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صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
بن عبد العزيز آل سعود
 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع

سنفتح الفرص االستثمارية الجديدة لزيادة 
مساهمة القطاع الخاص في اقتصادنا، ونسهل 

االستثمار ونشجع االبتاكر والمنافسة ونزيل 
العقبات التي تمنع هذا القطاع من لعب دور 

أكبر في التنمية.



يوسف بن عبدهللا البنيان
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك

 قيادة توطيــن 
القيمـة

التقــدم

“ ال نزال على ثبات في 
مهمتنا لدعم رؤية 2030 

من خالل التركيز على تطوير 
المحتوى المحلي. ففي 

العام 2020، أحرزنا تقدًما 
كبيًرا في بناء مستقبل 

أفضل للمملكة من خالل 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

وخلق فرص العمل”

لقد اكن عام 2020م مليًئا بالتحديات 
واإلنجازات في مسيرة )نساند™(؛ فرغم تأثير 

جائحة )كوفيد19-(، واصلت المبادرة أدائها 
لتحقيق أهدافها المنشودة، ووفرت 6610 

فرصة عمل في المملكة من خالل المبادرة 
وبرامجها منذ إطالق المبادرة وحتى نهاية 

العام الماضي.

وإننا إذ نواصل المسير قدمًا؛ سنستمر في 
التركيز على توفير مناخ يعزز طموحات 

المملكة من خالل االبتاكر والتقنيات المتقدمة 
والقوى العاملة الماهرة والطامحة لإلنجاز. 

وستعزز )نساند™( إسهام القطاع الخاص 
في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة ليصل 

إلى 8.8 مليار سعودي منذ تدشين المبادرة 
وحتى االن.

 في العام 2018م أطلقنا مبادرة )نساند™( برؤية
طموحة لتكون محرك التوطين المتاكمل لشركة )سابك(، 
 ولتنمية المحتوى المحلي وتعزيز ازدهار الصناعة المحلية

في المستقبل. 

ومنذ ذلك الوقت، عززت المبادرة ماكنتها محراًك رئيًسا لتحقيق 
)رؤية 2030م(، للمساهمة في تطوير الصناعات المتنوعة في 
المملكة، والحد من االعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل 

جديدة ألبناء وبنات الوطن.

وعالوة على ذلك، سنواصل البناء على أبرز 
منجزاتنا في عام 2020م، التي تضمنت:

 تحفيز االستثمارات
وتوطين الفرص

واصلت )نساند™( تمكين االستثمار في 
الصناعات التحويلية، واإلسهام في تطوير 

الصناعات المحلية الحيوية، ال سيما المعادن 
ومصادر الطاقة المتجددة والمستلزمات 
الطبية، وغيرها من الصناعات. كما رصدنا 
هذا العام أعلى مستويات االهتمام من 

طرف المستثمرين، وعززنا التواصل بين رواد 
األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

لنسهم في دعم أفاكرهم وتسريع تطورهم 
وتحقيق أهدافهم والوصول إلى مستوى 

النجاح المنشود.
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يوسف بن عبدهللا البنيان
 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

لشركة سابك

لقد شهدت مسيرة المبادرة العديد من 
الجهود التعاونية مع المؤسسات والشراكت 

الدولية الرائدة لتقديم دعم متاكمل 
للمستثمرين، مما أسفر عن إطالق عدد 

من المبادرات الجديدة في إطار شرااكتنا مع 
شراكء التحالف االستراتيجي.

كما شهد هذا العام أيًضا إضافة العديد من 
البرامج الجديدة إلى )نساند™(، مثل برنامج 

)نمّو( الذي يهدف إلى تطوير الموردين، 
والذي أسهم بالفعل في تطوير عدد من 

الموردين عبر تقديم التوجيه والدعم، إضافة 
إلى تسهيل حصولهم على الموارد.

دعم األمن الصحي الوطني

لطالما اكنت الصحة على رأس أولويات 
)سابك(، وهذا يتجلى في احتواء العديد 

من حلولنا على خصائص متقدمة مضادة 
للميكروبات لتعزيز فعالية الرعاية الصحية. 

وقد أكدت األحداث التي شهدها العالم عام 
2020م أهمية هذا االلتزام، حيث شاركنا في 

سلسلة من المبادرات لدعم األمن الصحي 
الوطني، وتعزيًزا لماكنة المملكة الريادية 
إقليمًيا، وسعًيا لتحويلها إلى مركز هام 

لتصدير المنتجات الصيدالنية.

وفي إطار دعم جهود توطين سلسلة 
القيمة الوسيطة لصناعة المواد الصيدالنية، 

تعاونت المبادرة مع األطراف ذات العالقة 
من الجهات الحكومية لتوفير معدات 

الوقاية الشخصية، وأنظمة التنفس الصناعي، 
ومنتجات اإليثانول وكحول األيزوبروبيل 

المستخدم في تصنيع المعقمات.

