في المشروع المشترك.

إن أي انخفاض في أداء هذه الشراكت التابعة أو المشاريع 
المشتركة أو أرباحها ُيمكن أن يؤثر على قدرتها على دفع األرباح 

أو الفائدة أو سداد مدفوعات أخرى لـ)سابك( أو لكيهما، 
ا على نتائج العمليات والوضع  ا وسلبّيً وبالتالي قد يؤثر تأثيًرا مادّيً

المالي لـ )سابك(.

المخاطر الناشئة عن االلتزامات التقاعدية للشركة
حددت )سابك( خطًطا وبرامج استحقاقات المعاشات في مختلف 

البلدان وأكبرها في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة؛ ففي 
الواليات المتحدة تقدم بعض شراكت )سابك( أيًضا خطًطا لما بعد 

التقاعد توفر بعض المزايا الطبية والتأمين على الحياة 
للمتقاعدين والمعالين المستحقين. وتقدم شراكت )سابك( ذات 

الصلة كذلك التمويل وغيره من االلتزامات فيما يتعلق بمثل 
هذه المعاشات أو خطط االستحقاقات وفًقا للقواعد المطبقة 
على خطة التقاعد أو المزايا الخاصة بلك منها. تقتضي حسابات 
هذه الخطط أن تضع اإلدارة بعض االفتراضات المتعلقة بمعدل 

العائد طويل األجل على أصول الخطة، ومعدالت الخصم 
المستخدمة لقياس االلتزامات والنفقات المستقبلية، ومعدالت 

التضخم في جدول الرواتب، ومعدالت اتجاه تاكليف الرعاية 
الصحية، والوفيات وافتراضات أخرى. ويستند اختيار االفتراضات إلى 

االتجاهات التاريخية وظروف االقتصاد والسوق المعروفة في 
وقت إجراء التقييم، ومع ذلك فإن هذه التقديرات عرضة للتغيير 

من فترٍة إلى أخرى على أساس أداء أصول الخطة والتقييمات 
األكتوارية وظروف السوق والتغيرات التي تطرأ على المزايا 

المتعاقد عليها. وقد تؤدي التغييرات غير المواتية على تلك 
ا  التقديرات، وكذلك النتائج الفعلية التي تختلف اختالًفا جوهرّيً

عن التقديرات إلى زيادة هائلة في التزامات )سابك( أو متطلبات 
ا  ا وسلبّيً التمويل المستقبلية؛ وهذا بدوره قد يؤثر تأثيًرا جوهرّيً

على نتائج العمليات والوضع المالي للشركة.

المخاطر الحالية الناشئة 

التأثيرات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد-19(

إن تفشي األمراض المعدية على نطاق عالمي، كما هو الحال مع 
وباء كورونا المستجد )كوفيد-19(، الناجم عن الفيروس التاجي 

الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم وأعلنته منظمة الصحة 
العالمية جائحة في 11 مارس 2020م، قد أثر على معنويات قطاع 

االستثمار، ما أدى إلى تقلبات في أسواق رأس المال العالمية 
وتأثر الطلبات واألسعار في العديد من القطاعات الصناعية التي 

تبيع )سابك( منتجاتها فيها. وطوال عام 2020م، أدى تفشي 
فيروس )كوفيد-19( إلى فرض قيود على السفر والنقل العام، 

وقيود على التجارة ونقل البضائع، وإغالق مطول ألماكن العمل، 
كما ساهم في انخفاض السندات العالمية وتقييمات األسهم. 
وفي حين أن بعض البلدان قد خففت من حدة هذه القيود أو 
ألغتها، ال تزال البلدان األخرى تواصل فرضها وتضطر إلى إعادة 
فرضها بعد أن عانت من عودة ظهور حاالت إصابة أو وفيات 

نتيجة الجائحة. وفضاًل عن اآلثار المذكورة أعاله، أدى تفشي 
فيروس )كوفيد-19( إلى اضطراب االقتصاد العالمي بشدة، ما 

أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة، وأثر سلًبا على الطلب العالمي، 
ومن المتوقع أن يكون له تأثير سلبي جوهري على معدالت 

النمو العالمية، والتي من المرجح أن تؤثر سلًبا على الناتج المحلي 
اإلجمالي للمملكة والمناطق األخرى التي تعمل فيها )سابك(، 

وتؤثر بصفة خاصة على الطلب في أسواق المنتجات حيث تعمل 
)سابك( وزبائنها. وعلى مستوى العرض، اكنت هناك زيادة كبيرة 

في تقلبات المواد األولية، باإلضافة إلى ذلك، تأثر األداء 
التشغيلي للصناعة سلًبا من خالل تعطيل سالسل اإلمدادات 

وعدم القدرة على تشغيل األصول بشلك طبيعي بسبب اعتبارات 
التباعد االجتماعي. ال تزال جائحة كورونا مستمرة وال يمكن التنبؤ 

بمدة التفشي وتأثيره وشدته وقد تكون كبيرة، خاصة على 
المدى القصير، رغم أن اللقاح قد يبدأ في احتواء معدل االنتشار.

ورغم أن الغالبية العظمى من منتجات )سابك( تعتبر ضرورية 
خالل هذه الفترة من األزمة، إال أن الطلب قد انخفض على 

العديد من منتجات )سابك( األخرى، ال سيما تلك التي تخدم قطاع 
صناعة السيارات واألسواق النهائية األخرى ذات الصلة. ُيعد قطاع 

الكيماويات من القطاعات األساسية التي تم تصنيفها ضمن 
قطاعات البنية التحتية الحيوية في العديد من أكبر اقتصادات 

العالم، ولذلك تم استثناء مواقع التصنيع التابعة لشركة )سابك( 
وال تزال مستبعدة على نطاق واسع من أوامر اإلغالق الحكومية. 
ونتيجة لذلك، ظلت معظم مصانع )سابك( حول العالم تعمل وال 

تزال قيد العمل. تعمل هذه المرافق وفًقا لمعايير الصحة 
والسالمة المتزايدة المتوافقة مع اإلجراءات الحكومية، وفي 

بعض الحاالت تعمل بمعدالت تشغيل منخفضة نتيجة انخفاض 
الطلب، ولكتا الحالتين تشلك مزيًدا من التاكليف بالنسبة 

لـ)سابك(. فضاًل عن ذلك، تلتزم )سابك( بإجراءات اإلدارة الفاعلة 
لرأس المال، والمحافظة على ميزانية عامة قوية، وقد علقت 

جميع النفقات الرأسمالية، باستثناء النفقات الرأسمالية غير 
التقديرية للعمليات اآلمنة والموثوقة والمشاريع التي هي في 

مراحلها األخيرة.

المخاطر
تتمة
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اإلطار العام لحوكمة )سابك(: 
لتحقيق األهداف االستراتيجية 

هيلك الحوكمة وتعزيز االستدامة
تلتزم )سابك( بتطبيق العمل بمبادئ حوكمة الشراكت وتطبيق 

ممارساتها الرشيدة، وتؤمن بنتائجها في تعزيز القيمة المضافة 
للشركة، وذلك إضافة إلى االلتزام بالئحة حوكمة الشراكت الصادرة 

عن هيئة السوق المالية. 

 وضعت )سابك( اإلطار العام لحوكمتها والذي يسهم في 
تحديد األدوار والمسؤوليات وكيفية اتخاذ القرار ومباشرته 

والرقابة عليه، كما يتضمن مكونات الحوكمة الرئيسة وتوضيح 
العالقة بينها وكيفية تاكملها وتحقيق التنسيق بينها. وترى 

)سابك( أن الحوكمة من خالل إطارها العام وما يتضمنه من 
مكونات يعد من الممكنات الرئيسة لتحقيق أهدافها وتعزيز 

قدرتها على االستدامة، فضاًل عن تعزيز قدرتها على بناء 
العالقات االستراتيجية مع مختلف أصحاب المصالح والمحافظة 

عليها.

يتضمن هيلك مجلس اإلدارة أربع لجان منبثقة لمساندة المجلس 
في تأدية المهام المولكة إليه، وهي لجنة المراجعة، ولجنة 

الماكفآت والترشيحات ولجنة المخاطر واالستدامة ولجنة 
االستثمار.. ويخضع أداء المجلس ولجانه لمراجعة دورية لهدف 

تعزيز فعاليتهم لتحقيق األهداف المرجوة منهم.

ويتضمن اإلطار العام لحوكمة )سابك( حقوق المساهمين 
وكيفية تمكينهم لممارسة تلك الحقوق في ضوء ما جاءت به 

النصوص النظامية ذات العالقة وأفضل تطبيقات الحوكمة 
ا ومنها تعزيز التواصل معهم من خالل إدارة  المتبعة عالمّيً

المساهمين فضاًل عن توفير األدوات التي تهدف لتعزيز فعالية 
التواصل معهم. 

لجنة االستثمار
 لجنة الماكفآت

والترشيحات

 واكالت تصنيف
االستدامة والحوكمة

المحللون
وبيوت األبحاث 

لجنة المخاطر
واالستدامة

 لجنة
المراجعة

أصحاب المصالح

المستثمرون األفراد

المؤسسات االستثمارية

المساهمون

المنظمون

المراجع الخارجي

المساءلة

اإلفصاح والشفافية

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

شركة
حوكمة ال

س
حوكمة المجل

اللجان التنفيذية
الرؤية

الرسالة
القيم

األهداف
السياسات

ميثاق أخالقيات العمل

إجراءات العمل

النظام اإلداري

االستراتيجيات

التقارير وإدارة األداء إدارة المخاطر

  االلتزام / البيئة والصحة
والسالمة واألمن

إطار الرقابة والصالحيات

الشراكت التابعة
والمشاريع المشتركة نموذج العمل

المراجعة الداخلية

الحوكمة

التأكيدات المستقلة

االستشارات المستقلة

التأكيدات اإلدارية

التفويض
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المساهمون

هيلك الملكية
تأسست )سابك( من قبل حكومة المملكة العربية السعودية 
كشركة مملوكة للدولة بنسبة 100 في المائة. وأدرجت أسهم 

شركة )سابك( في سوق األوراق المالية السعودية عام 1984م، 
وفي ذلك الوقت، باعت الحكومة 30 في المائة من حصتها في 

)سابك(. وقع )صندوق االستثمارات العامة( وشركة )أرامكو 
السعودية( اتفاقية شراء أسهم في 27 مارس 2019م )الموافق 

20 رجب 1440هـ(، وافقت بموجبها )أرامكو السعودية( على 
االستحواذ على اكمل حصة صندوق االستثمارات العامة في 

شركة )سابك(. اكتملت الصفقة في 16 يونيو 2020م )الموافق 
24 شوال 1441هـ(. 

وفي 31 ديسمبر 2020م، ُقّدر رأس المال المصدر والمدفوع 
لشركة )سابك( بقيمة 30.000.000.000 ريال سعودي يتكون من 

30.000.000.000 سهم بقيمة 10 رياالت قيمًة اسميًة للسهم. تحتفظ 
الكيانات التالية بأكثر من 5٪ من أسهم )سابك( المصدرة:

عدد األسهماالسم

النسبة المئوية 

للملكية

للكيميائيات(  )أرامكو  70٪2.100.000.000شركة 

بالنسبة لـ 30٪ المتبقة من أسهم )سابك( فإنها مطروحة في 
سوق األسهم السعودية، وتؤول ملكيتها لمستثمرين آخرين 

يشملون بعض المؤسسات ومستثمرين من القطاع الخاص. 
وهناك أسهم معينة مملوكة ألعضاء مجلس إدارة )سابك( 
وكبار التنفيذيين. بخالف شركة )أرامكو للكيميائيات(، ال تحيط 

)سابك( علًما بامتالك أي مساهم، بشلٍك مباشر أو غير مباشر، 
لشركة )سابك( أو استحواذه عليها. عطًفا على ذلك، لم يتم 
إخطار )سابك( من قبل مالكي أسهمها )غير أعضاء مجلس 

اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم(، بشأن أسهمهم، باإلضافة 
إلى حدوث أي تغيير في هذه المصالح خالل السنة المالية لعام 

2020م. 

وصف سياسة توزيع األرباح
يخضع توزيع األرباح إلى صافي الدخل المحقق والتدفقات النقدية 

خالل السنة ووفًقا ألحاكم المادة )41( من النظام األساسي 
للشركة، التي وردت كما يلي:

ا عشرة بالمائة )10٪( من األرباح الصافية . 1 ُتجّنب الشركة سنوّيً
لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة 

العادية وقف هذا االقتطاع متى بلغ االحتياطي المذكور 
ثالثين بالمائة )30٪( من رأس المال، فإذا نقص االحتياطي 

في إحدى السنوات عن الثالثين بالمائة )30٪( من رأس المال 
يجب عليها أن تعود مرة أخرى إلى االقتطاع حتى يصل 

االحتياطي إلى الثالثين بالمائة )30٪( من رأس المال 
وللجمعية العامة العادية أن تقرر أنواًعا أخرى من 

االحتياطي.

بعد خصم االحتياطي النظامي واالحتياطي الذي تقرره . 2
الجمعية العامة العادية توزع من أرباح الشركة الصافية 

السنوية دفعة أولى للمساهمين بنسبة خمسة بالمائة 
)5٪( من رأس المال المدفوع.

مع مراعاة األحاكم المقررة في نظام الشراكت، يخصص . 3
المبلغ الالزم لماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة التي تقرها 

الجمعية العامة العادية وفًقا للمادة )15( من هذا 
النظام، على أن يكون استحقاق هذه الماكفأة متناسًبا مع 

عدد الجلسات التي يحضرها العضو واختصاصاته 
ومسؤولياته، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين 

كحصة إضافية من األرباح أو يرحل لألعوام القادمة.

فترة األرباح

األرباح للسهم 

الواحد

النسبة المئوية 

لتوزيع القيمة 

 اإلسمية 

عدد األسهمللسهم

إجمالي

تاريخ التوزيعتاريخ االستحقاقاألرباح الموزعة

النصف الثاني من عام 
201٩م

2.20 ريال 
سعودي

6.6 مليار ريال 3 مليارات٪22
سعودي

21 أبريل 2020م
12 مايو 2020م 

النصف األول من عام 
2020م

1.50 ريال 
سعودي

4.5 مليار ريال 3 مليارات٪15
سعودي

20 سبتمبر 2020م3 سبتمبر 2020م

النصف الثاني من عام 
2020م

1.50 ريال 
سعودي

4.5 مليار ريال 3 مليارات٪15
سعودي

ستكون أحقية التوزيعات 
 النقدية للمساهمين

المالكين لألسهم يوم 
 االستحقاق المقيدين في

سجل مساهمي الشركة لدى 
مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم 

 تداول من يوم انعقاد
الجمعية العامة للشركة

سيتم اإلعالن عنه في دعوة 
الجمعية العامة

توزيعات األرباح للك سهم في السنوات اإلحدى 
السعودي بالريال  األخيرة،  عشرة 
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)سابك( في أسواق المال 

أداء أسهم )سابك( 
رغم التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا )كوفيد-19(، ارتفعت 

أسهم )سابك( بنسبة 8.92٪ في عام 2020م، متفوقًة على 
مؤشرات األسهم المتداولة في سوق األسهم السعودية 

)تاسي(، التي ارتفعت بنسبة 3.96٪. كما بلغت القيمة السوقية 
304.2 مليار ريال سعودي )81.12 مليار دوالر أمريكي( في 31 

ديسمبر 2020م، حيث ظلت )سابك( تمثل الحصة األكبر في مؤشر 
تاسي، بنحو ٪12.92. 

مع بداية العام 2020م، بدأ تداول سهم )سابك( بسعر 93.10 ريال 
سعودي، وتم تداوله على نطاق واسع تماشًيا مع مؤشر 

)تاسي(، وانخفض إلى أدنى مستوى للعام في 12 مارس، بعد 
تفشي فيروس )كوفيد-19( في العالم. ورغم وصول السهم 
ألدنى مستوياته منذ أوائل عام 2016م، إال أن سعر السهم قد 

انتعش إلى مستويات يناير 2020م في أوائل شهر أكتوبر، وارتفع 
أكثر ليتجاوز حاجز الـ 100 ريال سعودي في نهاية ديسمبر للمرة 

األولى منذ أغسطس 2019م، ما يعكس االنتعاش االقتصادي 
المستدام، وُيمكن تفسيره على أنه تحسن أرباح )سابك(.

الشركة السعودية للصناعات األساسية - شركة مساهمة 
سعودية 

من 2020/1/1م حتى 2020/12/31م )يوميا(. األعلى 109.56 األدنى 66.60، التغيير: ٪8.92

توزيع األرباح وتخصيص رأس المال
استمر نموذج أعمال )سابك( وسلسلة إمداداتها عبر العالم 

مصدرْي قوة للشركة، حيث وفرا منصة للنمو ولنمو عوائد 
المساهمين من خالل توليد تدفق نقدي حر ومستدام طوال 

دورة العمل. وال يزال توزيع األرباح التنافسية لمساهمينا أمًرا بالغ 
األهمية بالنسبة لنا، ويدعم ذلك التزامنا الراسخ بالحفاظ على 

اإلدارة الفعالة لرأس المال، فضاًل عن قدرتنا على المحافظة على 
ميزانية عمومية وتصنيف ائتماني قويين. 

االستثمار  مشاركة قوية مع مجتمع 
بعد إعادة تصنيف سوق المملكة من )سوق حدودية( إلى 

)سوق ناشئة( من قبل العديد من مؤشرات األسواق المالية 
اعتباًرا من منتصف عام 2018م، بدأت الملكية األجنبية في الشراكت 

السعودية تتزايد باستمرار. وانتهى العام 2020م ببلوغ نسبة 
الملكية األجنبية 5.25٪، مع مزيج من الصناديق النشطة 

والساكنة وصناديق االستثمار في المشاريع التي تركز على 
)الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت( كمستثمرين 

جدد. 

نحرص على التواصل والتعاون على مستوى عالمي مع جميع 
المشاركين في أسواق رأس المال من خالل االتصاالت المستمرة 
والمفتوحة، يشمل ذلك المستثمرون من المؤسسات والقطاع 

الخاص والمحللون. ونظًرا ألن ظروف الجائحة فرضت التباعد 
ا  االجتماعي على مدار العام، فقد ُعقدت غالبية اللقاءات افتراضّيً

عبر وسائل التقنية الحديثة، ما أتاح مزيًدا من المشاركة في 
األحداث الحالية والجديدة، وإماكنية الوصول إلى العديد من 

المستثمرين الجدد. 

في السياق، تم تحويل اجتماع الجمعية العامة وغير العادية إلى 
اجتماعات افتراضية في وقت قياسي للسماح لجميع 

المساهمين بالمشاركة وممارسة التصويت اإللكتروني، ما أدى 
لزيادة نسبة مشاركة المساهمين حيث تخطت ٪80.

وعلى مدار العام، عقدنا أكثر من 130 اجتماًعا مع أكثر من 550 
مستثمًرا، فضاًل عن المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية 

والدولية ومؤتمرات األسواق الناشئة المتعلقة بصناعة 
الكيماويات. ومع تزايد اهتمام المستثمرين باالستدامة، شاركنا 

في مؤتمرات تركز على قضايا الممارسات البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشراكت.

اإلفصاح  النتائج وأفضل ممارسات  إعالن  اجتماعات 
اكن إعالن نتائج الربع الرابع لعام 2019م، بمثابة خطوة التغيير األهم 

بالنسبة لعالقات المستثمرين للتحول نحو مستوى عالمي. 
ورغم تزامن هذا اإلطالق مع واحدة من أصعب التحديات في 
نتائج األداء المالي خالل السنوات الماضية، إال أن إدارة )سابك( 

مضت قدًما في إيمانها بأن الشفافية أمر بالغ األهمية في لك 
األوقات؛ الجيدة والصعبة على حد سواء. 
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نسبة ملكية المستثمرين األجانب

٢٠١٩٢٠٢٠

المؤتمرات التي تم التركيز عليها

المؤتمرات اإلقليمية ٣٦٪
مؤتمرات األسواق الناشئة ٣٦٪

مؤتمرات الكيماويات ٢٨٪

مستثمرو األسهم ٥٢٪
االبت�ر والممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر�ت ٢٠٪

الدخل الثابت ٢٨٪

مشاراكت المستثمرين التي تم التركيز 
عليها

يرجى مالحظة أن مجلس اإلدارة قد أقر توزيع أرباح النصف 
األول، وأوصى للجمعية العامة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني 

لعام 2020م على النحو التالي:
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وأسبابها: وتواريخها  المساهمين  لسجل  المقدمة  الشركة  عدد طلبات 

مجلس إدارة )سابك(

اإلدارة مجلس 
يضطلع مجلس اإلدارة بوضع ومراجعة السياسات واإلجراءات الشاملة 

لشركة )سابك(، بما في ذلك أهداف الشركة الرئيسة، والخطط 
االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسة الشاملة للشركة. يوافق مجلس 
اإلدارة كذلك على خطط األعمال والميزانيات السنوية لشركة )سابك( 
ويضمن توفر الموارد المالية والبشرية الالزمة لتحقيق هذه الخطط. 
باإلضافة إلى ذلك، تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية الاكملة 

عن تحديد الهيلك األمثل لرأس المال لشركة )سابك(، والنفقات 
الرأسمالية الرئيسة، وكذلك قرارات ملكية األصول والتصرف فيها. 

يشرف مجلس اإلدارة كذلك على تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية 
ومراقبتها.

خالل العام 2020م، وافق مجلس اإلدارة على قبول استقالة ثالثة 
أعضاء من مجلس اإلدارة وذلك اعتباًرا من تاريخ 16 يونيو 2020م، 

ويعود سبب االستقالة إلى إتمام صفقة استحواذ شركة الزيت 
العربية السعودية )أرامكو السعودية( على أسهم صندوق 

االستثمارات العامة في شركة )سابك(، حيث تمت استقالة الدكتور 
عبد العزيز بن صالح الجربوع – رئيس مجلس اإلدارة )عضو غير 

تنفيذي(، وتولى الدكتور عبد العزيز رئاسة مجلس إدارة )سابك( 
منذ عام 2017م. باإلضافة إلى ذلك، فهو عضو في مجلس إدارة 

الشركة المتحدة لزيوت التشحيم، وشركة الخليج للزيوت الصناعية، 
وكذلك عضو في المجلس االستشاري العالمي لجامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن. كما شغل الدكتور عضوية مجلس اإلدارة 
في عدٍد من الشراكت منها: الشركة السعودية لصناعة الورق، 

بنك الرياض، شركة فيليبس لإلنارة العربية السعودية، شركة البالد 
كتاليست المحدودة. يحمل الدكتور عبد العزيز الجربوع درجة 

الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة كولورادو سكول 
أوف ماينز بالواليات المتحدة األمريكية. كما حصل على درجتْي 

الباكلوريوس والماجستير في الهندسة الكيميائية من الجامعة 
ذاتها.

كما تمت استقالة األستاذ راشد بن إبراهيم شريف – عضو غير 
تنفيذي، ويشغل األستاذ راشد منصب رئيس اإلدارة العامة 

لالستثمارات في الشراكت المحلية في صندوق االستثمارات العامة. 
باإلضافة إلى ذلك يتولى عضوية مجلس اإلدارة بلك من شركة 

االتصاالت السعودية، البنك األهلي التجاري، الشركة السعودية 
للكهرباء، شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد هللا المالي، شركة 

أكور إنفست. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرياض 
المالية، ومديًرا إلدارة التسجيل واإلدراج بهيئة السوق المالية، 
ومدير عالقات تمويل العمالء ببنك البالد. يحمل األستاذ راشد 

درجة الماجستير في إدارة األعمال.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة )9( أعضاء، يراعى 
فيهم توافر الخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة، تنتخبهم الجمعية 

العامة العادية لمدة ال تتجاوز ثالث )3( سنوات قابلة للتجديد، كما 
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيًسا ونائًبا للرئيس، بحيث يكون 

متفرًغا ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه، وتحدد الجمعية العامة 
العادية ماكفآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة وفًقا لنظام الشراكت 

والقواعد والتعليمات الصادرة من الجهة المختصة، سواء اكنت هذه 
الماكفآت راتًبا معيًنا أو بدل حضور الجلسات أو نسبة من األرباح، ويجوز 

كذلك الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المميزات، ويتضمن التقرير 
السنوي لمجلس اإلدارة إيضاًحا بما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة من 

ماكفآت وبدالت.

يتكون مجلس اإلدارة من األعضاء التالية أسمائهم:
نهاية الفترةتصنيف العضويةاالسم

أبريل 2022مرئيس مجلس اإلدارة – عضو غير تنفيذيخالد بن هاشم الدباغ
أبريل 2022منائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي عضو تنفيذييوسف بن عبد هللا البنيان

أبريل 2022معضو مجلس إدارة – عضو غير تنفيذيعبد هللا بن محمد العيسى
أبريل 2022معضو مجلس إدارة – عضو غير تنفيذياكليم مالكين 

أبريل 2022معضو مجلس إدارة – عضو غير تنفيذيزياد بن ثامر المرشد
أبريل 2022معضو مجلس إدارة – عضو غير تنفيذيأوليفر ثوريل 

أبريل 2022معضو مجلس إدارة – عضو مستقلالدكتور خالد بن حمزة نحاس
أبريل 2022معضو مجلس إدارة – عضو مستقلمحمد بن طالل النحاس

أبريل 2022معضو مجلس إدارة – عضو مستقلنادر إبراهيم الوهيبي

وكذلك تمت استقالة المهندس روبيرتو قيالدوني – عضو غير 
تنفيذي، ويتولى المهندس روبيرتو منصب رئيس مجلس إدارة 

شركة )اكب(، وعضو مجلس إدارة في شركة )إيرجيل األمريكية(، 
ا  وعضو مجلس اإلدارة في مجموعة )اكرميوس(. واكن رئيًسا تنفيذّيً
لشركة ستيريلوشن، وعضًوا في مجلس إدارة العديد من الشراكت 

منها: شركة بي إي تي، زيوق سويسرا، شركة إف إي دبليو، وشركة 
بالستيك رياكفري االستشارية. كما تولى منصب رئيس المجلس 
اإلشرافي في شركة باسف – جنرال إليكتريك شوارزهيد. يحمل 

المهندس روبيرتو قيالدوني درجة الماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة انسياد، ودرجة الباكلوريوس في الهندسة الصناعية 

من جامعة دي بيونس أيرس في األرجنتين.

كما عين المجلس األعضاء التالية أسماءهم أعضاء في مجلس 
اإلدارة بداًل من األعضاء المستقلين، إلكمال الدورة الحالية لمجلس 

اإلدارة )2019م – 2022م( على أن يتم عرض تعيينهم على أول اجتماع 
للجمعية العامة للمساهمين إلقراره وهم:

المهندس خالد بن هاشم الدباغ – رئيس مجلس اإلدارة )عضو غير 
تنفيذي(

المهندس زياد بن ثامر المرشد – عضو غير تنفيذي

األستاذ أوليفر ثوريل – عضو غير تنفيذي

معدل عضوية أعضاء مجلس اإلدارة
 يبلغ متوسط معدل عضوية جميع أعضاء مجلس اإلدارة في 

نهاية عام 2020 ست سنوات. وبالنسبة لمتوسط مدة عضوية 
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين فتبلغ أربع سنوات وأحد عشر 

شهًرا. 

اإلدارة أعمال مجلس  تقييم 
وضع مجلس اإلدارة إجراءات لتقييم عمل مجلس اإلدارة واللجان 

ا في لٍك من "الئحة مجلس اإلدارة" ولك لوائح اللجان.  تقييًما دورّيً
كما أسس مجلس اإلدارة برنامًجا شاماًل لتقييم عمل مجلس اإلدارة 
وتعاقد مع إحدى الجهات الخارجية المستقلة المتخصصة في هذا 

المجال، يطلق عليها اسم )كومباس(، لتنفيذ البرنامج.

المساهمون
تتمة

سبب تقديم الطلبتاريخ تقديم الطلبم

اجتماع الجمعية العامة العادية20 ابريل 2020م1

استحقاق توزيع األرباح20 ابريل 2020م2

تحليل بيانات المساهمين31 مايو 2020م3

اجتماع الجمعية العامة غير العادية10 يونيو 2020م4

تحليل بيانات المساهمين16 يونيو 2020م5

تحليل بيانات المساهمين16 يونيو 2020م6

تحليل بيانات المساهمين16 يونيو 2020م7

تحليل بيانات المساهمين16 يونيو 2020م8

سبب تقديم الطلبتاريخ تقديم الطلبم

تحليل بيانات المساهمين16 يونيو 2020م9

تحليل بيانات المساهمين6 يوليو 2020م10

تحليل بيانات المساهمين6 يوليو 2020م11

تحليل بيانات المساهمين7 يوليو 2020م12

تحليل بيانات المساهمين8 يوليو 2020م13

تحليل بيانات المساهمين8 يوليو 2020م14

تحليل بيانات المساهمين19 يوليو 2020م15

استحقاق توزيع األرباح7 سبتمبر 2020م16

وفي إطار تعزيز عمليات اإلفصاح، بدأنا بنشر بيان تحليلي للنتائج 
المالية على موقع )تداول(، واكن ذلك في الربع األول من عام 

2019م. ويشمل البيان شرح تفاصيل النتائج ربع السنوية وأبرز 
التوقعات. كما ُتعد اإلفصاحات الواردة هي األفضل في فئتها، 

ومماثلة ألهم نظرائنا الدوليين.

وُيعد هذا هو العام العاشر منذ أن نشرت )سابك( أول تقرير 
https://www.sabic.com/ لها عن االستدامة، والمنشور عبر

ar/sustainability . لقد تطور التقرير بشلك كبير على مر 
السنين ليشمل إفصاحات أوسع تتعلق بالممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشراكت.

منذ البداية حرصت )سابك( على تضمين إفصاحات تتعلق 
بالممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت في 

منشوراتها المتعلقة باألرباح، مؤكدة أهمية فهم المستثمرين 
لألداء الحالي والمتوقع للشراكت في هذا المجال. كما قامت 

بدمج التقرير السنوي وتقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م ليصبح 
تقريًرا واحًدا متاكماًل. وقد أشادت جمعية عالقات المستثمرين 

في الشرق األوسط بتقرير )سابك( أكفضل تقرير سنوي لعام 
2020م في المملكة العربية السعودية، وواحد من األفضل في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

المستثمرون في أدوات الدين والتصنيفات االئتمانية
طرحت )سابك( سندات مزدوجة الشريحة بقيمة مليار دوالر 

أمريكي في سبتمبر 2020م، وتم إدراجها في لك من دبلن وتايبيه، 
وبلغت مدد هذه السندات 10 و30 عاًما على التوالي. ُتعد 

شريحة السندات، التي تبلغ مدتها 30 عاًما، هي أول عملية 
إدراج لسندات من قبل شركة سعودية في بورصة تايوان لألوراق 

المالية، وهي سندات "فورموزا". وقد أظهرت هذه الخطوة 
مدى مرونة )سابك( وقوتها في مواجهة ظروف السوق 

المعاكسة، وجاذبيتها لقاعدة مستثمرين متنوعة تبحث عن 
فترات زمنية مختلفة، ما أدى إلى تحفيز الطلب وإيجاد أسعار 

مواتية للغاية على نحو يعكس القوة المالية المستمرة للشركة 
مدعومة بميزانية عمومية قوية وتصنيف ائتماني قوي. 

كما جاءت تصنيفات )سابك( االئتمانية المستقلة على الدوام في 
نطاق )A + / A1 (، أي من بين الشراكت الكيميائية العالمية األعلى 

تصنيًفا، ما يدل على مرونة ثابتة على مدى العقد الماضي 
مقارنة ببعض الشراكت المناظرة. 

الشراكت  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات 
في )سابك(

تحرص )سابك( بشلك كبير على دمج عوامل وإفصاحات 
الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت في جوهر 
ا فيها. وقد شلكت  عملياتها األساسية وجعلها جزًءا أساسّيً

هذا العام لجنة توجيهية من إدارات ومناطق متعددة إلعداد 
التقارير المتعلقة بالممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشراكت، لدعم مسيرة الشركة المتاكملة في هذا المجال.

وشهد بيان األرباح للربع الرابع من 2020م اإلعالن عن هدفين 
أساسيين في مجال الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشراكت لعام 2021م، وهما:

تعمل )سابك( على تقييم عمل الشركة على جميع  	
مستوياتها حتى تتمكن من االلتزام بمبادرة "األهداف 

المستندة إلى أساس علمي )SBTs(" خالل عام 2021م، وهي 
مبادرة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون.

بينما ستواصل )سابك( تعزيز التميز في األداء البيئي، ستعمل  	
على توسيع نطاق الحوافز المتعلقة بأداء القيادات في مجال 

الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت، والتي 
تسهم في تحقيق أهداف الشركة على مستوى كفاءة 

الطاقة وإدارة الكربون.

منذ عام 2013م، بدأت )سابك( المشاركة في برنامج التأثيرات 
البيئية العالمية )CDP( لإلبالغ عن اإلفصاحات المناخية، 

واحتفظت بتصنيف الدرجة "B" في عام 2020م، وهي واحدة من 
أفضل الدرجات في الشرق األوسط، وعلى قدم المساواة مع 

متوسط أداء قطاع الكيماويات. في العام الماضي، انضمت 
 )CDP( الشركة أيًضا إلى برنامج سلسلة اإلمدادات في برنامج

لهدف مساعدة الموردين على الكشف عن االنبعاثات الخاصة 
بأعمالهم.

كما حصلنا على تصنيف )BBB( من مؤشر MSCI، ما يضعنا في 
نطاق العديد من المؤشرات المالية لتصنيف )MSCI ESG(. وقد 
أشار المحللون إلى أن ")سابك( لديها استراتيجيات قوية للحد من 
انبعاثات الكربون واستهالك المياه والنفايات في عملياتها، حيث 

.ISO14001 حصلت معظم مواقعها على شهادة

فيتش المستقل تصنيفات فيتشموديزستاندر أند بورز المستقل ستاندر آند بورزتصنيفات (ستاندر آند بورز) و(موديز) 

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

AA- / Aa3

A+ / A1

A / A2

A- / A3

BBB+/Baa١

)سابك(  لشركة  االئتماني  التصنيف  تاريخ 
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أعضاء مجلس اإلدارة

نتطلع إلى زيادة إسهامنا في النمو 
العالمي لصناعة الكيماويات، ومواصلة 

دورنا في دعم رؤية ٢030م.

خالد بن هاشم الدباغ
رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي

يوسف بن عبدهللا البنيان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

عضو تنفيذي 

عبدهللا بن محمد العيسى
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي

أوليفير جيرارد ثوريل
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي

د. خالد بن حمزة نحاس
عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

محمد بن طالل النحاس
عضو مجلس اإلدارة 

عضو مستقل

نادر بن إبراهيم الوهيبي
عضو مجلس اإلدارة 

عضو مستقل

اكليم جريجور مالكين
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي

زياد بن ثامر المرشد
عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي
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الحالي: المنصب 
ا منصب النائب األعلى 	  يشغل المهندس خالد الدباغ حالّيً

للرئيس للمالية واالستراتيجية والتطوير في شركة أرامكو 
السعودية، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أرامكو 

السعودية للتطوير )سادكو(، باإلضافة إلى عضوية مجلس 
اإلدارة في شركة وصاية لالستثمار.

خالد بن هاشم الدباغ
 رئيس مجلس إدارة )سابك( 

عضو غير تنفيذي

الحالي: المنصب 
األستاذ يوسف بن عبد هللا البنيان هو نائب رئيس مجلس 	 

اإلدارة الرئيس التنفيذي لشركة )سابك(. ومن بين المناصب 
ا: رئيس مجلس إدارة االتحاد الخليجي  األخرى التي يتوالها حالّيً

للبتروكيماويات والكيماويات )جيباك(، ورئيس مجلس اإلدارة 
في لٍك من شركة سابك للمغذيات الزراعية، وشركة )سابك( 
لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي )نساند(، وعضو مجلس 

إدارة شركة السوق المالية السعودية )تداول(، والشركة 
السعودية لتقنية المعلومات )سايت(، ورئيس لجنة مصنعي 

البتروكيماويات.