وختاًما، يطيب لي أن أتوجه بالشكر والتقدير 
لشراكئنا والجهات ذات العالقة وفريق مبادرة 

)نساند™(، مثمًنا التزامهم وتفانيهم. 
وأؤكد التزامنا باستكمال رسالتنا الداعمة 
لتحقيق )رؤية 2030م( عبر تعزيز جهود 

)نساند™( الرامية إلى إيجاد منظومة محلية 
متاكملة لصنع القيمة المضافة، مع توظيف 

لك إماكناتنا وقدراتنا االبتاكرية لتعزيز وتجسيد 
.”TMشعارنا “كيمياء وتواصل
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“منذ نشأتها ،تقدمت مبادرة نساند™ 
بسرعة في رحلة تحول طموحة لتحقيق 

أهدافها المتمثلة في تقليل االعتماد على 
النفط، وتنويع االقتصاد، وتعزيز التوطين” 

“منصــة
تكاملية”
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بعد تدشين وحدة المحتوى المحلي في أوائل عام 2017، أطلقت 
)سابك( أول محرك توطين متاكمل لها: نساند™ في عام 2018 

 لدعم أهداف رؤية 2030 وتوجهاتها الطموحة لتطوير
الصناعة المحلية.

وتعتبر مبادرة نساند™ برنامج دعم شامل، لمعالجة التحديات األساسية التي يواجهها 
المستثمرون من خلق األفاكر إلى التنفيذ، ولتوفير الموارد والحلول المبتكرة لتسويق ودفع 

االستثمار لخلق الطلب المحلي.

تقدم مبادرة نساند™ خدماتها لرواد األعمال / الشراكت الصغيرة والمتوسطة والشراكت 
 المحلية والشراكت العالمية التي تتطلع إلى إنشاء أو توسيع العمليات في المملكة

العربية السعودية.

نبذة عنــا

 تطوير وتدريب األيدي العاملة
المحلية

الدعم التقني

توفير المواد الخام

إيجارات مخفضة

 تمويل بفوائد
منخفضة

المزايا واإلعفاءات الضريبية، 
الخ...

تنمية
 رأس المال

البشري المحلي

 تمكين
 الفرص 

 االستثمارية
الجديدة

 تعزيز نمو
 الــــقطاع

الـخاص

جذب
 االستثمارات

العالمية

“نساند“ 
عرض القيمة

تـلعب مبادرة نساندTM دوًرا واضحًا في تنويع 
مسارات التوطين وتـمكين الـتحول االقتصادي داخل 

الـمملكة من خالل خلق فـرص استثمارية راسخة 
وتسهيل تحقيقها من خالل المشاركة النشطة مع 

المستثمرين والمساهمين في السوق واألطراف 
الحكومية والخاصة ذات الصلة.

 الدعم التقني
والتكنولوجي

دعم االعمال 
والتسويق

 تطوير قدرات
القوى العاملة

 تطوير اللوجستي
/ التنظيمي

 االستشارات
الصناعية

 تحليالت السوق
ودراسة الجدوى

 الخدمات
المشتركة

التمكين
المالي 

 الوصول إلى مواد
)سابك( الخام

حوافز المواد
الخام 

TMدعم نساند
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الرؤية
مبادرة “نساندTM” هي محرك )سابك( 
المتاكمل الساعي إلى تحقيق أهداف 

التوطين الخاصة بالشركة؛ لتطوير الصناعة 
المحلية للقطاعات المستقبلية الواعدة في 

إطار رؤية المملكة 2030

الرسالة
أن تكون ُمحفزًا لمشاريع القطاعات ذات 

األولوية للمملكة، وراعيًا للمشاريع التنافسية 
ضمن المنظومة الصناعية، مركزًا استراتيجيًا 

لتوفير الدعم المباشر وغير المباشر من خالل 
الشراكء االستراتيجيين لتوفير البنية التحتية 

الالزمة للنهوض بالقطاع الصناعي.
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“تلعب مبادرة نساندTM دورًا 
رائدًا فـي تطويـر الشركـات 
الصغيرة والمتوسطة داخل 
المملكة. من خالل توفيــر 
الفرص التجاريـة التنافسيـة 
لالستثمار، وتقـديم الدعـم  
للمستثمـــرين، بدءًا مــن 

الفكرة وحتى التنفيذ ”.

 TMتدعـم مبـادرة نساند“
تطور الصناعة المحليــة 
من خالل توطين سلسلة 
األعمــال اكملــة؛ مــن 

االستثمار إلى الموارد إلى 
القوى العاملة - وبالتالــي 
خلق أماكن وفرص متعددة 
للمساهمين في الصناعة 
المحلية للمشاركة فيها 

والتميز ”.