وهو أيًضا عضو في مجلس األعمال العالمي التابع للمنتدى 	 
االقتصادي العالمي، ومجلس األعمال الدولي المنبثق عن 

منتدى بلومبيرغ العالمي لألعمال، كما أنه عضو في مجلس 
إدارة منتدى بواو اآلسيوي، والمجلس الدولي التحادات 

الكيماويات، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة 
العامة للموانئ السعودية؛ وأيًضا عضو المجلس االستشاري 

لجامعة الملك سعود، وعضو مجلس إدارة مدينة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية، وعضو مجلس إدارة البرنامج الوطني 

لتطوير التجمعات الصناعية، وعضو في اللجنة التنفيذية 
لمنتدى الرياض االقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية في 

الرياض.

 	 )B20( في عام 2020م، عمل البنيان رئيًسا لمجموعة األعمال
التابعة لمجموعة العشرين )G20(، في الرياض، المملكة 

العربية السعودية. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
اكنت بداية األستاذ البنيان مع شركة )سابك( في عام 1987م، 	 

أي بعد أحد عشر عاًما من تأسيسها؛ حيث اكن أول منصٍب 
تواله هو أخصائي تطوير أعمال، قبل التحاقه بقطاع االتصاالت 
واإلعالم. ثم انتقل إلى ستامفورد في والية كونيتيكت ليتولى 

يوسف بن عبد هللا البنيان
 نائب رئيس مجلس إدارة )سابك( الرئيس التنفيذي

 عضو تنفيذي

الحالية اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة أرامكو السعودية للتطوير )سادكو(

شركة وصاية لالستثمار

السابقة اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة صدارة للكيماويات )صدارة(

شركة بينجرانج بتروكيمياكل إس دي إن. بي إتش دي

شركة بينجرانج ريفايننغ إس دي إن. بي إتش دي

شركة أرالنكسيو

شركة شوا شل 

فوجيان الصينية للتكرير والبتروكيميائيات

شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية

اإلدارة: عضوية مجلس 

اإلدارة: عضوية مجلس 

منصب مدير العمليات، لحين توليه منصب المدير التجاري لـ 
)سابك( في الواليات المتحدة األمريكية وأمرياك الالتينية عام 

1994م، وعمل بهذا المنصب من مقر الشركة في هيوستن 
بوالية تكساس، قبل أن ينتقل إلى سنغافورة عام 2002م، حين 

تمت ترقيته إلى منصب مدير عام )سابك آسيا(، وأسهم 
بشلٍك كبير في توسع أعمال الشركة في آسيا، وخصوًصا 

بالصين.

عاد األستاذ البنيان إلى هيوستن في خريف عام 2005م بصفته 	 
ا لشركة )سابك( في منطقة األمريكيتين، ثم أصبح  مديًرا عاّمً

في عام 2007م مدير عام "وسطيات النسيج"، قبل تعيينه في 
فبراير 2008م نائًبا للرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية.

وبصفته رئيًسا للمبادرة العالمية )سابك الواحدة( الرامية إلى 	 
ا، أعاد البنيان تنظيم هيلك  توحيد إجراءات الشركة عالمّيً

األعمال في الشركة، لتصبح تحت مظلة إدارية واحدة ونموذج 
تشغيلي موحد، ما سمح للشركة باالنتقال من مرحلة 

االستجابة وردة الفعل، إلى مرحلة الشركة العالمية، التي 
تعمل على أسس استراتيجية ومباِدرة.

ُعّين البنيان عام 2013م نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل 	 
االستراتيجية للكيماويات في )سابك( كبرى وحدات الشركة، 

لمساعدة الشركة في تحقيق هدفها العالمي أن تصبح 
الشركة العالمية الرائدة المفَضلة في مجال الكيماويات.

ا، شغل 	  وقبل تسميته نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة ورئيًسا تنفيذّيً
البنيان أيًضا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية، والمدير 

المالي للشركة.

العلمية: المؤهالت 
يحمل األستاذ يوسف البنيان درجتي الباكلوريوس في االقتصاد، 	 

والماجستير في اإلدارة الصناعية، باإلضافة إلى العديد من 
الدورات المتخصصة في اإلدارة التنفيذية.

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
شغل المهندس الدباغ العديد من المناصب القيادية في 	 

شركة أرامكو السعودية تشمل مراقب الحسابات، وأمين 
الخزينة. باإلضافة إلى ذلك، قام بقيادة دائرة تطوير ومساندة 

المشاريع المشتركة، ودائرة تحليل األعمال والتخطيط 
المؤسسي. وقبل ذلك، شغل مناصب رئيسة في لندن، 

وطوكيو، ونيويورك في شراكت تابعة ألرامكو السعودية، 
منها منصب رئيس اإلداريين التنفيذيين بشركة البترول 

السعودي العالمية في الواليات المتحدة األمريكية، والمدير 
العام لشركة البترول السعودي المحدودة في العاصمة 

اليابانية طوكيو.

كما شغل سابًقا رئاسة وعضوية مجالس إدارات عدد من 	 
الشراكت منها: صدارة للكيميائيات، بينجرانج للتكرير 

والبتروكيميائيات الماليزية، أرالنكسيو في هولندا، شوا شل 
في اليابان، فوجيان الصينية للتكرير والبتروكيميائيات، وشركة 

أرامكو لتجارة المنتجات البترولية.

العلمية: المؤهالت 
يحمل المهندس الدباغ درجة الباكلوريوس في الهندسة 	 

الصناعية من جامعة توليدو. كما أكمل عدًدا من برامج 
القيادة التنفيذية، منها برنامج كبار المديرين التنفيذيين في 

لكية لندن لألعمال.

الحالية اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة سابك للمغذيات الزراعية

شركة )سابك( لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي )نساند(

شركة السوق المالية السعودية )تداول(

الشركة السعودية لتقنية المعلومات )سايت(

السابقة اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(

شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا(

الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد(

شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع )مرافق(

شركة سابك آسيا الباسيفيك 

الشركة السعودية إلعادة التدوير

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

السيرة الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة واللجان
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عبد هللا بن محمد العيسى
 عضو مجلس إدارة )سابك(

 عضو غير تنفيذي

اكليم مالكين
 عضو مجلس إدارة )سابك(

 عضو غير تنفيذي

الحالي: المنصب 
األستاذ عبد هللا بن محمد العيسى عضو مجلس إدارة 	 

)سابك(، رئيس مجلس إدارة شركة أصيلة لالستثمار. باإلضافة 
إلى أنه رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، وشركة دور للضيافة، 

وهو أيًضا عضو مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصاالت 
)موبايلي( وشركة لكارينت.

الحالي: المنصب 
األستاذ اكلم مالكين عضو مجلس إدارة )سابك(، وهو عضو 	 

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة )سينثومير(، وعضو 
مجلس إدارة شركة )لكارينت(.

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
يتمتع بخبرة تمتد ألكثر من 30 سنة في مجال صناعات 	 

الكيماويات، وسبق أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس 
إدارة مجموعة إينيوس أوليفنز، شركة )بيترونيوس(، مشروع 

مشترك مع )بيترو-الصين(، وشركة البوليمرات أوروبا )حيث 
ا(، شركة )ستيروليوشن(، مشروع مشترك  عمل رئيًسا تنفيذّيً

مع )باسف(. واكن كذلك عضو مجلس إدارة مجموعة إينيوس 
ا لشركة )إي في سي(،  وعمل في أوقات مختلفة رئيًسا تنفيذّيً

وشركة )إينيوس شيورفينيل(، وشركة إينيوس فينول.

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
رجل أعمال متميز، وشغل مسبًقا العديد من عضويات مجالس 	 

إدارات عدة شراكت مساهمة، كما تولى منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة أصيلة لالستثمار.

العلمية: المؤهالت 
يحمل األستاذ عبد هللا العيسى درجة الماجستير في اإلدارة 	 

الهندسية من جامعة "سوثرن ميثوديست" بالواليات 
المتحدة األمريكية، ودرجة الباكلوريوس في الهندسة 

الصناعية من الجامعة نفسها.

العلمية: المؤهالت 
يحمل األستاذ مالكين درجة الباكلوريوس في الكيمياء من 	 

جامعة أبيردين، بالمملكة المتحدة.

الحالية اإلدارة  عضوية مجلس 
بنك الرياض

شركة موبايلي

شركة دور للضيافة

شركة أصيلة لالستثمار

شركة لكارينت

الحالية اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة سينثومير

شركة لكارينت

السابقة اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة األسمنت العربية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

شركة جدوى لالستثمار

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

شركة معادن

السابقة اإلدارة  عضوية مجلس 
مجموعة إينيوس

شركة بيترونيوس ريفايننج

شركة ستيروليوشن

شركة إينيوس أوليجينز والبوليمرات أوروبا

شركة إينيوس فينول

شركة إينيوس شيورفينيل

شركة إي في سي

اإلدارة: اإلدارة:عضوية مجلس  عضوية مجلس 

السيرة الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة واللجان
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زياد بن ثامر المرشد
 عضو مجلس إدارة )سابك(

 عضو غير تنفيذي

أوليفر ثوريل 
 عضو مجلس إدارة )سابك(

 عضو غير تنفيذي

الحالي: المنصب 
ا منصب نائب الرئيس 	  يشغل المهندس زياد المرشد حالّيً

لألعمال الدولية ونائب الرئيس للنمو والتاكمل في قطاع 
التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية. إضافة 

إلى عضوية مجلس إدارة عدد من الشراكت منها: شركة 
أرامكو للكيميائيات، شركة خدمات أرامكو، وشركة أرالنكسيو 

هولدنج بي في، وشركة موتيفا إنتربرايزز المحدودة، وشركة 
التكرير السعودية المحدودة، وشركة إس أويل، وشركة أرامكو 

آسيا السعودية، كذلك يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة 
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(.

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
شغل المهندس المرشد العديد من المناصب القيادية في 	 

أرامكو، من ضمنها: المدير التنفيذي لتطوير األعمال الجديدة، 
المدير العام ورئيس تطوير العمليات، مدير التخطيط 

االستراتيجي، مدير إدارة تحليل الطاقة واالقتصاد، ومدير إدارة 
تكرير سوائل الغاز الطبيعي في ينبع.

كما تولى سابًقا رئاسة مجلس إدارة مركز أرامكو السعودية 	 
لريادة األعمال )واعد(، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(، إضافة إلى عضوية مجلس 

إدارة الشركة العربية لالستثمارات الصناعية )دسر(، وشركة 
صدارة للكيميائيات )صدارة(. 

العلمية: المؤهالت 
يحمل المهندس المرشد درجة الباكلوريوس في الهندسة 	 

الكيميائية من جامعة والية أريزونا، ودرجة الماجستير في إدارة 
األعمال من لكية سلون لإلدارة في معهد ماساتشوستس 

للتقنية، وهو خريج برنامج اإلدارة العامة في لكية األعمال في 
جامعة هارفارد.

الحالية اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة أرامكو للكيميائيات 

شركة خدمات أرامكو 

شركة أرالنكسيو هولدنج بي في 

شركة موتيفا إنتربرايزز المحدودة

شركة التكرير السعودية المحدودة

شركة إس أويل

شركة أرامكو آسيا السعودية

السابقة اإلدارة  عضوية مجلس 
الشركة العربية لالستثمارات الصناعية )دسر(

شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(

شركة صدارة للكيميائيات )صدارة(

اإلدارة: عضوية مجلس 

الحالي: المنصب 
يشغل األستاذ أوليفر ثوريل حالًيا منصب نائب الرئيس 	 

للكيميائيات في أرامكو السعودية، إضافة إلى عضوية مجلس 
إدارة عدد من الشراكت منها: شركة أرامكو للكيميائيات، 

شركة أرامكو لمواد األداء المحدودة، شركة أرامكو لمشاريع 
الطاقة المحدودة، وشركة أرامكو للتكنولوجيا. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
شغل األستاذ ثوريل وظيفة المدير التنفيذي للكيماويات في 	 

أرامكو السعودية، كما تولى عدة مناصب في شركة "شل" 
من ضمنها: نائب الرئيس للكيماويات في آسيا، وتطوير 

األعمال الجديدة، ونائب الرئيس للوسطاء العالميين من مكتب 
الشركة في سنغافورة، ونائب الرئيس لخطوط اإلمداد 

والتوزيع وخطوط أنابيب شل ألمرياك الشمالية.

كما تولى سابًقا عضوية مجالس إدارات عدد من الشراكت 	 
منها: شركة بينجرانج للتكرير والبتروكيميائيات، شركة فوجيان 

للتكرير والبتروكيميائيات، شركة صدارة للكيميائيات، وشركة 
أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات )ساتورب(.

العلمية: المؤهالت 
يحمل األستاذ ثوريل درجة الماجستير في العلوم المالية من 	 

جامعة باريس دوفين. وكذلك درجة الماجستير في إدارة 
األعمال للتنفيذيين من المعهد األوروبي إلدارة األعمال في 
"إنسياد"، كما يحمل درجة الماجستير في العلوم واالقتصاد 

من جامعة إيكول بوليتكنيك.

الحالية اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة أرامكو للكيميائيات

شركة أرامكو لمواد األداء المحدودة

شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة المحدودة

شركة أرامكو السعودية للتكنولوجيا 

السابقة اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة بينجرانج للبتروكيمياويات

شركة بينجرانج للتكرير

شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات المحدودة 

شركة صدارة للكيميائيات )صدارة(

شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير و البتروكيميائيات )ساتورب(

اإلدارة: عضوية مجلس 

السيرة الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة واللجان

تتمة
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د. خالد بن حمزة نحاس
 عضو مجلس إدارة )سابك( 

عضو مستقل

محمد بن طالل النحاس
 عضو مجلس إدارة )سابك( 

عضو مستقل

الحالي: المنصب 
معالي الدكتور خالد نحاس عضو مجلس إدارة )سابك(. رجل 	 

أعمال وعضو مجلس إدارة شركة ميثاق االستثمارية القابضة، 
وشركة أرش لالستثمار.

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
رجل أعمال متميز، وشغل عدًدا من المناصب االستراتيجية 	 

سابًقا، منها: منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة 
التجارية الصناعية، وعضو مجلس الشورى، وأمين العاصمة 

المقدسة.

شغل الدكتور خالد نحاس مسبًقا منصب رئيس مجلس إدارة 	 
الشركة الوطنية لصناعة مراتب السست واإلسفنج، وشركة 

تبوك للفنادق، وشغل عضوية عدد من الشراكت منها: 
مؤسسة الصناعات الحربية، والبنك األهلي التجاري، وبنك 
الرياض، والشركة السعودية للفنادق، والبنك السعودي 
لالستثمار، وشركة االتصاالت السعودية، وشركة بن الدن 

العالمية، وشركة لكارينت.

العلمية: المؤهالت 
يحمل الدكتور خالد نحاس درجة الدكتوراه في هندسة النظم 	 

االقتصادية من جامعة ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية.

الحالية اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة ميثاق االستثمارية القابضة

شركة أرش لالستثمار

السابقة اإلدارة  عضوية مجلس 
بنك الرياض

شركة المياه الوطنية

البنك السعودي لالستثمار

الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية

شركة االتصاالت السعودية

البنك األهلي التجاري

الشركة الوطنية لصناعة مراتب السست واإلسفنج

شركة تبوك للفنادق

شركة حصانة لالستثمار

شركة بن الدن العالمية

شركة لكارينت

اإلدارة: عضوية مجلس 

الحالي: المنصب 
معالي األستاذ محمد بن طالل النحاس محافظ المؤسسة 	 

العامة للتقاعد. باإلضافة إلى عضويته في مجلس إدارة 
)سابك(، كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة 

االستثمارات الرائدة، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية 
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )الدوائية(، ورئيس 
مجلس إدارة شركة رازا العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة 

أبراج التعاونية لالستثمار العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة 
أسما اكبيتال، ورئيس مجلس إدارة شركة الدمام فارما، كما أنه 

عضو في مجلس إدارة الشركة الدولية لمشاريع الطاقة 
والمياه )أكواباور(، وعضو في مجلس إدارة بنك الرياض، 

ومجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية، ومجلس إدارة 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، باإلضافة إلى عّدة 

لجان مشلّكة مثل اللجنة العامة لبرنامج اإلساكن.

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
شغل العديد من المناصب المرموقة في المجال المصرفي 	 

وتطوير األعمال واإلدارة بخبرة عملية تزيد عن 32 عاًما، من 
بينها منصب مدير عام مصرفية شبكة الفروع ببنك اإلنماء، 

والمدير اإلقليمي لفروع المنطقة الوسطى بمجموعة سامبا 
ا في إطالق وتشغيل أكبر شبكة  المالية. كما أدى دوًرا مهّمً

من فروع المصرفية اإلسالمية في المملكة والشرق األوسط 
ببنك اإلنماء، وشركة الشياكت السياحية السعودية، إلى أن تم 

تعيينه محافًظا للمؤسسة العامة للتقاعد في عام 2016م.

العلمية: المؤهالت 
يحمل النحاس درجة الباكلوريوس في العلوم اإلدارية من 	 

جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، وشهادة 
برنامج اإلدارة التنفيذية من جامعة ميتشغين إلدارة األعمال 

بالواليات المتحدة األمريكية.