“نساندTM هي أداة تمكين 
وتسهيل للمحتوى المحلي 
داخل المملكة، حيث توفر 
الموارد األساسية والحلول 

المبتكرة لتسويق ودفع 
االستثمار في الفرص لخلق 

الطلب المحلي.”

“تأخـذ نساندTM بزمـــــام 
المبادرة فـي تطويــر رأس 
المال البشري للمملكة مـن 
خالل تدريب وتأهيل الشباب 
والشابـــات السعودييـــن 
وتزويدهــم بالمهــــارات 
القيادية الالزمــة وتوفيــر 

فرص العمل المناسبة”.

المهندس أسامة الزامل

نائب وزير الصناعة والثروة 
المعدنية

األستاذ يوسف البنيان

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة )سابك(

المهندس صالح الرشيد

محافظ الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة )منشآت(

الدكتور عبدهللا أبو ثنين

نائب وزير الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية )واكلة 

التوطين(

اللجنـة
التفيذيـة

 TMتجمع نساند“
القطاعيــن العام والخاص 

لالستثمــار فـي الشركـات 
الصغيــرة والمتوسطـة 

وتطويرهـا داخل المملكة. 
ومن خالل ذلك تلعــب 
دورًا دافعـا رئيسيًا في 

خلـق القيمـة المحليـة، 
وبنـاء القـدرات الوطنيـة، 

وتعزيـز الناتـج المحلي 
اإلجمالي، وتحفيز االستثمـار 

في االقتصـاد السعودي ”

األستاذ عجالن العجالن

رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف 
السعودية

 انضم لعضوية المجلس
في العام ٢٠٢١  

األستاذ عبدالرحمن السماري

الرئيس التنفيذي-المحتوى المحلي 
وهيئة المشتريات الحكومية

“المحتوى المحلي وتطوير 
القطاع الخاص هما محور 
التركيــز الرئيــس لرؤيــة 

 TMالسعودية 2030، ونساند
هـي وسيلة أساسية في 

تحقيق أهداف التوطين 
لهذه الرؤية الطموحة”.

المهندس محمد الوكيل

وكيل جذب وتنمية االستثمار 
بوزارة االستثمار

 انتهت عضويته بنهاية
العام ٢٠٢٠       

“تساهــم نساندTM فـــي 
التحول االقتصادي للمملكة 
من خالل تعزيز االستثمارات 
وتسهيل التنمية المحلية 

لسلسلة األعمال بأكملها: 
المستثمـرين والمورديـن 

ورأس المال البشري ”.
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األهـداف

تعزيز نمو القطاع الخاص 
من خالل خلق فرص 

واستثمارات واعدة في 
الصناعات التحويلية.

 مساعدة تنمية رأس المال 
البشري المحلي من خالل 
تسهيل تدريب المهارات 

وتنمية ريادة األعمال.

دعم نمو االستثمار األجنبي 
في المملكة.

المهام االســتراتيجية

دعم مستويات 
توطين المواد 

والخدمات

مناطق التركيز

تعزيز قدرات منصات 
 ”TMمبادرة “نساند

و”موطن االبتاكر™” 
و”استدامة” 

توسيع فرص التوطين 
وخلق فرص عمل جديدة.

المساهمة بفاعلية 
في برامج تطوير 
الصناعة الوطنية.

توسيع التعاون 
وتمكين نظام المحتوى 

المحلي والتوطين.

تعزيز االنتقال إلى برنامج 
مبادرة “نساندTM” الرقمي 

وتحسين الخدمات 
المقدمة للمستثمرين.

تنفيذ برامج تجريبية 
على مسارات مختلفة.
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دعائم المبادرة

مؤهل

 دعم توليد الوظائف في 
المملكة من خالل تطوير 

القدرات التقنية والقيادية 
للقوى العاملة المحلية 

وتأهيل رأس المال البشري.

منصات الدعم

انتماء

تمكين المستثمرين من 
استكشاف الفرص االستثمارية 

واختبار جدواها وجاذبيتها 
للحصول على دعم )سابك(.

تمكين التمويل

توفير مصادر للتمويل المباشر 
وغير المباشر، عبر المساهمة 

في رأس المال للفرص 
االستثمارية النوعية من خالل 

مبادرة نساند™ لالستثمار 
وشراكء )سابك( وأذرع االستثمار 

المساهمة.

داعم

تنفيذ حزم دعم )سابك( 
)مثل العروض على المنتجات، 
والدعم التقني، إلخ( المقترحة 

للمستثمرين المسجلين 
وترسيخ قيم المحتوي المحلي، 

وتطبيق برنامج التميز من مبادرة 
“نساندTM”، لتمكين فرص 

االستثمار.

شركة نساند™ 
لالستثمار

لالستثمـــار

الذراع المالية االستراتيجية 
للمبادرة لتمكين االستثمارات 

النوعية.

استدامة

منصة لدعم إجراء البحوث 
التطبيقية في المجال الزراعي.

األولوية اإلستراتيجية: إشراك المساهمين من خالل الشراكة والسعي للحصول 
على تأييد الجهات الحكومية ذات الصلة.

موطن االبتاكر™

منصة ابتاكرية لجذب الشراكت 
الصناعية الوطنية والعالمية لخلق 
ُفرص توطين صناعة التقنية ونمو 

األعمال.

تستند أنشطة مبادرة 
“نساند™” على أربع راكئز 

أساسية، والتي يتم دعمها 
بشلك أكبر من خالل ثالث 

منصات تعزيزية.

دعائم المبادرة
ومنصات الدعم
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الشراكء الممكنونالشراكء الممكنون

تنمية الموارد البشرية
تقديم برامج متنوعة للشباب 

والشابات السعوديين لتأهيلهم 
وتزويدهم بالمهارات القيادية 

الالزمة بما يمكنهم من تحقيق 
النجاح المؤسسي في البيئة اإلدارية 

والصناعية وتعزيز توطين المجال 
الصناعي. 

برنامج تطوير وتطبيق العقلية  	n

العالمية

برنامج القيادة الذاتية 		n

الدبلوم الفني في 
مختلف التخصصات

جامعة الملك 
 فهد

للبترول والمعادن

غرفة الرياض 

تدريب وتمكين رواد 
األعمال

الدعم اللوجستي 

الحلول التمويلية

 الهيئة الملكية
للجبيل وينبع 

البنك األهلي 
السعودي 

 وزارة
االستثمار

كفالة

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية )مدن(

بنك التنمية
االجتماعية

القوى البشرية

تجمع نساند™ بين قدراتها الداخلية وقوة الشراكء الرئيسيين في 
السوق السعودية من خالل شرااكت إستراتيجية لتقديم عروض 

متميزة للمستثمرين، كما أنها تتماشى مع الهيئات الحكومية ذات 
الصلة لتسهيل تطوير المشاريع.

تعمل مبادرة نساند™ على خلق بيئة مواتية وتقديم 
حلــول ملموســة لتعزيــز المحتوى المحلي. كما 

تعمل شرااكت نساندTM االستراتيجية على تمكين 
ودعم وتسهيل االستثمارات الصناعية، مع تطوير رأس 

المال البشري المحلي لتعزيز ودعم الصناعة المحلية 
السعودية االقتصاد الوطني بشلك عام.

مدينة الملك عبد هللا 
االقتصادية 

شركة اوريكس 
السعودية للتأجير

توفير األرض أو دعم المصنع 
الجاهز للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة والكبيرة 
للمشاريع الجديدة أو توسيع / 

تحسين المشاريع القائمة. 

ديم الدعم التمويلي 
للمنشآت الصناعية الصغيرة 

لالستفادة من فرص األعمال 
في المحتوى المحلي.

إصدار تراخيص للمشاريع 
 TMاألجنبية تحت شركة نساند
.TMلالستثمار ومبادرة نساند

تقديم ضمانات مالية لتمكين 
قروض مستثمري مبادرة 

نساند™: من الشراكت 
الصغيرة والمتوسطة أو 

المشاريع الصناعية الراغبة 
في التوسع أو أصحاب 

المشاريع الذين يحتاجون إلى 
ضامن لواكالت التمويل.

دعم الشراكت الناشئة 
الصغيرة والمتوسطة الحجم 

والمشاريع ذات القيمة 
المضافة المدرجة ضمن 

TMمبادرة نساند 
من خالل توفير إيجارات 

ثابتة، وبرامج تأهيل مجانية 
لقادتها، إلى جانب مشاركة 

المعرفة الفنية.

دعم المشاريع متوسطة 
الحجم برأسمال يتجاوز 10 

مليون ريال والمشاريع 
الصناعية الراغبة في التوسع 

أو التي تحتاج إلى تمويل 
األصول.

تفعيل سياسة التنوع 
االقتصادي ورفع مساهمة 

القطاع الصناعي في اجمالي 
الناتج المحلي عبر تسجيل 

جميع المساهمين في مدينة 
الملك عبد هللا االقتصادية 

للحصول على المزايا التي 
.TMتقدمها نساند

دعم االستثمارات الصناعية 
من خالل تقديم خدمات 

تمويل األصول للفرص المدرجة 
ضمن مبادرة نساند™، و عبر 
نظام التأجير المغلق بهدف 

زيادة معدل التمويل في 
السوق المحلي للمساهمة 
في تعزيز االقتصاد الوطني.

صندوق التنمية 
الصناعية السعودي

دعم المشاريع المتوسطة 
والكبيرة برأس مال يتجاوز 20 
مليون ريال سعودي لتمويل 

المشاريع الجديدة أو توسيع / 
تحسين المشاريع القائمة.