الحالية اإلدارة  عضوية مجلس 
بنك الرياض

شركة االتصاالت السعودية

شركة االستثمارات الرائدة

الشركة الدولية لمشاريع الطاقة والمياه )أكوا باور(

الشركة التعاونية لالستثمار العقاري

شركة رازا العقارية

شركة أسما اكبيتال

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 

)الدوائية(

شركة الدمام فارما

السابقة اإلدارة  عضوية مجلس 
شركة طيبة القابضة

شركة الشياكت السياحية السعودية

اإلدارة: عضوية مجلس 

السيرة الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة واللجان

تتمة
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نادر بن إبراهيم الوهيبي
 عضو مجلس إدارة )سابك( 

عضو مستقل
سجل الحضور

المنصباسم العضو

االجتماع األول

 3 مارس 2020م

االجتماع الثاني

21 أبريل 2020م

االجتماع الثالث

 1٦ يونيو 2020م

االجتماع الرابع

1٦ يونيو 2020م

االجتماع الخامس   

2٩ سبتمبر 2020م

االجتماع السادس          

15 ديسمبر 2020م 

مجموع 

الحضور

د. عبد العزيز بن صالح بن 
منصور الجربوع

استقال من عضوية مجلس اإلدارةحضرحضرحضررئيس مجلس اإلدارة
 بتاريخ 16 يونيو2020م

3

3حضرحضرحضرانضم إلى عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 16 يونيو2020م رئيس مجلس اإلدارةخالد بن هاشم الدباغ

نائب رئيس مجلس يوسف بن عبد هللا البنيان
اإلدارة الرئيس 

التنفيذي

6حضرحضرحضرحضرحضرحضر

استقال من عضوية مجلس اإلدارةحضرحضرحضرعضو مجلس إدارةراشد بن إبراهيم شريف
 بتاريخ 16 يونيو2020م

3

استقال من عضوية مجلس اإلدارةحضرحضرحضرعضو مجلس إدارةروبيرتو قيالدوني
 بتاريخ 16 يونيو2020م

3

3حضرحضرحضرانضم إلى عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 16 يونيو2020م عضو مجلس إدارةزياد بن ثامر المرشد

3حضرحضرحضرانضم إلى عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 16 يونيو2020م عضو مجلس إدارةأوليفر ثوريل

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو مجلس إدارةعبد هللا بن محمد العيسى

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو مجلس إدارةاكليم مالكين

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو مجلس إدارةد. خالد بن حمزة نحاس

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو مجلس إدارةمحمد بن طالل النحاس

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو مجلس إدارةنادر بن إبراهيم الوهيبي

اجتماعات مجلس اإلدارة

الحالي: المنصب 
األستاذ نادر الوهيبي عضو مجلس إدارة )سابك(، ويشغل 	 

ا منصب مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في  حالّيً
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. وهو أيًضا عضو في 

مجلس إدارة بنك الرياض، وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة 
الترشيحات والماكفآت في بنك الرياض، كما أنه عضو في 

مجلس إدارة شركة لكارينت.

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
شغل األستاذ الوهيبي مناصب مختلفة في المؤسسة 	 

العامة للتأمينات االجتماعية، منها مدير عام التخطيط 
والتطوير. كما سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة 

الوطنية للرعاية الصحية، ومجلس إدارة شركة جرير للتسويق.

العلمية: المؤهالت 
يحمل الوهيبي درجة الماجستير في نظام الحماية االجتماعية 	 

من جامعة ماسترخت بهولندا، ودرجة الباكلوريوس في 
التأمين من جامعة إنديانا بوالية إنديانا في الواليات المتحدة 

األمريكية.

الحالية اإلدارة  عضوية مجلس 
بنك الرياض

شركة لكارينت

السابقة اإلدارة  عضوية مجلس 
الشركة الوطنية للرعاية الصحية

شركة جرير للتسويق

اإلدارة: عضوية مجلس 

اإلدارة: اجتماعات مجلس 
يجتمع مجلس اإلدارة مرتين على األقل لك عام بناًء على دعوة من 
رئيس المجلس. يعقد كذلك رئيس المجلس اجتماًعا إذا طلب ذلك 

عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات الخارجي أو إدارة 
المراجعة الداخلية أو الرئيس التنفيذي. يتحقق النصاب القانوني 

الجتماعات مجلس اإلدارة بحضور خمسة أعضاء، على األقل، ويحق 
لعضو مجلس اإلدارة أن يولك عضًوا آخر في حضور االجتماع إنابًة عنه. 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، اجتمع المجلس ست 
مرات

السيرة الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة واللجان

تتمة
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اإلدارة: ملكية مجلس 
بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، تكون ملكية أعضاء مجلس اإلدارة 

ر في أسهم شركة )سابك(  وزوجاتهم وأطفالهم الُقّصَ
وشراكتها التابعة كما يلي:

الجمعية  اجتماعات  اإلدارة في  مشاركة مجلس 
العامة:

عقدت الشركة اجتماًعا للجمعية العامة العادية، واكن في تاريخ 
21 أبريل 2020م. واجتماًعا آخر للجمعية العامة غير العادية، واكن 

بتاريخ 10 يونيو 2020م. كما تنص الئحة مجلس اإلدارة على أنه "يجب 
على عضو مجلس اإلدارة حضور اجتماعات الجمعية العامة"، 

وبذلك يهدف المجلس إلى مقابلة المساهمين وتلقي 
اقتراحاتهم ومالحظاتهم حول الشركة وأدائها.

يوضح الجدول التالي قائمة أعضاء مجلس اإلدارة المشاركين في 
اجتماع الجمعية العامة.

االسم

 اجتماع الجمعية

 العامة العادية

21 أبريل 2020م

اجتماع الجمعية العامة

 غير العادية

مالحظات10 يونيو 2020م

استقال من عضوية مجلس اإلدارةحضرحضرد. عبد العزيز بن صالح الجربوع
بتاريخ 16 يونيو2020م

 انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة--المهندس خالد بن هاشم الدباغ
بتاريخ 16 يونيو2020م

حضرحضراألستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

استقال من عضوية مجلس اإلدارةحضرحضراألستاذ راشد بن إبراهيم شريف
بتاريخ 16 يونيو2020م

استقال من عضوية مجلس اإلدارةحضرحضرالمهندس روبيرتو قيالدوني
بتاريخ 16 يونيو2020م

 انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة--المهندس زياد بن ثامر المرشد
بتاريخ 16 يونيو2020م

 انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة--األستاذ أوليفر ثوريل
بتاريخ 16 يونيو2020م

حضرحضراألستاذ عبدهللا بن محمد العيسى

حضرحضراألستاذ اكليم مالكين

حضرحضرد. خالد بن حمزة نحاس

حضرحضراألستاذ محمد بن طالل النحاس

حضرحضراألستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي

التغيير الصافينهاية السنةبداية السنة

سابكاسم العضو

شركة سابك 

للمغذيات 

الزراعية

كيان 

سابكينسابالسعودية

شركة سابك 

للمغذيات 

الزراعية

كيان 

سابكينسابالسعودية

شركة سابك 

للمغذيات 

الزراعية

كيان 

ينسابالسعودية

د. عبد العزيز بن صالح 
بن منصور الجربوع )1( 

111.77778.245

المهندس خالد بن 
هاشم الدباغ )2(

 األستاذ يوسف بن
عبد هللا البنيان

2.95023.6172.150 44.0008.70023.6171.00044.000+ 5.750+1.150-

األستاذ راشد بن 
إبراهيم شريف )1(

30065

المهندس روبيرتو 
قيالدوني )1(

 المهندس زياد بن
ثامر المرشد )2(

30

 األستاذ أوليفر
ثوريل )2(

األستاذ عبد هللا بن 
محمد العيسى

300.00022.500300.00022.500

األستاذ اكليم مالكين

-1.468.264+1.026.455215.139456.355 570.1001.683.403د. خالد بن حمزة نحاس

األستاذ محمد بن طالل 
النحاس

2002002525+

األستاذ نادر بن إبراهيم 
الوهيبي 

31013.00035031013.000350

اجتماعات مجلس اإلدارة

)1( استقال من عضوية مجلس اإلدارة في 16 يونيو 2020م

)2( انضم لعضوية مجلس اإلدارة في 16 يونيو 2020م

تتمة
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لجان مجلس اإلدارة

سجل الحضور

طبيعة العضويةاالسم

االجتماع

األول

 2020/1/28م

االجتماع

الثاني

 2020/3/1م

االجتماع

الثالث

 2020/5/3م

االجتماع

الرابع

 2020/٦/1٤م

االجتماع

الخامس

 2020/7/25م

االجتماع

السادس

 2020/8/5م

االجتماع

السابع

 2020/10/22م

االجتماع

الثامن

 2020/12/23م

عبد العزيز هبدان 
الهبدان

رئيس اللجنة
عضو من خارج مجلس اإلدارة

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

عبد هللا بن محمد 
العيسى

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

أعتذرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضونادر بن إبراهيم الوهيبي

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو من خارج مجلس اإلدارةخالد بن داود الفداغ

تشمل مسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

اإلشراف على إعداد التقارير المالية، بما في ذلك: )1( مراجعة 	 
القوائم المالية للمجموعة؛ و )2( تقديم الرأي )اآلراء( الفني 

فيما يتعلق بتقرير المجلس والقوائم المالية التي تتوافق مع 
المتطلبات التنظيمية؛ و )3( فحص المعامالت غير العادية 

 في القوائم المالية؛ و )4( التحقق من التقديرات المحاسبية؛ 
و)5( مراجعة السياسات المالية والمحاسبية للمجموعة.

اإلشراف على أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك: )1( 	 
مراجعة أنظمة إدارة مخاطر الرقابة الداخلية والمخاطر المالية 
وضمان فعاليتها من خالل التقارير الدورية التي تعدها إدارة 
المراجعة الداخلية )أو مراجعو الحسابات الخارجيون( ومتابعة 

تنفيذ اإلجراءات الموصى بها؛ و)2( رفع التقارير إلى مجلس 
اإلدارة فيما يتعلق بكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.

اإلشراف على المراجعة الداخلية، بما في ذلك: )1( اإلشراف 	 
على إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من فعاليتها في 

القيام بأدوارها ومسؤولياتها، و )2( مراجعة خطة المراجعة 
السنوية واعتمادها، و )3( استعراض التقارير التي تعدها 

إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات الموصى بها، 
و )4( ضمان استقاللية إدارة المراجعة الداخلية، و )5( تقييم 

أداء رئيس قسم المراجعة الداخلية.

اإلشراف على المراجع الخارجي، بما في ذلك: )1( التوصية 	 
بتعيين أو إقالة مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بعد 

تقييم أدائه واستقالليته ونطاق عمله وشروط تعيينه، و )2( 
التحقق من استقاللية المراجع الخارجي، و )3( استعراض خطة 
المراجعة الخارجية والتحقق من امتثال هذه الخطة لألنظمة 
المعمول بها، و )4( الرد على استفسارات المدقق الخارجي 

وتقديم الدعم الالزم ألداء المراجعة الخارجية، و )5( استعراض 
التقارير التي أعدها المراجع الخارجي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات 

الموصى بها.

مراقبة االمتثال، بما في ذلك: )1( استعراض التقارير التي 	 
تعدها الجهات التنظيمية فيما يتعلق باالمتثال للوائح 

المعمول بها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات الموصى بها، و )2( 
ضمان امتثال )سابك( للقواعد واللوائح والسياسات ذات 

الصلة، و )3( مراجعة المعامالت المقترحة مع األطراف ذات 
الصلة، و )4( وضع إجراءات مناسبة لإلبالغ الداخلي عن 
مخالفات أنظمة الرقابة الداخلية، و )5( وضع اإلجراءات 

المناسبة لمتابعة أي تقارير عن المخالفات )بما في ذلك ضمان 
استقالل مثل هذه اإلجراءات(، و تقديم توصيات إلى مجلس 

اإلدارة فيما يتعلق بما سبق عند االقتضاء.

أعضاًء  ليسوا  اللجنة ممن  الذاتية ألعضاء  السير 
في مجلس اإلدارة 

األستاذ عبد العزيز هبدان الهبدان: تقاعد من المؤسسة 	 
العامة للتأمينات االجتماعية؛ حيث اكن يشغل منصب مساعد 

المحافظ لشؤون التأمين بالهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعية. وقد شغل سابًقا منصب عضو مجلس إدارة لعدة 
شراكت مساهمة، بما في ذلك، الشركة السعودية للصناعات 

األساسية )سابك( والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الجزيرة، 
وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، ومركز مكة 

ا منصب  الطبي، وشركة االتصاالت السعودية، ويشغل حالّيً
عضو مجلس إدارة شركة األسمدة العربية السعودية 

)سافكو(، وشركة )السعودي الفرنسي المالية(، باإلضافة إلى 
رئاسته للجنة المراجعة في )سافكو(، ويحمل الهبدان درجة 

الماجستير في إدارة األعمال.

المراجعة لجنة 
وفًقا لالئحة لجنة المراجعة، تشلك اللجنة من غير أعضاء مجلس 

اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، وال 
يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد على خمسة، على أن 

يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل. يرشح هؤالء 
األعضاء مجلس اإلدارة ويعينون بقرار من الجمعية العامة 

لمساهمي )سابك(.

يوضح الجدول التالي قائمة بأعضاء اللجنة وعضويتهم 
ومشاراكتهم في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد االجتماعات 

وتواريخها.

ا أي منصب. عمل 	  الدكتور خالد داود الفداغ: ال يشغل حالّيً
سابًقا مراجًعا عاًما في شركة أرامكو السعودية، وقبل ذلك 
مديًرا لتخطيط المرافق، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي 

لشركة )بترون(، ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة 
المياكنيكية التطبيقية.
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والترشيحات  الماكفآت   لجنة 
تشلك من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين سواء من 

المساهمين أو من غيرهم وال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال 
يزيد على خمسة، يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل، 

ويعين مجلس اإلدارة أعضاءها.

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة ونوع عضويتهم ومشاركتهم 
في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد االجتماعات وتواريخها.

واالستدامة المخاطر  لجنة 
ُتشلّك لجنة المخاطر واالستدامة - وفًقا لالئحتها - من ثالثة إلى 
ن مجلس اإلدارة أعضاءها.  خمسة من أعضاء مجلس اإلدارة، ويعيِّ

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة ونوع عضويتهم ومشاراكتهم 
في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد االجتماعات وتواريخها.

تشمل مسؤوليات لجنة المخاطر واالستدامة ما يلي:

مهام إدارة المخاطر، بما في ذلك: )1( العمل مع اإلدارة 	 
التنفيذية لوضع سياسة شاملة إلدارة المخاطر وفًقا ألعمال 

)سابك( وأنشطتها، وبما يتسق مع أهدافها واستراتيجيتها، 
والتوصية بهذه السياسة لمجلس اإلدارة، )2( مراجعة 

السياسة العامة إلدارة المخاطر بشلك دوري لضمان اتساقها 
مع التغيرات التي قد تحدث في البيئة الداخلية أو الخارجية 

التي تعمل فيها )سابك(، أو التشريعات التي تنظم أعمالها 
أو أهدافها االستراتيجية، أو غير ذلك، والتوصية بالتغييرات 

المقترحة للمجلس، )3( رفع توصيات لمجلس اإلدارة بالمستوى 
المقبول من المخاطر بالنسبة لشركة )سابك( وكيفية الحفاظ 

على هذا المستوى، ورصد أي تجاوز له، )4( التحقق من 
استمرارية األعمال، وتحديد المخاطر التي تواجه شركة )سابك( 

ا، )5( اإلشراف على أنظمة إدارة المخاطر وتقييم  سنوّيً
فعاليتها وآليات اكتشاف المخاطر وقياسها ومراقبتها، )6( 
إعادة تقييم القدرة على اختبار المخاطر أو التعرض لها على 
نحٍو منتظم )على سبيل المثال من خالل اختبار التحمل(، )7( 

إعداد تقرير ورفعه إلى مجلس اإلدارة يتضمن معلومات 
تفصيلية عن المخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه 

المخاطر، )8( تقديم توصيات إلى المجلس بشأن إدارة المخاطر، 
)9( التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر، )10( التأكد 

من فهم موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة 
والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر، )11( مراجعة أي 

قضايا تثيرها لجنة المراجعة وقد تؤثر على إدارة المخاطر في 
)سابك(. 

سجل الحضور

طبيعة العضويةاالسم

االجتماع األول

2020/3/3م

االجتماع الثاني

2020/٦/15م

االجتماع الثالث

2020/٩/28م

االجتماع الرابع

2020/12/1٤م

حضرحضرحضرحضررئيسخالد بن حمزة نحاس

حضرحضرحضرحضرعضومحمد بن طالل النحاس

 استقال من عضوية اللجنة حضرحضرعضوروبيرتو قيالدوني
بتاريخ 16 يونيو2020م 

 انضم إلى عضوية اللجنة عضوزياد بن ثامر المرشد
بتاريخ 16 يونيو2020م 

حضرحضر

سجل الحضور

طبيعة العضويةاالسم

االجتماع األول

2020/3/3م

االجتماع الثاني

2020/٩/2٩م

االجتماع الثالث

2020/12/15م

حضرحضرحضررئيساكليم مالكين

حضرحضرحضرعضونادر إبراهيم الوهيبي 

استقال من عضوية اللجنة بتاريخ 16 يونيو2020محضرعضومحمد بن طالل النحاس 

انضم إلى عضوية عضوأوليفر ثوريل
اللجنة بتاريخ 16 

يونيو2020م 

حضرحضر

تشمل مسؤوليات لجنة الماكفآت والترشيحات ما يلي:

اإلشراف على الماكفآت، بما في ذلك: )1( وضع سياسات 	 
الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس 

وأعضاء اإلدارة التنفيذية والتوصية بها إلى مجلس اإلدارة 
العتمادها من قبل الجمعية العامة لمساهمي )سابك(، و 
)2( مراجعة سياسات الماكفآت بانتظام لضمان اتساقها مع 

التغييرات في التشريعات واللوائح ذات الصلة، وأهداف 
)سابك( االستراتيجية والمهارات والمؤهالت المطلوبة، ورفع 

توصيات للمجلس بالتغييرات المقترحة، و )3( رفع التوصيات 
إلى مجلس اإلدارة بماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان 
المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية وفًقا للسياسة المعتمدة 
من الجمعية العامة لمساهمي )سابك(، و)4( إعداد تقرير 

سنوي عن الماكفآت الممنوحة ألعضاء المجلس وأعضاء لجان 
المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية، و )5( تحديد أنواع الحوافز 

المقدمة للموظفين والتوصية بها.