غرفة أبها غرفة الشرقية

معهد الجبيل 
التقني

المعهد العالي 
لصناعة البالستيك 

بالرياض

لكية الجبيل 
الصناعية

المعهد التقني 
السعودي للخدمات 

الكهربائية، الرياض

المعهد العالي 
للصناعات 

المطاطية بينبع

المعهد العالي 
للورق والتقنيات 

الصناعية بجدة
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2.0
تمكيـــن 
التوطيـن

تتقدم نساندTM بخطوات واثقة في أهدافها 
للتوطين، حيث تحافظ على اتجاه تصاعدي 

لخلق فرص عمل محلية، وتسجيل مستثمرين 
جدد، وموردين محليين، باإلضافة إلى تطوير 

رأس مال بشري محلي مؤهل.

نظام اقتصادي 
مستدام  

26إحــصائيات الـــعام 2020

28 تطوير الــمستثمرين

30 تطوير الــموردين

32 تطوير القوى العاملة

36اكـتشاف الـفرص خـالل االزمـات



إحصائيات العام 2020
تعد نساندTM بيئة مواتية لنجاح  األعمال 

إلى جانب خلق  فرص استثمارية مع 
تقديم المساعدة الالزمة؛ المالية 

والتقنية والبنية التحتية.

8.8 

مليار ريال

رفد الناتج المحلي 
اإلجمالي

106

المستثمرون الذين أتموا 
رحلة التوطين بنجاح 

SAR

6,610

الوظائف التي تم 
خلقها
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التسجيل في بوابة 
إنتماء للفرص 

 تطوير المستثمرين 
اتجاه تصاعدي في التوطين

 دراسات
الجدوى

204

متوسط التسجيل / عدد الهويات المصدرة يوميًا

2018

1,604

570

40

54

23

57

44

59

36

72

68

97

82

63

339

2019

20192020 و 2018

0.9/0.5 
2018

1.5/0.8 
2019

1.9/0.4 
2020  استثمارات صناعية

 أتمت رحلة
 التوطين

106
تسجيل

1,604

المجموع

المجموع

2020 يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر
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تطوير الموردين
دعم الناتج المحلي

من خالل العمل على أساس التواصل المباشر، وتبني خبرات وكفاءات الموردين ومواءمتها مع 
متطلبات األعمال الناشئة، فقد حسنت نساندTM أداء الموردين بشلك كبير، ووفرت التدريب والتوجيه 

وسهولة الوصول إلى الموارد.

مبادرات تطوير الموردين المحليين  االنجازات الرئيسية

موردين محليين 
جدد

82
مورد محلي تم تسجيلهم 

في العام2020

73
مورد محلي تم تأهيله 

واشراكه بالعمل 

دعم المستثمرين 

 88
حالة تم اغالقها

 98%
نسبــة نجــاح 

 47.2 مليون
تأثير اإلنفاق المحلي المتوقع 

90
حالة تم استالمها من 

المستثمرين عن طريق قسم 
المحتوى المحلى

تضمين المحتوى المحلي 
في العقود 

 918
وظيفة جاهزة للتوطين

20
عقود كبيرة تم منحها ضمن 

خطة المحتوي المحلي

تنمية الموردين

03
خطط تطوير لموردي الشراكت 

الصغيرة والمتوسطة قيد 
التنفيذ

معايير التأهيل لمبادرة 
نساندTM لالستثمار التقني:
تم دعم المستثمرين في تأهيل 

المنتجات الكيماوية ومعدات 
التصنيع، باإلضافة الى تطوير 
القدرات التقنية للمستثمرين 

لتلبية متطلبات مقاييس )سابك( 
و المعايير العالمية وضمان 

فعالية المنتج.

07
 استثمارات مؤهلة

 لمختلف الفئات في سنة
2020

03 
 الموردين المحليين الذين

تم تطويرهم

نمو:
خالل سنة 2020, تم اعتماد ثالث 

شراكت مصنعة محلية لبرنامـج 
تنمية الموردين )نمو(. وقد أدى 

هذا الى توطين مجموع من 
االنفاق قيمته 3.6 مليون ريال 

سعودي في ثالث فئات رئيسية، 
باإلضافة الى تطور ملموس في 
نسبة المشاركة التجارية للشراكت 

المصنعة. زادت هذه الشراكت 
المصنعة متوسط عوائدها مع 
)سابك( بـ %79 في سنة 2020 

مقارنة مع السنة الماضية.

79%
 متوسط الزيادة في 

العوائد 

73
 مورد محلي تم تأهيله

واشراكه بالعمل

تمكين المورد المحلي:
دمج الموردين المحليين في 

عملية االستيراد لزيادة توطين 
العوائد. باإلضافة الى ذلك، 
نجحت نساندTM في تحقيق 

توطين مختلف الموارد من خالل 
الموردين المحليين تحت بعض 
الفئات مثل صمامات المبادل 

الحراري ومبرداتها. مما نتج 
عنه تغير ملموس في إنفاق 

الموردين المحليين وتطور 
القدرات المحلية.