اإلشراف على تعيينات أعضاء مجلس اإلدارة، بما في ذلك: )1( 	 
وضع سياسة عضوية مجلس اإلدارة والتوصية بها إلى مجلس 

اإلدارة العتمادها من قبل الجمعية العامة لمساهمي 
الشركة، و )2( مراجعة السياسة المذكورة بانتظام لضمان 

توافقها مع التغييرات في التشريعات واللوائح ذات الصلة، 
واألهداف االستراتيجية للشركة، والمهارات والمؤهالت 

المطلوبة، ورفع توصيات بالتغييرات المقترحة للمجلس، و )3( 
إجراء مراجعة سنوية للمهارات المطلوبة لعضوية المجلس 
وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة، و )4( ترشيح 

أفراد لعضوية مجلس اإلدارة وفًقا لسياسة عضوية المجلس، 
و )5( النظر في تضارب المصالح بالنسبة لمرشحي عضوية 
المجلس، وتقديم التوصيات المناسبة إلى المجلس، و )6( 
مراجعة هيلك مجلس اإلدارة والتوصية بالتغييرات إذا لزم 

األمر، و )7( وضع إجراءات التعيين في المركز الشاغر في 
مجلس اإلدارة أو لجان المجلس، و )8( التوصية بقياس األداء 

لتقييم مجلس اإلدارة ولجان المجلس.

اإلشراف على أداء مجلس اإلدارة، بما في ذلك: )1( ضمان 	 
استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، و )2( التوصية 

بإعادة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة 
أو إقالتهم، و )3( اإلشراف على تنفيذ برنامج توجيهي ألعضاء 

المجلس الجدد.

اإلشراف على تعيينات أعضاء اإلدارة التنفيذية، بما في ذلك: 	 
)1( التوصية للمجلس بوضع سياسات ومعايير مناسبة لتعيين 

أعضاء اإلدارة التنفيذية وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة، 
و )2( مراجعة هذه السياسات والمعايير بانتظام لضمان 

توافقها مع التغيرات في األهداف االستراتيجية للشركة، 
وتحديد المهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيق هذه األهداف، 

 و )3( إعداد الوصف الوظيفي لتعيينات اإلدارة التنفيذية،
و )4( وضع إجراءات تخطيط اإلحالل الوظيفي في حالة وجود 

أي وظائف شاغرة بين أعضاء اإلدارة التنفيذية وتقديم 
التوصيات المطلوبة.

مهام إدارة االستدامة، بما في ذلك: )1( العمل مع اإلدارة 	 
التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسات شاملة لالستدامة 

)مثل سياسة البيئة والصحة والسالمة واألمن(، تكون مناسبة 
لطبيعة أعمال )سابك( وأنشطتها التجارية، )2( مراجعة 
استراتيجية االستدامة وسياساتها بشلك دوري لضمان 

اتساقها مع التغيرات في البيئة الداخلية أو الخارجية التي 
تعمل فيها )سابك(، أو التشريعات التي تنظم أعمالها أو 

أهدافها االستراتيجية، أو غير ذلك، ورفع توصيات بالتغييرات 
المقترحة إلى المجلس، )3( اإلشراف على أنظمة )البيئة 

والصحة والسالمة واألمن( الخاصة بشركة )سابك( وضمان 
امتثالها للتشريعات واللوائح ذات الصلة وتوافر المهارات 

والخبرات الالزمة إلدارة هذه األنظمة.

لجان مجلس اإلدارة
تتمة
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االستثمار لجنة 
ُتشلّك لجنة االستثمار - وفًقا لالئحتها - من ثالثة إلى خمسة من 

ن مجلس اإلدارة أعضاءها. أعضاء مجلس اإلدارة، ويعيِّ

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة ونوع عضويتهم ومشاراكتهم 
في اجتماعات اللجنة، وكذلك عدد االجتماعات وتواريخها.

سجل الحضور

طبيعة العضويةاالسم

االجتماع األول

2020/٦/1٤م

االجتماع الثاني

2020/٩/2٩م

االجتماع الثالث

2020/12/7م

 استقال من عضوية اللجنةحضررئيسعبدالعزيز بن صالح الجربوع
بتاريخ 16 يونيو2020م

انضم إلى عضوية اللجنة رئيسخالد بن هاشم الدباغ
بتاريخ 16 يونيو2020م

حضرحضر

حضرحضرحضرعضويوسف بن عبدهللا البنيان

حضرحضرحضرعضوخالد بن حمزة نحاس

حضرحضرحضرعضوعبدهللا بن محمد العيسى

 استقال من عضوية اللجنةحضرعضوراشد بن إبراهيم شريف
بتاريخ 16 يونيو2020م

انضم إلى عضوية اللجنة عضوزياد بن ثامر المرشد
بتاريخ 16 يونيو2020م

حضرحضر

تشمل مسؤوليات لجنة االستثمار ما يلي:

العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة 	 
استثمارية تتناسب مع طبيعة أعمال )سابك( وأنشطتها 

والمخاطر المتعلقة بها.

مراجعة استراتيجية االستثمار وسياستها بانتظام لضمان 	 
التوافق مع التغيرات التي قد تحدث في البيئة الخارجية التي 

تعمل فيها )سابك(، والتشريعات المنظمة ألعمالها التجارية 
أو أهدافها االستراتيجية أو غير ذلك، ورفع توصيات 

بالتغييرات المقترحة إلى مجلس اإلدارة.

اإلشراف على األنشطة االستثمارية وتصميم اإلجراءات المناسبة 	 
لقياس األداء االستثماري وتقييمه.

تقييم الفرص االستثمارية التي تقترحها اإلدارة التنفيذية )مثل 	 
عمليات االندماج أو االستحواذ على الشراكت أو وحدات األعمال 

أو األصول، وإسقاط الملكية أو بيعها أو نقلها، والخروج من 
استثمار قائم أو التصرف فيه، والمشاراكت في المشاريع 

المشتركة(. 

دراسة إماكنات التمويل لمثل هذه الفرص االستثمارية.	 

ضمان امتثال الفرص االستثمارية المقترحة للوائح والتعليمات 	 
ذات الصلة.

تحديد أولويات المقترحات االستثمارية.	 

مراجعة التقارير المرحلية لإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بفرص 	 
االستثمار المعتمدة.

اإلدارة التنفيذية

التنفيذية  اإلدارة 
يتولى كبار التنفيذيين تسيير اإلدارة اليومية ألعمال )سابك(، جنًبا 
إلى جنب مع نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي، ليمثلوا 

مًعا فريق اإلدارة التنفيذية للشركة. كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، 
تضمنت اإلدارة التنفيذية األعضاء التالية أسماءهم:

المنصباالسم

نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذييوسف بن عبدهللا البنيان

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشريةعبدالعزيز بن علي العودان

نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعيةسمير بن علي آل عبد ربه

نائب الرئيس التنفيذي لمشروع إعادة تنظيم أعمال )سابك( في أوروباأنس بن يوسف كنتاب

نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماوياتعبدالرحمن بن صالح الفقيه

نائب الرئيس التنفيذي للماليةتيموثي ليفلي 

نائب الرئيس التنفيذي لالستدامة والتقنية واالبتاكربوب موهان 

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركةعبدالرحمن شمس الدين

نائب الرئيس التنفيذي للتصنيعأحمد بن طريس الشيخ

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية وإدارة المشاريععمر بن عبد هللا العمودي

نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات المتخصصة أرنستو أوشيلو 

لجان مجلس اإلدارة
تتمة
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اللجان المنبثقة عنه  الذاتية وردت سابًقا في سير أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء  السيرة 

يوسف بن عبد هللا البنيان 
نائب رئيس مجلس إدارة )سابك( الرئيس التنفيذي

الحالي: المنصب 
يشغل األستاذ العودان منصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد 	 

البشرية، كما يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة الشرقية 
للبتروكيماويات )شرق(. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
خالل مسيرته المهنية مع )سابك( التي امتدت إلى 20 عاًما، 	 

شغل العودان عدًدا من المناصب الرفيعة، حيث تولى قبل 
منصبه الحالي منصب مدير عام إدارة المواهب العالمية، 
وقبل ذلك عمل مديًرا عاًما للموارد البشرية في الشرق 

األوسط وأفريقيا. وعالوة على ذلك شغل منصب مدير مركز 
تميز تقنية المعلومات العالمية ومدير شركة أعمال تقنية 

المعلومات العالمية.

عبد العزيز بن علي العودان
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 

المهندس سمير بن علي آل عبد ربه
نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية

السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين

العلمية: المؤهالت 
يحمل العودان شهادة الباكلوريوس في نظم المعلومات 	 

اإلدارية من جامعة الملك سعود في الرياض بالمملكة العربية 
السعودية.

الحالي: المنصب 
يشغل المهندس سمير آل عبدربه منصب نائب الرئيس 	 

ا منصب رئيس  التنفيذي للمغذيات الزراعية، كما يشغل حالّيً
مجلس إدارة شركة )البيروني( التابعة لسابك، ورئيس مجلس 
اإلدارة لـ)شركة سابك لإلمدادات( وكذلك نائب رئيس مجلس 

اإلدارة لـ)شركة سابك للمغذيات الزراعية( ورئيس لجنة مجلس 
اإلدارة للتحول االستراتيجي لنفس الشركة، وكذلك منصب نائب 

رئيس لجنة األسمدة في االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 
والكيماويات )جيباك(، وهو عضو في مجلسي إدارة االتحاد 
العربي لألسمدة، واالتحاد الدولي لألسمدة وعضو مجلس 

اإلدارة العضو المنتدب لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
)جيبك(، وعضو في مجلس إدارة المركز الوطني ألبحاث 

وتطوير الزراعة المستدامة )استدامة(. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
يتمتع المهندس آل عبد ربه بخبرة تمتد ألكثر من 35 عاًما 	 

في قطاع البتروكيماويات، حيث شغل عدًدا من المناصب 
الرفيعة في شركة )سابك(، بما في ذلك منصب نائب الرئيس 
لسلسلة اإلمدادات العالمية، الذي اضطلع من خالله بقيادة 

استراتيجيات سلسلة إمدادات )سابك( للسوائل والمواد 
الصلبة والسائبة، والتعاقدات والتميز، والتخطيط والتحسين 

لسلسلة القيمة العالمية.

شغل المهندس آل عبد ربه قبل ذلك منصب نائب الرئيس 	 
لوحدة أعمال األوكسجينات في )سابك(، حيث قاد األعمال 

العالمية لمجموعة من المنتجات المهمة بما في ذلك 
الميثانول، وميثيل ثالثي بوتيل اإليثر، فضاًل عن مجموعة 

متاكملة من الكيماويات المتخصصة مثل: NDA، و2EH، و
 ،ACNوالبيوتانول الطبيعي، واأليزوبيوتانول، و ،IBALو ،DOP

 .MMAو ،NaCnو

واكن قد عمل قبل توليه هذا المنصب نائب الرئيس لالتصاالت 	 
واإلعالم، حيث قاد إدارات الهوية العالمية، واإلعالم العالمي، 

واالتصاالت الداخلية، والمناسبات والعالقات الدولية، 
والمسؤولية االجتماعية. 

كما اكن المهندس آل عبد ربه يشغل سابًقا منصب المدير 	 
العام التنفيذي لشركة )طيف(؛ إحدى شراكت )سابك( التابعة، 

حيث قام بدور رئيس في إعادة تركيز وتوجيه مسار األعمال 
بنجاح، من خالل عملية إعادة الهيلكة والتحول الاكمل للجوانب 

التشغيلية والمالية والقانونية.

شغل كذلك عدًدا من المناصب القيادية البارزة في شركة 	 
)بتروكيميا(، المملوكة بالاكمل لشركة )سابك(، حيث قاد بنجاح 

مجموعة متنوعة من المهام الفنية والتشغيلية، وإدارة 
المشاريع، وتنفيذ نظام )تخطيط موارد الشركة(، وإدارة 

الشؤون المالية، فضاًل عن توليه منصب أمين مجلس إدارة 
)بتروكيميا(. 

كما شغل في السابق منصب رئيس مجالس إدارة شركتي 	 
)ساب تانك( و)كيم تانك( التابعتين لشركة )سابك(، وعضو 
مجالس إدارة شركتي )ابن سينا( و)شروق(، ورئيس مجلس 

إدارة الجمعية اآلسيوية للوقود النظيف، ورئيس مجلس إدارة 
الشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية )الكيالت( 

التابعة لسابك خالل مراحل تأسيسها ونشأتها. 

العلمية: المؤهالت 
تخرج المهندس آل عبد ربه في جامعة الملك فهد للبترول 	 

والمعادن، وحصل على درجة الباكلوريوس في هندسة وعلوم 
الحاسب اآللي، كما أتم العديد من الدورات المهنية في 

مؤسسات علمية عالمية عريقة، مثل لكية لندن لألعمال، 
وجامعة اكليفورنيا، وجامعة ميشيغان بالواليات المتحدة 

األمريكية.
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المهندس أنس بن يوسف كنتاب
 نائب الرئيس التنفيذي لمشروع إعادة

تنظيم أعمال )سابك( في أوروبا

المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه
نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات

تيموثي دي. ليفلي
نائب الرئيس التنفيذي للمالية

الدكتور بوب موهان
نائب الرئيس التنفيذي لالستدامة والتقنية واالبتاكر

الحالي: المنصب 
يشغل المهندس كنتاب منصب نائب الرئيس التنفيذي 	 

لمشروع إعادة تنظيم أعمال )سابك( في أوروبا، إلى جانب 
منصب رئيس مجلس إدارة لك من شركة الجبيل المتحدة 

للبتروكيماويات )المتحدة(، والشركة السعودية للكيماويات 
العضوية المعدنية )الكيالت(. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
قبل توليه منصبه الحالي، تولى المهندس أنس كنتاب منصب 	 

نائب الرئيس التنفيذي لمشروع تحويل النفط الخام إلى 
كيماويات، وقبل ذلك تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي 

للمغذيات الزراعية، كما شغل عدًدا من المناصب الرفيعة نائًبا 
للرئيس في عدٍد من وحدات األعمال )بما في ذلك البولي 

إيثيلين والبولي بروبيلين واألوليفينات والغازات الصناعية(، كما 
عمل مديًرا عاًما للعمليات والتخطيط للوسطيات. 

الحالي: المنصب 
يشغل األستاذ تيموثي ليفلي منصب نائب الرئيس التنفيذي 	 

للمالية، ويشغل أيًضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة )سابك 
اكبيتال بي في(. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
قبل توليه هذا المنصب، َشغل األستاذ ليفلي مناصب عدة: 	 

نائب أعلى للرئيس، ومدير مالي، ومراقب مالي في شركة 
شيفرون فيليبس كيمياكل )سي بي كيم(، التي يقع مقرها 

في مدينة وودالندز، بوالية تكساس األمريكية. 

وعمل مساعد أمين خزانة بشركة )شيفرون كورب(، مضطلًعا 	 
بمهمة اإلشراف العالمي على إدارة النقد وأنشطة التمويل 

لشراكت شيفرون حول العالم.

الحالي: المنصب 
يشغل المهندس الفقيه منصب نائب الرئيس التنفيذي 	 

للبتروكيماويات، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الجبيل 
للبتروكيماويات )كيميا(، ورئيس مجلس إدارة شركة ينبع 

السعودية للبتروكيماويات )ينبت(، ورئيس مجلس إدارة شركة 
مشاريع تطوير ساحل الخليج األمريكي.

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
قبل تولي منصبه الحالي عمل نائًبا للرئيس التنفيذي لوحدتْي 	 

البوليمرات والكيماويات المتخصصة. كما شغل العديد من 
المناصب الرفيعة في شركة )سابك(، بما في ذلك نائب رئيس 

وحدة أعمال البولي إيثيلين، والمدير العام للعمليات 
والتخطيط لوحدة أعمال الكيماويات األساسية، والمدير العام 

لوحدة أعمال األوكسيجينات، ورئيس شركة )ينساب( ورئيس 
لجنة المشاريع في الشركة ذاتها.

الحالي: المنصب 
يشغل الدكتور بوب موهان منصب نائب الرئيس التنفيذي 	 

لالستدامة والتقنية واالبتاكر، وكبير مسؤولي التقنية 
واالستدامة في )سابك(. يضطلع الدكتور موهان بمسؤولية 

ا لـ)سابك( حول العالم. كما أنه  اإلشراف على 20 مركزا بحثّيً
مسؤول عن قطاع االستدامة، واإلشراف على المنتجات، 

وترخيص التقنيات، والمشاريع التقنية. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
انضم الدكتور موهان إلى )سابك( بعد مسيرة مهنية امتدت 	 

ألكثر من 21 عاًما من العمل في شركة )داو( التي عمل فيها 
مؤخًرا خالل الفترة من 2013م حتى 2019م، نائًبا للرئيس للبحث 

والتطوير في مجال التعبئة والتغليف والبالستيكيات 
المتخصصة، والهيدروكربونات.

بدأ موهان حياته المهنية بااللتحاق بشركة )داو( عام 1998م، 	 
حيث عمل في مختبرات البحوث المركزية في مجموعة 
متنوعة من البرامج التي تتراوح بين حفز الهدرجة غير 

المتجانسة، وبلمرة فتح الحلقة، والحفز المتجانس، والمواد 
األولية البديلة.

بدأ المهندس كنتاب مسيرته المهنية في )سابك( مديًرا 	 
للمشاريع بشركة )شرق(، كما شغل عدًدا من المناصب في 
وحدة أعمال الوسطيات، التي لم تعد قائمة ضمن الهيلك 

التنظيمي الجديد في )سابك(، حيث أدار عمليات إعداد التقارير 
المالية وتقارير األعمال، وتخطيط االستراتيجيات واالستثمار 

والتشغيل، كذلك عمل مديًرا ألعمال جاليكول اإليثيلين 
األحادي.

واكن عضًوا في مجالس إدارات شراكت )كيميا( و)شرق( 	 
و)سافكو(، و)ينبت(، و)البيروني(، و)صدف(، و)ينبت(، وشركة 

)ساينوبيك سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة(. 

العلمية: المؤهالت 
حصل كنتاب على درجة الباكلوريوس في الهندسة المياكنيكية 	 

من جامعة الملك سعود بالرياض، باإلضافة إلى العديد من 
الدورات اإلدارية والتنفيذية عبر مؤسسات تعليمية وتدريبية 

بارزة مثل )جي إي(، و)إنسيد(، و)آي إم دي( و)لكية لندن 
لألعمال(.

كما عمل بشركة )برايس ووترهاوس( المتخصصة في مجال 	 
المحاسبة العامة، وفي عام 1987م، التحق بشركة )اكلتكس(، 

وهي مشروع مشترك دولي بين شركتي )تكساكو( 
َس عام 1936م لهدف تسويق النفط من  سِّ و)شيفرون( اأُ

الحقول المكتشفة في المملكة العربية السعودية.

تولى ليفلي العديد من المراكز المالية حول العالم؛ حيث عمل 	 
مع )اكلتكس( في آسيا وأفريقيا لمدة تقارب 17 عاًما، تولى 

خاللها منصب الرئيس اإلقليمي، والمدير المالي لشركة 
)اكلتكس الفلبين(، وفي عام 2007م شغل منصب نائب رئيس 

قسم الشؤون المالية ألعمال الغاز العالمية في شركة 
)شيفرون(، قبل أن يصبح مديًرا لقسم التمويل الدولي في 

إدارة المالية بالشركة عام 2009م.

العلمية: المؤهالت 
يحمل األستاذ ليفلي درجة الباكلوريوس في العلوم المحاسبية 	 

وعلوم الحاسوب من جامعة بوسطن، وماجستير إدارة األعمال 
في التمويل من لكية إدارة األعمال بجامعة كولومبيا بالواليات 

المتحدة، وهو محاسب قانوني معتمد من المعهد 
األمريكي للمحاسبين القانونيين، ومرخص من قبل والية 

نيويورك. 

قبل ذلك اكن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية 	 
األوروبية للبتروكيماويات، وعضًوا في مجلسْي إدارة شركتي 

)بتروكيميا( و)الرازي(.

العلمية: المؤهالت 
يحمل الفقيه شهادة الباكلوريوس في الهندسة الكيماوية 	 

من جامعة الملك سعود بالرياض، إضافة إلى شهادة 
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة )برادفورد( بالمملكة 

المتحدة.

في عام 2006م عين مديًرا للكيمياء غير العضوية والحفز 	 
الكيميائي، حيث اكن مسؤواًل عن قيادة فريق الكيمياء غير 

العضوية، والحفز المتجانس وغير المتجانس، والبحوث عالية 
اإلنتاجية، فضاًل عن اضطالعه بمسؤوليات تطوير تقنية جديدة 

للمواد الكيميائية والمواد المتجددة والعمليات الحفازة 
المتميزة. 

ومن عام 2008م إلى 2010م، شغل الدكتور موهان منصب مدير 	 
البحث والتطوير في شركة )هيدروكربونز أند إنيرجي بزنس(، 
كما تولى من 2010م حتى 2013م منصب مدير البحث والتطوير 
في شركة )داو فارما آند فوود سوليوشنز( في )مجموعة 

أعمال المواد المتخصصة(.

العلمية: المؤهالت 
تخرج الدكتور موهان من جامعة رايس األمريكية بعد حصوله 	 

على درجة الباكلوريوس في الكيمياء، ثم حصل على درجة 
الدكتوراه في الكيمياء العضوية من معهد اكليفورنيا للتقنية 

بالواليات المتحدة األمريكية.

السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين
تتمة
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عبدالرحمن شمس الدين 
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة 

المهندس أحمد بن طريس الشيخ
نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع

إرنستو أوشيلو 
نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات المتخصصة

المهندس عمر بن عبد هللا العمودي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع

الحالي: المنصب 
يشغل المهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين منصب 	 

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة. وهو أيًضا رئيس 
مجلس إدارة شركة )ينساب( التابعة لـ)سابك(، وعضو في 

عدد من مجالس اإلدارات واللجان األخرى. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
قبل توليه منصبه الحالي، شغل المهندس شمس الدين 	 

عدًدا من المناصب الرفيعة في )سابك(، بما في ذلك منصب 
نائب الرئيس للمراجعة الداخلية. 

وخالل مسيرته، شغل المهندس شمس الدين العديد من 	 
المناصب اإلدارية والتشغيلية في مجاالت سالمة إجراءات 

العمل، وكفاءة األداء والموثوقية، والهندسة وإدارة 
المشاريع، والصيانة والعمليات التشغيلية في المصافي 

ومصانع البتروكيماويات. 

وشغل منصب المدير العام إلدارة المخاطر الشاملة في 	 
)سابك(، وأشرف على إدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، 

وإدارة استمرارية األعمال، وإدارة التأمين واالئتمان العالمية.

الحالي: المنصب 
يشغل المهندس عمر العمودي منصب نائب الرئيس التنفيذي 	 

للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع، وهو أيًضا رئيس 
مجلسْي إدارة شركتْي )كيان السعودية(، وألمنيوم البحرين 

)ألبا(، وعضو في مجلس إدارة شركة )مشاريع تطوير ساحل 
الخليج األمريكي(. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
شغل المهندس العمودي عدًدا من المناصب الرفيعة في 	 

)سابك(، بما في ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 
المشتركة، وقبل ذلك عمل رئيًسا لشركتْي )بتروكيميا( و)ابن 

زهر(، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة )الكيماويات 
المتخصصة(، إضافًة إلى عضويته في مجلسْي إدارة شركتْي: 

)ابن رشد( و)ابن حيان(.

الحالي: المنصب 
يشغل المهندس أحمد الشيخ منصب نائب الرئيس التنفيذي 	 

للتصنيع، وهو أيًضا رئيس مجلس إدارة شركة )حديد(، ورئيس 
مجلس إدارة شركة )ساينوبيك سابك تيانجين للبتروكيماويات(، 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة شركة 
)مرافق(. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
شغل الشيخ عدًدا من المناصب الرفيعة في )سابك(، بما في 	 

ذلك منصب نائب الرئيس لمركز التميز في قطاع التصنيع، 

الحالي: المنصب 
يشغل األستاذ إرنستو أوشيلو منصب نائب الرئيس التنفيذي 	 

للمنتجات المتخصصة في شركة )سابك(. 

السابقة: والمناصب  العملية  الخبرات 
تولى األستاذ أوشيلو من قبل قيادة أعمال التقنية واالبتاكر 	 

في )سابك( بوصفه نائب الرئيس التنفيذي. وانضم فيما بعد 
لشركة )لكارينت( ليشغل منصب المدير التنفيذي للشركة. 

وعمل قبل انضمامه إلى )سابك( مديًرا إلدارة البحث والتطوير 	 
العالمية بشركة )داو كيمياكل(. 

واكن عضًوا في اللجنة التنفيذية إلدارة المخاطر في )سابك(، 	 
وأمين لجنة المخاطر واالمتثال في مجلس إدارة )سابك(، 

وعضو فريق قيادة قطاع المالية، وقائًدا للعديد من 
المشاريع والمبادرات العالمية. واكن مسؤواًل عن إدارة 

المراجعة الداخلية في الشركة، أمام لجنة المراجعة المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة.

في مستهل مسيرته المهنية، عمل شمس الدين في 	 
مصفاة أرامكو السعودية - إكسون موبيل )سامرف(، وخالل 
فترة خدمته اكتسب خبرات االنتدابات العالمية في المصافي 

ومصانع الكيماويات. ثم انضم إلى )سابك( وتولى عدًدا من 
األدوار في قطاع التصنيع، حيث ُعّين مديًرا أعلى للصيانة، ثم 

ا للخدمات والتخطيط. كما شغل منصب مدير عام  مديًرا عاّمً
العمليات في شركة )ابن رشد(، ومنصب مدير عام التطوير 

المستمر في مركز تميز قطاع التصنيع في )سابك(.

العلمية: المؤهالت 
يحمل درجة الباكلوريوس في الهندسة المياكنيكية التطبيقية 	 

)مع مرتبة الشرف( من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
بالمملكة العربية السعودية.

العلمية: المؤهالت 
يحمل المهندس العمودي درجة الماجستير في الهندسة 	 

الكيماوية من جامعة دركسل بالواليات المتحدة األمريكية، 
ودرجة الباكلوريوس في الهندسة الكيماوية من جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.

ورئيس شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(، ورئيس 
شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات )المتحدة(. وتمتد 

خبراته في قطاع صناعة النفط والبتروكيماويات ألكثر من 25 
عاًما؛ التحق خاللها كذلك بالعمل في شركة مصفاة أرامكو 

السعودية شل. 

العلمية: المؤهالت 
يحمل المهندس الشيخ درجة الباكلوريوس في الهندسة 	 

الكهربائية من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية 
السعودية.

العلمية: المؤهالت 
عمل أوشيلو أستاًذا في جامعة تورين في مجال كيمياء 	 

المواد، وقد شارك في تأليف كتابين، وأكثر من 100 ورقة 
علمية، ورسائل بحثية للمؤتمرات المختلفة، وهو مسؤول عن 
أكثر من 45 براءة اختراع، وصاحب أكثر من 120 اقتباًسا في دائرة 

المستخلصات الكيميائية )SciFinder(، ويحمل درجة )لوريا( 
في الكيمياء من جامعة تورين. 

تتمة
السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين
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صافي التغييرنهاية السنةبداية السنة

سابكاسم العضو

شركة سابك 

للمغذيات 

الزراعية

كيان 

سابكينسابالسعودية

شركة سابك 

للمغذيات 

الزراعية

كيان 

سابكينسابالسعودية

شركة سابك 

للمغذيات 

الزراعية

كيان 

ينسابالسعودية

214.200214.200عمر عبدهللا العمودي

+5.00012.4217.421عبد الرحمن بن صالح الفقيه

سمير بن علي آل عبدربه

عوض بن محمد آل ماكر )1(

عبدالرحمن شمس الدين )2(

7070عبدالعزيز بن علي العودان

+6.000+100.000110.0006.00010.000أحمد بن طريس الشيخ

+7.000+9.000+9.0003.00010,0005.00015.00012.00010.00012.0006.000أنس بن يوسف كنتاب

تيموثي ليفلي

بوب موغن

إرنستو أوشيللو

التنفيذيين كبار  ملكية 
بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، تكون ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم 

ر في أسهم شركة )سابك( وشراكتها التابعة  وأطفالهم الُقّصَ
كما يلي:

الماكفآت سياسة 

الهدف
الهدف من سياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه 

المنبثقة هو تنظيم الماكفآت من أجل استقطاب أعضاء مجلس 
أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة مناسبة، بما 
يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة 

عالية، مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات 
الالزمة إلدارتها.

كما تهدف الشركة إلى خلق بيئة جاذبة للعمل فيها، تستطيع 
من خاللها استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات 

المطلوبة واإلبقاء عليها الستدامة نموها وتحقيق رؤيتها، 
وذلك من خالل اإلطار التنظيمي لماكفآت كبار التنفيذيين في 

الشركة، بحيث يتوافق مع األنظمة والتشريعات والتطبيقات ذات 
العالقة.

للماكفآت المنظمة  والقواعد  المبادئ 
في ضوء األحاكم المنظمة لماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه 
المنبثقة والمنصوص عليها في نظام الشراكت، والئحة حوكمة 
الشراكت، والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيًذا لنظام 
الشراكت الخاصة بالشراكت المساهمة المدرجة، ونظام الشركة 

األساس، تكون ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة 
وكبار التنفيذيين وفًقا للمبادئ والقواعد التالية:

أواًل: أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة
يحدد مجلس اإلدارة - بناء على توصية لجنة الماكفآت 	 

والترشيحات - ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة 
وفًقا للمبادئ التالية:

أن يكون تنظيم الماكفآت متوافًقا مع أهداف الشركة • 
االستراتيجية، وعاماًل على تحفيز أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه 

المنبثقة لتحقيق تلك األهداف، وتعزيز قدرات الشركة 
وتنمية أعمالها واستدامتها.

أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، • 
والمهارات والخبرات المطلوبة.

أن تكون عاماًل في جذب أعضاء لمجلس اإلدارة من ذوي • 
الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة على 

تحقيق أهدافها.

يحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة الماكفآت 	 
والترشيحات ماكفآت رئيس مجلس اإلدارة وأعضائه بالشلك 

الذي يراه مناسًبا بحيث ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو 
مجلس اإلدارة من ماكفآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 

ا، وإذا  )1.800.000( مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي سنوّيً
تجاوز ذلك الحد فيجب العرض على الجمعية العامة لتقرر ما 

تراه. 

يستحق العضو )من غير أعضاء مجلس اإلدارة( المشارك في 	 
إحدى لجان المجلس )بما فيها لجنة المراجعة( ماكفأة سنوية 

قدرها 200.000 ريال سعودي. 

يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق 	 
بسمعتها واسترداد ما صرف من ماكفآت وتعويضات وأي 

تاكليف أخرى تحملتها، وذلك في حال:

ارتاكب العضو لعمل ُمِخل بالشرف واألمانة أو التزوير أو • 
بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو 

في أي بلد آخر.

عند إخالله بالقيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته، ما يترتب • 
عليه ضرر بمصلحة الشركة.

إنهاء العضوية - بقرار من الجمعية العامة -بسبب التغيب عن • 
ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر مشروع 

يقبله مجلس اإلدارة. 

الماكفآت

يحدد مجلس اإلدارة - بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات - ماكفآت لك من 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو اللجنة من غير أعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، وفًقا للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس 
اإلدارة وسياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين 

المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. وعليه يستحق العضو الماكفآت الممنوحة له 
بناًء على ذلك.

اإلدارة التنفيذية

)1( خرج من قائمة كبار التنفيذيين في 1 يونيو 2020م 
)2( انضم إلى قائمة كبار التنفيذيين في 1 يونيو 2020م 
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الماكفآت

مالحظات مهمة:
)1( المبلغ المعين المرصود يمثل الماكفأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة لعامي 2019م و 2020م، حيث تم صرف الماكفأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة لعام 

     2019م بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة في 21 أبريل 2020م.
)2( األعضاء الممثلون للحكومة في مجلس اإلدارة يتم صرف مبالغ الماكفأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة وبدل حضور جلسات المجلس المتعلقة بهم لحساب 

       صندوق االستثمارات العامة لفترة تمثيلهم، كما أن بدل حضور جلسات المجلس لهم تتضمن بدل حضور اجتماعات المجلس لعامي 2019م و 2020م.
)3( أعضاء استقالوا من عضوية مجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ 16 يونيو2020م.

)4( أعضاء انضموا لعضوية مجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ 16 يونيو2020م.

الماكفآت المتغيرةالماكفآت الثابتة

مبلغ معين )1(االسم

بدل حضور 

جلسات المجلس

مجموع بدل 

حضور جلسات 

مزايا عينيةاللجان  

ماكفأة األعمال 

الفنية واإلدارية 

واالستشارية   

ماكفاة رئيس 

المجلس أو العضو 

المنتدب أو األمين 

العام إن اكن من 

ماكفآت دوريةنسبة األرباح المجموعأعضاء المجلس 

خدمة تحفيزية 

فصيرة األجل

خدمة تحفيزية 

طويلة األجل 

األسهم 

المجموعالممنوحة

ماكفأة نهاية 

المجموع اللكي الخدمة 

 بدل

 المصروفات

المستقلون األعضاء   : أواًل 

1400.00030.00020.000000450.0000000000450.0000- الدكتور خالد بن حمزة نحاس

2400.00030.00020.000000450.0000000000450.0000- األستاذ محمد بن طالل النحاس

3400.00030.00020.000000450.0000000000450.0000- األستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي 

1.200.000٩0.000٦0.0000001.350.00000000001.350.0000المجموع

ثانًيا : األعضاء غير التنفيذيين

4291.53030.0005.000000326.5300000000326.5300- الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع )2( و )3(

5108.47015.00010.000000133.4700000000133.4700- المهندس خالد بن هاشم الدباغ )4( 

6237.28327.0005.000000269.2830000000269.2830- األستاذ راشد بن إبراهيم شريف )2( و )3(

7291.53030.00010.000000331.5300000000331.5300- المهندس روبيرتو قيالدوني )2( و )3(

8400.00042.00015.000000457.0000000000457.0000- األستاذ اكليم مالكين )2(

9400.00030.00020.000000450.0000000000450.0000- األستاذ عبد هللا بن محمد العيسى

10108.47015.00020.000000143.4700000000143.4700- المهندس زياد بن ثامر المرشد )4(

11108.47015.00010.000000133.4700000000133.4700- األستاذ أوليفر ثوريل )4(

1.٩٤5.75320٤.000٩5.0000002.2٤٤.75300000002.2٤٤.7530المجموع

التنفيذيون األعضاء   : ثالًثا 

12400.00045.00015.000000460.0000000000460.0000- األستاذ يوسف عبد هللا البنيان )2(

٤00.000٤5.00015.000000٤٦0.0000000000٤٦0.0000المجموع
  

الماكفآت المدفوعة خالل عام ٢٠٢٠ م )بالريال السعودي(
فيما يلي إجمالي الماكفآت المدفوعة من قبل سابك ألعضاء 
مجلس اإلدارة )بما في ذلك رؤساء اللجان وأعضاؤها( للسنة 

المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م:

تتمة

ثانًيا: كبار التنفيذيين
يحدد مجلس اإلدارة - بناء على توصية لجنة الماكفآت 	 

والترشيحات - ماكفآت كبار التنفيذيين، على أن تكون وفًقا 
للمبادئ التالية:

أن تكون الماكفآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة • 
االستراتيجية، وعاماًل لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك 

األهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها 
واستدامتها.

أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، • 
والمهارات والخبرات المطلوبة.

أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات • 
والمهارات والمؤهالت الالزمة لتمكين الشركة من تحقيق 

أهدافها.

أال تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلًبا على • 
مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.
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 فيما يلي ماكفآت أعضاء اللجان للسنة المالية المنتهية
 31 ديسمبر 2020م:

اللجنة

الماكفآت الثابتة 

)عدا بدل حضور 

الجلسات(

بدل حضور 

المجموعالجلسات

المراجعة لجنة  أعضاء 

1200.00040.000240.000- األستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان )عضو من خارج مجلس اإلدارة(

2015.00015.000- األستاذ عبد هللا بن محمد العيسى

3015.00015.000- األستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي 

4200.00040.000240.000- الدكتور خالد بن داود الفداغ )عضو من خارج مجلس اإلدارة(

٤00.000110.000510.000المجموع

والترشيحات الماكفآت  لجنة  أعضاء 

1250.00015.000265.000- الدكتور خالد بن حمزة نحاس 

2250.00015.000265.000- األستاذ محمد بن طالل نحاس 

3114.41310.000124.413- المهندس روبيرتو قيالدوني )5(

4135.58710.000145.587- المهندس زياد بن ثامر المرشد )6(

750.00050.000800.000المجموع

االستثمار لجنة  أعضاء 

1114.4135.000119.413- الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع )5(

2135.58710.000145.587- المهندس خالد بن هاشم الدباغ )6(

250.00015.000265.000 3- األستاذ يوسف بن عبد هللا البنيان

250.0005.000255.000 4- األستاذ عبد هللا بن محمد العيسى

505.0005.000- الدكتور خالد بن حمزة نحاس

6114.4135.000119.413- األستاذ راشد بن إبراهيم شريف )5(

7010.00010.000- المهندس زياد بن ثامر المرشد )6(

8٦٤.٤1355.000٩1٩.٤13المجموع

واالستدامة المخاطر  لجنة  أعضاء 

1250,00015,000265,000- األستاذ اكليم مالكين

205,0005,000- األستاذ محمد بن طالل نحاس )5(

3250,0005,000255,000- األستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي 

4135,58710,000145,587- األستاذ أوليفر ثوريل )6(

٦35,58735,000٦70,587المجموع

مالحظات مهمة:
)5( أعضاء استقالوا من عضويتهم في اللجان اعتبارًا من تاريخ 16 يونيو2020م.

)6( أعضاء انضموا لعضوية اللجان اعتبارًا من تاريخ 16 يونيو2020م. 

فيما يلي ماكفآت خمسة من كبار التنفيذيين للسنة المالية 
المنتهية 31 ديسمبر 2020م، الذين تلقوا أعلى ماكفآت، بمن 

فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

الماكفآت المتغيرةالماكفآت الثابتة

ماكفأة نهاية 

الخدمة

مجموع ماكفأة 

التنفيذيين عن 

 المجلس

 إن وجدت

 المجموع

 اللكي

كبار 

المجموعمزايا عينيةبدالترواتبالتنفيذيين

ماكفآت 

أرباحدورية

خطط تحفيزية

 قصيرة األجل

خطط تحفيزية 

طويلة األجل

األسهم 

الممنوحة

 )يتم إدخال 

المجموعالقيمة(

445.0003٩.٤50.1٦٤-19.193.025-7.076.11912.116.906--13.899.8745.504.793407.47219.812.139المجموع

الماكفآت
تتمة

مالحظة:
قامت الشركة باإلفصاح عن ماكفآت و تعويضات كبار التنفيذيين بما يتماشى مع 

الفقرة )ب( من المادة )60( من قواعد طرح األوراق المالية و اإللتزامات المستمرة.
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الداخلية المراجعة 
أجرت إدارة المراجعة الداخلية عمليات المراجعة المخطط لها بما 

يتوافق مع الجداول المتفق عليها والتغييرات المطلوبة خالل 
العام، والتي اعتمدتها لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة، لهدف التحقق بشلك موضوعي ومستقل من مدى 
كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية. كما شاركت المراجعة 
الداخلية في بعض المهام الخاصة، ومنها على سبيل المثال؛ 

التعاون مع فريق االمتثال إلجراء مراجعات االمتثال لسياسات 
الشركة. 

ا بلجنة المراجعة  ترتبط إدارة المراجعة الداخلية ارتباًطا وظيفّيً
ا بنائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي، وإلدارة  وإدارّيً
المراجعة الداخلية الصالحية المطلقة للدخول إلى أّي من مواقع 

)سابك( حول العالم، والوصول إلى اكفة المعلومات والمستندات 
والمسائل المتعلقة بالموظفين. 

تمارس إدارة المراجعة الداخلية نشاطها بصورة تتوافق مع 
المعايير العالمية للمراجعة الداخلية، حسبما تم تأكيده من قبل 

عملية تقييم )تأكيد الجودة الخارجية والتحسين(. كما تواصل 
المراجعة الداخلية عملها كبرنامج للتأكد من الجودة والتحسين، 
ُيغطي اكفة الجوانب الخاصة بأنشطة المراجعة الداخلية، لهدف 

التقييم والتحسين المستمر لهذه األنشطة. 

خالل عام 2020م، قدمت إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها 	 
بانتظام إلى لجنة المراجعة في مجلس اإلدارة، حيث غطت 

هذه التقارير التقدم المحرز حول خطط وأنشطة المراجعة 
ومالحظاتها، والتقدم المحرز على مستوى نتائج عمليات 

المراجعة، والمستجدات الشاملة حول فعالية الضوابط 
والمواضيع ذات الصلة. وخالل العام واصلت اإلدارة تقدمها 

المحرز على مستوى إتمام وتدقيق نتائج المراجعة، إضافة إلى 
تحسين عملية المتابعة/ اإلتمام. 

واصلت إدارة المراجعة الداخلية سعيها خالل 2020م لتحقيق 	 
)استراتيجية المراجعة الداخلية(، ما حقق نتائج فاعلة. تتمثل 

الراكئز االستراتيجية األربع إلدارة المراجعة الداخلية في: تحقيق 
التميز في أداء المراجعة، وتحقيق عملية تأكيد ثالثية 

المستوى، وتحقيق التميز في استخدام التقنية/وتحليالت 
البيانات على نحو أوسع نطاًقا، والتركيز على المواهب. 

ساعدت هذه الراكئز في تحقيق نتائج مثمرة، من خالل إجراء 
عمليات المراجعة بصورة أعمق وأسرع، وإحداث تأثير ملموس 
على الحوكمة والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر عبر مختلف 

قطاعات ومناطق الشركة، وتحرص إدارة المراجعة الداخلية 
على مواصلة التحسين عبر "مركز خبرة المراجعة" المتخصص. 

كثفت إدارة المراجعة الداخلية التركيز على الكفاءات البشرية 	 
أكولوية قصوى، حيث حرصت على جذب وتطوير أصحاب 

المواهب وتزويدهم بالمهارات والمؤهالت المطلوبة ألداء 
أنشطة المراجعة الداخلية بطريقة فعالة. وفي عام 2020م تم 
إحراز تقدم واضح في مجال حصول الموظفين على شهادات 

)معهد المراجعين الداخليين(، حيث قام عدد من مراجعي 
الحسابات بإضافة المزيد من الشهادات إلى سجالتهم من 
خالل برنامج منظم تولى فيه طرف ثالث مسؤولية تقديم 

التدريب الفني للمشاركين. 

في إطار نشر نموذج التأكد ثالثي المستوى )3LOA( والتعريف 	 
به في جميع أنحاء الشركة؛ بدأ فريق قيادة المراجعة الداخلية 
تنفيذ عدد من دورات المشاركة مع فرق قيادة الشركة، تم 

خاللها مناقشة المخاطر الرئيسة بشلك استباقي، والتركيز 
على مواضيع الرقابة الداخلية، لتعزيزها والتأكد من تنفيذها. 

تم تعيين ُمراجع الحسابات القانوني لمراجعة حسابات الشركة 	 
للعام المالي 2020م )أرنست أند يونغ(، إضافة إلى تقييم نظام 

الرقابة الداخلية ضمن نطاق مراجعة البيانات المالية الختامية 
للشركة. حافظت إدارة المراجعة الداخلية في )سابك( على 

التعاون الفعال مع المراجع الخارجي، تماشًيا مع معايير 
التدقيق المعترف بها، للمساعدة في تحقيق هاتين 

المهمتين وإضافة قيمة أكبر ألعمال الشركة. 

المراجعة لجنة  رأي 

وفي رأينا، كما في 31 ديسمبر 2020م وبناًء على ما قدم من 
اإلدارة التنفيذية وكذلك ما تضمنته تقارير مراجع الحسابات، 

تعتقد اللجنة أن اإلدارة التنفيذية في الشركة قد حافظت على 
نظام فعال للرقابة الداخلية يوفر تأكيدات معقولة، وأن نتائج 
عمليات المراجعة، وكذلك مناقشات اللجنة خالل االجتماعات، 

وفرت أساًسا معقواًل لهذا الرأي.

االمتثال

يضع )برنامج االمتثال( في )سابك( إطاًرا لضمان التزام جميع 
موظفي الشركة النزاهة في األداء واالمتثال التام للقوانين 

واللوائح في البلدان التي يعملون بها، وكذلك االلتزام بسياسات 
الشركة الداخلية التي تلبي المتطلبات القانونية وتفوقها في 

كثير من األحيان. ويمثل ميثاق أخالقيات المهنة في )سابك( 
األداة التي تحكم طريقة تعامل جميع موظفيها مع الشراكء 

التجاريين والمسؤولين والزمالء والمجتمعات، ويمكن االطالع على 
https://www.sabic.com/en/ :هذا الميثاق عبر الرابط التالي

about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
يتركز نهج )سابك( للسلوك األخالقي في االلتزام بهيالك 

الحوكمة والسياسات واإلجراءات التي تضعها الشركة وفق أكثر 
الطرق شفافية. ويحرص كبار المسؤولين التنفيذيين والقياديين 

على أن يكونوا مثااًل يحتذيه جميع الموظفين فيما يتعلق 
باالمتثال وااللتزام بالسلوك األخالقي، فيما يتجاوز نهج الشركة 

للنزاهة واالمتثال - بكثير - مجرد استخدام العقوبات والغرامات 
لمنع وقوع االنتهااكت، بل هو مفهوم شامل ُيكّرس االمتثال 

األخالقي أساًسا لنجاح الشركة للمدى البعيد.

يقتضي بناء األساس المتين لاللتزام األخالقي وتجنب أي انتهااكت 
إخضاع جميع الموظفين للتدريب الشامل في مجال االمتثال، 

وتنظيم الدورات لتجديد المعلومات بشلك مستمر، فضاًل عن 
التدريبات الخاصة حول مواضيع محددة تتناسب مع مهام 

ومتطلبات العمل؛ مثل تشريعات ماكفحة االحتاكر وممارسات 
التوظيف العادلة، أو أنظمة مراقبة التجارة. ويتنوع التدريب ما 
بين التدريب المباشر )وجًها لوجه(، أو عن طريق اإلنترنت، ويتم 

تحديث مواد التدريب بصورة دورية.

يضطلع كبير مستشاري االمتثال في )سابك( بمهمة قيادة 
تنفيذ برنامج االمتثال، يدعمه فريق من القانونيين المختصين في 

مجال االمتثال، يعملون في لك مناطق أعمال الشركة. ويتولى 
كبير مستشاري االمتثال - بانتظام - إبالغ لجنة المراجعة التابعة 

لمجلس اإلدارة بالتقدم المحرز في البرنامج، وغير ذلك من النتائج 
المهمة.

كما تشجع )سابك( موظفيها للمبادرة واإلبالغ عن أي نشاط 
ُمريب، وتحثهم على االستفسار وطلب التوجيه في حال وجود أي 

شكوك لديهم. ويمكن للموظفين اإلبالغ عن طريق مديريهم، 
أو من خالل الموارد البشرية، أو الشؤون القانونية، أو التواصل مع 
هواتف فرق الدعم العالمية الخاصة باالمتثال، أو عبر أداة اإلبالغ 
على شبكة اإلنترنت التي تتيح خيار اإلبالغ عن قضايا االمتثال دون 
الكشف عن اسم الُمبّلغ، وُتعاَلج جميع البالغات ويجري التحقيق 
فيها عندما يقتضي األمر، والرد على جميع األسئلة في الوقت 

المناسب.

دأبت )سابك( منذ عام 2012م على اإلسهام بدور مشهود في 
الجهود الدولية لماكفحة الفساد بصفتها عضًوا مؤسًسا في 

فريق ماكفحة الفساد بمجموعة األعمال لدول مجموعة 
العشرين )B20(، فضاًل عن مشاركتها الفعالة في مبادرة 

ماكفحة الفساد في إطار المنتدى االقتصادي العالمي، وتواصل 
دورها القيادي عبر مشاراكت مستمرة في مختلف الفعاليات 

العالمية المهمة ذات الصلة بماكفحة الفساد.

على صعيد متصل، عززت )سابك( خالل عام 2020م جهود ماكفحة 
الفساد عبر دعمها فريق العمل المعني بالنزاهة واالمتثال في 

مجموعة العشرين، المعني بوضع توصيات رئيسة بشأن البرامج 
والمبادرات المعززة لماكفحة الفساد في جميع أنحاء العالم، بما 

في ذلك تكريس ثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص 
على أن تتضمن تمكين المرأة من المشاركة بشلك اكمل في 

ماكفحة الفساد. 

وقد حققت )سابك( هذه التوصية من خالل تطوير برنامج 
للتدريب على ماكفحة الفساد والتوجيه مصمم خصيًصا 

للموظفات في الشراكت متعددة الجنسيات، والشراكت الصغيرة 
والمتوسطة، ورائدات األعمال، واعتمد البرنامج على الخبرة 

الكبيرة التي تتمتع بها الشراكت األعضاء في مجموعة العشرين، 
لبناء القدرات بين الموظفات العامالت في سالسل اإلمدادات 

الخاصة بتلك الشراكت، ومساعدة الموظفات على اإلسهام في 
الحد من المخاطر المتعلقة بالفساد.

ُيفِسح دور )سابك( في الجهود الدولية لماكفحة الفساد المجال 
أمام األعمال للتعاون مع األطراف الدولية األخرى المؤثرة لبناء 

مؤسسات حوكمة فّعالة، ومشاركة أفضل الممارسات 
والمشورة الفنية، ومن ثّم تحسين أوضاع حقوق اإلنسان 

لألشخاص الذين يعيشون في المجتمعات التي تعمل فيها.

جت جهود )سابك( في هذا المجال باستحقاقها نهاية  وقد ُتوِّ
عام 2019م شهادة الريادة في االمتثال من معهد "إيثيسفير" 

العالمي الرائد في أبحاث معايير الممارسات التجارية األخالقية، 
وقد ُمِنَحت هذه الشهادة المرموقة بعد مراجعة مستقلة 

شاملة وتقييم وتدقيق لبرنامج األخالقيات واالمتثال فيها، 
وأصبح من حقها استخدام شعار شهادة "إيثيسفير" خالل العام 
2021م، ليعكس مدى تميز برنامجها لألخالقيات واالمتثال وثقافة 

النزاهة.

المراجعة الداخلية واالمتثال

130131 التقرير السنوي للعام 2020م 



إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشلك الصحيح.	 

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ 	 
بفعالية.

أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة 	 
نشاطها.

تتولى الشركة تسويق وبيع منتجات شراكتها التابعة في مختلف 
األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية عبر اتفاقيات التسويق 

الموقعة مع تلك الشراكت، وتقدم الشركة لشراكتها التابعة 
كذلك خدمات المشتريات التي تشمل خدمات المستودعات، 

والنقل، وتوصيل المواد المتعلقة بقطع الغيار، وذلك من خالل 
إدارة الخدمات المشتركة في )سابك(، كما تقدم الشركة - 

ممثلة في إدارة الخدمات المشتركة - الخدمات المحاسبية، 
والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والخدمات الهندسية، 

لشراكتها التابعة بموجب اتفاقيات مبرمة معها. 

صّممت )سابك( إداراتها الخاصة بالشؤون القانونية، وإدارة 
المخاطر الشاملة، والمراجعة الداخلية، على النحو الذي يضمن 

حماية مصالح جميع األطراف ذات العالقة بأعمالها، ويشمل ذلك 
الزبائن، والموظفين، والمساهمين، وركزت الشركة على إدارة 

مخاطرها بالطريقة التي تمكنها من تحقيق أهدافها 
االستراتيجية لعام 2025م لتصبح )الشركة العالمية الرائدة 

المفضلة في مجال الكيماويات(. 

وتعمل )سابك( - ممثلة في اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
- على حماية أعمالها من المخاطر القانونية، وذلك من خالل 

تقديم االستشارات والخدمات القانونية ومراجعة العقود 
والسياسات واللوائح، لتتوافق مع ما تصدره الجهات التشريعية 

من أنظمة ولوائح ذات عالقة في األماكن التي تمارس فيها 
أعمالها. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تركز إدارة المخاطر الشاملة على عدة جوانب تشمل ضمان 
االلتزام بثقافة الوعي بالمخاطر، ومعالجة أهم المخاطر 

المتعلقة بانقطاع األعمال، وضمان تنفيذ برنامج تأمين موحد 
شامل، وتحسين هيلك حوكمة البيانات وإجراءات العمل. 

تتولى إدارة المراجعة الداخلية إجراء مراجعة تشغيلية لجميع 
جوانب أنشطة العمل في قطاعات وإدارات )سابك( والشراكت 

التابعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وفضاًل عن ذلك 
تضطلع إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن بمسؤولية دعم 

وحماية )سابك( وشراكتها التابعة في مجال البيئة والصحة 
والسالمة واألمن، وإعداد السياسات واإلجراءات الالزمة لالمتثال 

للقوانين واللوائح ذات الصلة.