 تأثير االنفاق المحلي 
المتوقع

15 
مشروع استثماري / 

استثمار تم تسجيله تحت 
TMنساند

جذب االستثمار:
تم تسجيل 15 مشروع استثمار 

)تشمل على 10 تحالفات 
استراتيجية و 6 من مشاريع 

 التواصل االستثماري( تحت
نساندTM في سنة 2020 عن 
طريق فريق تنمية الموردين.

10 
 استثمارات التحالف

 االستراتيجي
 1.16 مليار

تأثير التوطين على مدة 
العقد

3.6 مليون
االعمــال الممنوحــة

مليون 47.2 
                            

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي
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تطوير 
الــقوى
العاملة

تطوير رأس المال البشري  

تقوم مبادرة نساندTM على تطوير 
رأس مال بشري مؤهل يتمتع 

بمهارات وخبرات متخصصة في 
الصناعة، كما توفر فرص عمل 

مناسبة، وتنتج مهنيين سعوديين 
وسعوديات واثقين من أنفسهم 
يتمتعون باإلنتاجية واألداء العالي.

 100
 موظف وموظفة من

 شركة سابك تم تدريبهم
 من خالل برنامج زمالة

 المحتوى المحلي

3718 فرصة وظيفية تم استحداثها خالل العام 2020

+1,300
فرصة وظيفية

 استحدثت للمرأة 

 29
 قائدة تم تأهيلها في

  القطاع الصناعي

ريــادة األعـــمال

 96
 رائد/ رائدة عمل

مؤهل 

الـــتدريب

+36,000
 ساعة تدريبية في

 العام 2020

تم تأهيلهم عبر:

• برنامج )نصنع( بالتعاون مع غرفة 
الشرقية 

• برنامج )نساهم( بالتعاون مع 
معهد الريادة في األعمال-جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن

• جائزة ملتقى سابك لريادة األعمال-
الواليات المتحدة األمريكية 2019

• غرفة أبها 

• غرفة الرياض 

• غرفة الشرقية 

• هيئة تنمية الصادرات 

• برنامج زمالة المحتوى المحلي 

• البرنامج الشامل للصناعات 
المطاطية )سيدات(

• أاكديمية سابك 

• أاكديمية هدف للقيادة 

• غرفة الشرقية 

 • تم عقد ورش عمل تدريبية
في مختلف المهارات 

• أكثر من 15 مدرب من إدارة المحتوى 
المحلي وتطوير األعمال وشركة 

نساندTM لالستثمار.

 استحدثت الفرص الوظيفية 
للمرأة بالشراكة مع:

• الغرف التجارية الصناعية السعودية 

• الشراكت الصناعية المحلية من خالل 
مبادرة )إكسابك( 

• المعهد العالي للصناعات 
المطاطية.
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اكتشاف الفرص
خالل االزمات

مواجهة الجائحة 

5. نساندTM التميز 4. توطين معدات 
التنفس الصناعي

3. توطين تنقية 
اإليثانول 

3. توطين معدات 
الحماية الشخصية

2. فرص انتماء  1.  توطين المواد 
الكيميائية لألدوية

قامت مبادرة نساندTM بدور فعال بالتعامل مع جائحة )كوفيد19( 
ضمن جهود المملكة للتصدي لهذه الجائحة.

المبادرات الست التي تم خلقها لدعم الصيدلة المحلية وسوق 
الرعاية الصحية

دعم مؤسسات 
الرعاية الصحية من 

خالل حزمة دعم 
التميز التشغيلي

لـ نساند™

دعم توطين أنظمة 
دعم التنفس 

الصناعي الطبية في 
المملكة

دعم مصادر اإليثانول 
واإلمداد الطبي 

)نوبكو( باإلضافة إلى 
لجنة تنقية وتوطين 

اإليثانول.

المساهمة في 
األمن الصحي 

الوطني من خالل 
قيادة توطين 

المعدات الطبية 
الشخصية والوقائية.

توطين 43 فرصة 
طبية ودوائية ضمن 

خطة عمل انتماء 
المستقبلية.

قيادة توطين 
المواد الكيميائية 

لألدوية بخمس 
تقنيات لتطبيق 
البرامج وتحديث 

استراتيجيتها 
ومبادرة محورة 

تصدير األدوية في 
المملكة العربية 

السعودية.

توطين المواد والخدمات 
الهامة للتخفيف من نقص 
سلسلة التوريد األجنبية / 

التحديات اللوجستية

استراتيجية مشروع التجديد 
الرئيسية للتصميم والتنفيذ 

الشامل والتجهيز

رفع السعوده لتحسين 
مرونة القوى العاملة 

في حالة قيود 
التأشيرة/السفر

 تغطية العجز الناجم من
 الموردين الخارجيين عبر
 استبدالهم بموردين

محليين

الترويج ألفضل الممارسات 
والمبادئ التوجيهية لحماية 

القوى العاملة

رقمنة قنوات االتصال 
بالموردين

6. تصميم مشروع التحديث وتجربة 
المستخدم أثناء الحجر الصحي.

مبادرات موطن االبتاكر ™ خالل جائحة )كوفيد - 19(

1. االستفادة من مشاركي برنامج 
موطن االبتاكر™.

3. التواصل مع حزم الدعم الحكومي 
للمشاركين والمساهمين المفوضين.

5. استحدثت وزارة الطاقة مبادرة توطين 
تصنيع الكمامات الطبية.

2. التواصل حول التأثير المالي  على 
القطاع الصناعي السعودي في جدول 

أعمال اللجنة االستشارية الخارجية.

4. إعداد ودعم تصنيع المراوح المياكنيكية 
في المملكة العربية السعودية من خالل 

التعاون بين الشركة المتقدمة إللكترونيات 
.NAMTHAJA و

نفذت )سابك( أيضًا عددًا من المبادرات للتخفيف من آثار جائحة )كوفيد- 19( وتحسين 
مرونة األعمال.
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3.0
إدارة الشرااكت

38الكفــاءة في إدارة الشراكــــات

42األحـــداث والمبـــادرات البارزة

“ في نساندTM ، نحن ملتزمون بدعم نمو 
المبادرة من خالل إقامة شرااكت إستراتيجية 

لدعم المستثمرين ولتعزيز المحتوى المحلي؛ 
وتطبيق نظام قوي إلدارة األداء وإنتاج 

التقارير، وتطوير حلول رقمية لزيادة كفاءة 
جهود ومبادرات وفرص المحتوى المحلي ”

“ تواصل و
تفعيل ”



الكفـــــاءة
ــي إدارة  فـ
الشراكـــات

 )SPPM( يضمن قسم الشرااكت االستراتيجية وإدارة األداء
حصول المستثمرين على حزم الدعم المقدمة من الشراكء 

االستراتيجيين عبر تفعيل جانب االتفاقيات التي تربط 
مبادرة نساندTM بشراكئها.

المتابعة الدائمة - مراقبة 
وتطوير منهجيات إعداد 

التقارير
يراقب قسم الشرااكت اإلستراتيجية وإدارة 
األداء عمليات وأنشطة المحتوي المحلي 
عبر سابك من خالل قياس أداء لك قسم 

بناًء على مؤشرات األداء الرئيسية وتقديم 
تحديثات للمساهمين. يقوم القسم بإعداد 
وتقديم تقارير المحتوى المحلي ربع السنوية 

والسنوية إلى مجلس إدارة سابك، مع 
تحديث استراتيجية المحتوي المحلي ونموذج 

التشغيل والميزانية والسياسات.

TMمركــز اتصــــال نسانــد

يساعد مركز 
 TMاالتصال نساند

لإلجابة على أي 
استفسار عام

الرد على مواقع 
التواصل االجتماعي

مــركز االتـصال متابعة
المستثمرين

قسم إدارة المحتوي المحلي و تطوير 
األعمال مركز

االتصال لتتبع رحلة لك مستثمر

8001242030

نــبني التواصـــل 
تقوم نساندTM بالتواصل مع جمهورها عن أحدث تطوراتها، واإلجابة على 

مشلكاتهم واستفساراتهم.
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رحلة دعم الشراكء

40 طلـب من 
المستثمرين المتخرجين

الـتقديـم

 تـم دعــم
المستثمر

تــاريخ الــتخرج

الموافقات

بـدء الــدعم

طـلبات الـشراكء

الــمعالـجة

احصائيات دعم المستثمرين 
من الشراكء االستراتيجيين 

40
طـــــلب
الــــدعم 

08
الشراكء الذين يخدمون 

TMمستثمري نساند

08
القطاعات التي يتم

 خدمتها

TMحـــزم الدعــــم من نساند
من خالل شرااكتها اإلستراتيجية، تقدم نساندTM حزم دعم لرحلة المستثمر تعزيًزا للمحتوى 

المحلي، وبالتالي زيادة كفاءة ومدى وصول جهود توطين المحتوى والمبادرات والفرص.

دعـم المـرافق واألعـــمال

التواصل مع الجهات )مثل مدن، الهيئة الملكية   •
بالجبيل وينبع( لتأجير األراضي/ الشراء والمرافق 

والخدمات األخرى )األمن، إدارة المرافق(

دعــم التـــصدير 

تقديم خدمة تسجيل المنتجات، التسويق،   •
االستراتيجيات القانونية ودعم استراتيجيات التصدير

نساندTM على مواقع التواصل االجتماعي
تقوم نساندTM بربط وتوصيل آخر تحديثاتها وتطوراتها مع المتابعين للحساب 

الرسمي لمبادرة نساندTM على تويتر.