الشركة  إقرارات 
تقر الشركة بما يلي:

تطبيق جميع األحاكم الواردة في الئحة حوكمة الشراكت • 
الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء األحاكم الواردة 

أدناه: )1(

إقرارات وفق الئحة حوكمة الشراكت

بأنه ليست هناك أية عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد 	 
احتياطي مفروض على الشركة من الجهة المختصة أو من أية 

جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. 

بأنه يوجد لديها مراجع داخلي، وليست هناك أي توصية من 	 
لجنة المراجعة.

بأنه ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات 	 
مجلس اإلدارة، كما تم األخذ بشأن توصية لجنة المراجعة 

المتضمنة تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه للعام 
المالي 2020م.

بأنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خالل العام 	 
المالي 2020م وفًقا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين. 

لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب 	 
أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو 

ضمانات أو حقوق مماثلة.

بأنه ال توجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب 	 
الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

بأنه ليست هناك أية أعمال، ولم تبرم الشركة أية عقود، فيها 	 
مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو كبار التنفيذيين، 

أو أي شخص له عالقة بأي منهم.

بأنه ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد 	 
أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية رواتب أو 

ماكفآت.

بأنه ليست هناك أية ترتيـبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد 	 
مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح.

بأن تقرير مراجعي الحسابات يظهر أن القوائم المالية الموحدة 	 
خالية من أية أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات 

تجاهها.

بأن مجلس اإلدارة لم ُيصدر توصية بتغيير ُمراجع الحسابات قبل 	 
انتهاء فترته التي ُعين لها.

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة الرابعة 
والخمسون: تكوين 

لجنة المراجعة، 
الفقرة )ب(.

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضًوا 
مستقاًل.

يرى مجلس اإلدارة أن تشكيل لجنة المراجعة من أربعة أعضاء منهم عضو من أعضاء 
مجلس اإلدارة المستقلين، وعضوان من خارج المجلس كفيل بتحقيق االستقالل الذي 

يعزز كفاءة أعمال اللجنة، وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة اختارت عضًوا من خارج أعضاء 
المجلس رئيًسا لها بناًء على الئحتها المعتمدة.

المادة الخامسة 
والتسعون: تشكيل 

لجنة حوكمة 
الشراكت.

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة 
مختصة بحوكمة الشراكت، فعليه أن 

يفوض إليها االختصاصات المقررة 
بموجب المادة الرابعة والتسعين من 

هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة 
أية مواضيع بشأن تطبيقات الحوكمة، 

ا على األقل  وتزويد مجلس اإلدارة - سنوّيً
- بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

بناًء على المادة الخمسين في الئحة حوكمة الشراكت التي تقضي بأن يشلك مجلس 
اإلدارة لجاًنا متخصصة وفًقا لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية 

مهامها بفعالية، ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة لتشكيل لجنة متخصصة بحوكمة 
الشراكت؛ فأعمال مجلس اإلدارة واكفة لجانه المنبثقة األخرى، وعبر تنفيذها للمهام 
ا مهام وأهداف تطبيقات حوكمة  المنوطة بها وتحقيقها ألهدافها، تحقق فعلّيً

الشراكت. 
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لملحق تفاصيل الشراكت التابعة، والمشاريع المشتركة، والشراكت ا
136ذات الصلة في القوائم المالية

13٤135 التقرير السنوي للعام 2020م 



التابعة التابعةالشراكت  الشراكت 

اسم الشركة التابعةم.

نسبة 
الملكية 
)مباشرة 

وغير 
نشاطها الرئيسمباشرة(

الدولة التي تمثل
 المركز الرئيس 

لعملياتها
الدولة محل 

تأسيسها
رأس المال

)بالريال السعودي(

شركة )سابك( لالستثمارات 1
الصناعية والشراكت التابعة 

لها

والبتروكيماويات ٪100 المعادن  إقامة مصانع 
واألسمدة والكيماويات 

 الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

المملكة العربية 
السعودية

300.000.000

شركة )سابك( لوكسمبورغ 2
إس. إيه. آر. إل. والشراكت 

التابعة لها

وإنتاج ٪100 للبتروكيماويات،  رئيسة  تشغيل مجمعات 
والبالستيكيات  الهيدروكربونية  المنتجات  وبيع 

والكيماويات والبوليمرات  المبتكرة 

قارات أوروبا وأمرياك 
وآسيا

34.387.500لوكسمبورغ

الشركة العربية 3
للبتروكيماويات )بتروكيميا( 

والشراكت التابعة لها

األوليفينات ومشتقاتها ٪100 إلنتاج  تشغيل مجمع 
والبوليمرات

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

1.955.540.000

الشركة السعودية للحديد 4
والصلب )حديد(

المملكة العربية تصنيع منتجات الصلب الطويلة والمسطحة٪100
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

1.070.000.000

شركة سابك لالستثمار 5
وتنمية المحتوى المحلي

المشاركة في تعزيز األعمال التجارية المحلية ٪100
وتقديم الدعم المالي وغير المالي

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

10.000.000

شركة سابك الستثمارات 6
المغذيات الزراعية )سانك(

تسهيل عملية إعادة الهيلكة ألعمال المغذيات ٪100
الزراعية 

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

25.000

شركة سابك لخدمات 7
اإلمدادات المحدودة

القيام بجميع األعمال والعمليات المتعلقة في ٪100
الشباكت اللوجستية والنقل والتوزيع والتخزين 

والشحن والتصدير والتفريغ والتحميل

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

500.000

الشركة السعودية األوروبية 8
للبتروكيماويات )ابن زهر(

 تشغيل مجمع لصناعة ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر٪80
)إم.تي.بي.إي( والبولي بروبيلين

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

1.025.666.000

شركة الجبيل المتحدة 9
للبتروكيماويات )المتحدة(

تشغيل مجمع رئيس للبتروكيماويات إلنتاج ٪75
اإليثيلين، والبولي إيثيلين، وجاليكول اإليثيلين 

وأوليفينات ألفا الخطية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

2.495.620.000

الشركة الوطنية لألسمدة 10
الكيماوية )ابن البيطار(

المملكة العربية إنتاج األسمدة الكيماوية٪71.50
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

494.700.000

الشركة الوطنية للغازات 11
الصناعية )غاز(

إنتاج الغازات الصناعية وتوريدها للصناعات ٪70
المختلفة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

248.000.000

شركة ينبع الوطنية 12
للبتروكيماويات )ينساب(

تشغيل مجمع رئيس للبتروكيماويات إلنتاج ٪51.95
اإليثيلين، والبروبيلين، والبولي إيثيلين منخفض 

الكثافة، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، وجاليكول 
اإليثيلين، والبولي بروبيلين، وميثيل ثالثي بوتيل 

اإليثر، وخليط المركبات العطرية، والبيوتين 1، 
والبيوتين 2، والجازولين الحراري، واالستايرين 

والميثانول

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

5.625.000.000

تفاصيل الشراكت التابعة، والمشاريع المشتركة، 
والشراكت ذات الصلة في القوائم المالية

اسم الشركة التابعةم.

نسبة 
الملكية 
)مباشرة 

وغير 
نشاطها الرئيسمباشرة(

الدولة التي تمثل
 المركز الرئيس 

لعملياتها
الدولة محل 

تأسيسها
رأس المال

)بالريال السعودي(

 الشركة السعودية13
للميثانول )الرازي(

العمليات المتعلقة بتطوير وإنشاء وامتالك ٪75
وتشغيل مجمع لصناعة الميثانول الكيماوي

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

259.000.000

شركة الجبيل لألسمدة 14
)البيروني(

بناء وتطوير وتشغيل مجمع لصناعة ٪50
البتروكيماويات، ينتج اليوريا، وغاز األمونيا، 

والهكسانول اإليثيلي، وفتاالت ثنائية األوكتيل

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

671.500.000

الشركة الوطنية للميثانول 15
)ابن سينا(

تشغيل مجمع للبتروكيماويات، ينتج الميثانول، ٪50
وميثيل ثالثي بوتيل اإليثر )إم.تي.بي.إي(

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

558.000.000

الشركة السعودية 16
للميثاكريليت )سماك(*

إلنتاج ميثيل الميثاكريليت وبولي ميثيل ٪50
الميثاكريليت

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

1.350.000.000

الشركة العربية لأللياف 17
الصناعية )ابن رشد(

إنتاج مكونات ومشتقات عطرية ومادة حمض ٪48.07
الترفثاليك النقي، وحمض الخل، وترفثاالت البولي 

إيثيلين

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

2.000.000.000

شركة سابك للمغذيات 18
الزراعية

المملكة العربية تصنيع وتسويق اليوريا واألمونيا٪42.99
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

4.166.666.660

شركة كيان السعودية 19
للبتروكيماويات )كيان 

السعودية(

االستثمار في المشاريع الصناعية، بما في ذلك ٪35
الصناعات البتروكيماوية، وامتالك وإقامة المشاريع 

الصناعية الداعمة والمغذية ألنشطة الشركة 
بالمواد الخام والمرافق

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

15.000.000.000

الشركة السعودية 20
للكيماويات المتخصصة

تصنيع وبيع مركبات البولي أوليفينات الحرارية / ٪100
البولي بروبيلين، والبالستيكيات الهندسية الحرارية 

/ مركبات البولي كربونيت، ومركبات البولي 
كربونيت / مركبات )ايه بي إس(، ومنتجات 

متخصصة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

220.000.000

الشركة السعودية 21
للكيماويات العضوية 

المعدنية

بإنتاج وتسويق ثالثي ايثيل األلمنيوم٪100
)تيل( ومواد الماكفئة الثالثي ايثيل األلمنيوم

)اياسك( ولكوريد ثالثي ايثيل األلمنيوم )دياك(
وغيرها من المنتجات التي يتم تشكيلها عن

طريق مزج هذه المنتجات

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

90.000.000

شركة )سابك( للحفازات 22
الصناعية )ساباكت(**

تطوير وبناء وامتالك وتشغيل وصيانة مصانع إلنتاج ٪100
حفازات البوليمرات والميثانول وجاليكول اإليثيلين، 

والبيوتين األحادي ومنتجات أخرى

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

500.000

الشركة السعودية لأللياف 23
الكربونية )اس سي اف 

سي(**

تطوير وبناء وامتالك وتشغيل وصيانة مصانع إلنتاج ٪100
الكربون فايبر وألياف األكرليك

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

500.000

الشركة السعودية اليابانية 24
لألكريلونيتريل )شروق(**

المملكة العربية إنتاج مادتي األكريلونتريل وسيانيد الصوديوم٪100
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

171.227.500

* تمت المحاسبة عن سماك اكستثمار في "عملية مشتركة". 
** ساباكت، اس سي اف سي، شروق شراكت قيد التصفية.
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المشتركة والمشاريع  الزميلة  الشراكت 
األسهماسم الشركة التابعةم

 أدوات الدين

بآالف الرياالت

1.863.823 300.000 سهم، قيمة لك منها 1.000 ريالشركة )سابك( لالستثمارات الصناعية والشراكت التابعة لها1

262.00017.739.317 سهم، قيمة لك منها 131.25 ريالشركة )سابك( لوكسمبورغ إس. إيه. آر. إل. والشراكت التابعة لها2

702.997 195.554 سهًما، قيمة لك منها 10.000 ريالالشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا( 3

654.695 1.070.000 سهم، قيمة لك منها 1.000 ريالالشركة السعودية للحديد والصلب )حديد(4

93.045 1.025.666 سهًما، قيمة لك منها 1.000 ريالالشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات )ابن زهر(5

2.495.620631.054 سهًما، قيمة لك منها 1.000 ريالشركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات )المتحدة(6

494.700128.706 سهم، قيمة لك منها 1.000 ريالالشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن البيطار(7

248.000845.262 سهم، قيمة لك منها 1.000 ريالالشركة الوطنية للغازات الصناعية )غاز(8

562.500.000140.453 سهم، قيمة لك منها 10 رياالتشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(9

43.665 13.430 سهًما، قيمة لك منها 50.000 ريالشركة الجبيل لألسمدة )البيروني(10

889.933 5.580 سهًما، قيمة لك منها 100.000 ريالالشركة الوطنية للميثانول )ابن سينا(11

200.000.0003.323.693 سهم، قيمة لك منها 10 رياالتالشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(12

416.666.666113.318 سهًما، قيمة لك منها 10 رياالتشركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(13

1.500.000.00016.849.772 سهم، قيمة لك منها 10 رياالتشركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(14

994.712 135.000.000 سهم، قيمة لك منها 10 رياالتالشركة السعودية للميثاكريليت )سماك(15

28.963 50.000 سهم، قيمة لك منها 10 رياالتشركة سابك لخدمات اإلمدادات المحدودة16

4.676 2.200.000 سهم، قيمة لك منها 100 ريالالشركة السعودية للكيماويات المتخصصة17

516.505 40.000 سهم، قيمة لك منها 1,000 ريالالشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة18

41.577 300.000 سهم عادي، قيمة لك منها 100 ريالشركة سابك لخدمات التخزين )سابتانك(19

1.333 1.000.000 سهم، قيمة لك منها 10 رياالتشركة سابك لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي )نساند(20

25,900,000115,586 سهم، قيمة لك منها 10 رياالتالشركة السعودية للميثانول )الرازي(21

تفاصيل األسهم وأدوات الدين للك شركة تابعة تفاصيل الشراكت التابعة، والمشاريع المشتركة، 
والشراكت ذات الصلة في القوائم المالية

م.

 اسم الشركة الزميلة

والمشروع المشترك

نسبة الملكية 

 )مباشرة

نشاطها الرئيسوغير مباشرة(

 الدولة التي تمثل

المركز الرئيس 

لعملياتها

الدولة محل 

تأسيسها

رأس المال

)بالريال السعودي(

شركة الخليج لصناعة 1
البتروكيماويات )جبياك(

البتروكيماوية٪33.33 المنتجات  600.000.000مملكة البحرينمملكة البحرينتصنيع 

شركة الخليج لدرفلة 2
األلمنيوم )جارمكو(

األلمنيوم٪30.40 وإنتاج  386.843.998مملكة البحرينحول العالمتصنيع 

الفوسفات واألسمدة30٪شركة معادن للفوسفات3 المملكة العربية تشغيل مجمع إلنتاج 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

6.208.480.000

شركة مرافق الطاقة والماء 4
في الجبيل وينبع )مرافق(

صيانة وإدارة وتنفيذ أنظمة تبريد ومعالجة ٪24.81
المياه المالحة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

2.500.000.000

شركة ألمنيوم البحرين – 5
ش.م.ب )ألبا(

1.420.000.000مملكة البحرينمملكة البحرينصناعة وإنتاج األلمنيوم٪20.62

الشركة الوطنية لنقل 6
الكيماويات

شراء وتأجير وتشغيل ناقالت البتروكيماويات ٪20
)ناقالت وسفن(

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

610.000.000

شركة معادن وعد الشمال 7
للفوسفات

المملكة العربية تشغيل مجمع إلنتاج الفوسفات واألسمدة٪15
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

7.942.501.875

الشركة العربية السعودية 8
لالستثمارات الصناعية )دسر(

المملكة العربية االستثمار في الصناعات التحويلية٪25
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

2.000.000.000

4.680.069.491سويسراحول العالمتصنيع المنتجات الكيميائية المتخصصة31.50٪لكارينت إيه جي9

الواليات المتحدة تصنيع المنتجات البتروكيماوية50٪كوسمار10
األمريكية

الواليات المتحدة 
األمريكية

910.994.588

 آيه آر جي، إم بي إتش11
& كو كيه جي

 المانيا، هولنداإنشاء خط أنابيب لإليثيلين٪25
و بلجياك

28.585.875ألمانيا

الشركة السعودية 12
للبيوتانول المحدودة 

)سابوكو(

المملكة العربية إنتاج البيوتانول وإيزو البيوتانول٪33.33
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

486.000.000

سابك بالستيك إنيرجي 13
أدفانسد ريسايلكنغ بي في

مصنع تجريبي لتحويل مخلفات البالستيك إلى ٪50
زيت التحلل الحراري

2.305.312.50هولنداهولندا

شركة ساينوبيك سابك 14
تيانجين للبتروكيماويات 

المحدودة

5.342.884.154الصينالصينإنتاج وبيع المنتجات البتروكيماوية٪50

شركة سابك إس كي 15
نكسيلين المحدودة

تشغيل مجمع إلنتاج البولي إيثيلين منخفض ٪50
الكثافة الخطي

1.125.037.500كوريا الجنوبيةسنغافورة

شركة ينبع السعودية 16
للبتروكيماويات )ينبت(

تشغيل مجمع رئيس للبتروكيماويات، ينتج ٪50
اإليثيلين، وجاليكول اإليثيلين، والبولي إيثيلين، 

والبروبيلين، والبولي بروبيلين، والجازولين الحراري

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

4.596.000.000

الشركة الشرقية 17
للبتروكيماويات )شرق(

تشغيل مجمع بتروكيماوي رئيس إلنتاج جاليكول ٪50
اإليثيلين، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي 

وعالي الكثافة، ومصنع لألوليفينات

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

1.890.000.000

 شركة الجبيل18
للبتروكيماويات )كيميا(

 تشغيل وحدة تكسير اإليثيلين،٪50
ومصانع البولي إيثيلين، والبروبيلين، والمطاط

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

2.149.200.000

تتمة
)مالحظة: أدوات الدين ال تشمل القروض الداخلية بين الشراكت، التي تم استبعادها لغرض توحيد القوائم المالية(
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www.SABIC.com

 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 
 ص.ب 5101 - الرياض 11٤٢٢

المملكة العربية السعودية
 هاتف: ٨000 ٢٢5 )011( 9٦٦+
 فاكس: 9000 ٢٢5 )011( 9٦٦+

info@SABIC.com :البريد اإللكتروني

جميع الحقوق محفوظة لشركة )سابك( ٢0٢1م.