TMموقــع نساند

الدعم المالي
دعم وتأمين الحصول على الدعم المالي عن طريق   •

التنسيق مع مصادر التمويل
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المبادرات المميزة
جدير

 قامت )سابك( بالتعاون مع منشآت بتطوير 
وإطالق منصة جدير كجزء من رؤية 2030 

لزيادة المحتوى المحلي ودعم الشراكت 
 )SME’s( الصغيرة والمتوسطة

)مع تقديم جميع متطلبات الدعم الفني 
والتشغيلي من قبل سابك(. 

 جدير هي منصة وطنية تتيح تأهيل 
الموردين المحليين وتقدم الدعم للشراكت 
الصغيرة والمتوسطة، مما يعود بالفائدة 

 على القطاعين العام والخاص على
النحو التالي:

الشراكت الصغيرة والمتوسطة والموردون   •
المحليون المعتمدون والمؤهلون مسبًقا. 

زيادة مساهمة الشراكت الصغيرة   •
والمتوسطة في السوق المحلي.
تسهيل أعمال الشراكت الصغيرة   •

والمتوسطة.
دعم الشراكت الصغيرة والمتوسطة   •

وتحسين القدرات. 

 مكتب البرمجة الوطني
دعمت (سابك) وزارة الصناعة والثروة 

المعدنية في إنشاء مكتب الترميز الوطني. 
والتي تعد خدمة لفهرسة وتصنيف وإعطاء 
رمز عالمي للمنتجات الصناعية الوطنية. فقد 

وفرت )سابك( خبراء متخصصين للشراكت 
الصغيرة والمتوسطة في المواد ومشاركة 

البيانات من أجل توحيد معاييرها.

المشاركون الجدد في موطن 
االبتاكر™:

قامت مبادرة موطن االبتاكر™ بجذب 10 
شراكت جديدة من قطاعات االستراتيجية 

الصناعية الوطنية فـي عام 2020. وهي: 
دوبونت وبي ايه ايس ايف والخريف وسلفانيا 

وسعودي دريب وكيه ايس تي وسدير لألدوية 
وسورس غلوبال وهايتورك وسابكو. باإلضافة 

إلى ذلك، تم عرض ثماني تقنيات جديدة في 
قسم” التطلع إلى التوطين“، والتي تغطي 

مجموعة متنوعة من القطاعات مثل: الطاقة 
المتجددة، مواد البناء، تجهيز األغذية، اآلالت 

والمعدات والمستلزمات الطبية.

تطوير العمالء 
برنامج نساندTM التميز 

صمم هذا البرنامج لمساعدة شراكت 
الصناعات المحلية في تنمية وتحسين 

المبيعات واالستفادة من جميع المزايا القيمة 
.TMالمقدمة من نساند

  تم تنفيذ البرنامج بنجاح مع عميلين، مما 
أدى لزيادة المبيعات بمقدار6 كيلو طن سنوًيا 

 والحفاظ على 10  كيلو طن سنوًيا من
المواد الخام.  

دعم المبادرات اإلستراتيجية 
الحكومية  

الرعاية الصحية )توطين صناعة معدات 
الوقاية الشخصية والمعدات الطبية األخرى( 

تشارك نساندTM بنشاط مستمرفي المبادرات 
الرئيسية والجارية لدعم السوق المحلي 

وسوق الرعاية الصحية استجابة لتداعيات 
جائحة كوفيد19 .

زاد عدد فرص نساندTM في قطاع الرعاية 
الصحية إلى 70+ )أنظمة التهوية ومعدات 

الوقاية الشخصية واألدوية(. ابتداء من تحديد 
المواد الخام إلى تطوير حلول جديدة للسوق 

المحلي، فقد تم تقديم العديد من وسائل 
الدعم لشراكت معدات الوقاية الشخصية 

المحلية من خالل االستفادة من مراكز )سابك 
)التقنية العالمية والمصنعين الوسطاء 

المحليين. 

فبعد تحديد أربع فرص رئيسية لتنفيذ توطين 
صناعة معدات الوقاية الشخصية تم تطوير 

هذه األهداف ذات الصلة:  

توسيع قدرة مصنعي األقنعة الطبية   •
المحلية

”N95“ التصنيع المحلي ألقنعة  •
توطين المواد الخام لصناعة األقنعة   •

والقفازات
تفعيل عناصر التمكين الحكومية لزيادة   •

القدرات. 

وقد تضاعفت الطاقة اإلنتاجية المحلية 
ألقنعة الوجه ثالث مرات من 2 م / يوم إلى 

6 م / يوم. تم أيضا اختيار خمسة مستثمرين 
دوليين - بما في ذلك ثري إم ودريجر وغيرهما 
- لتوطين إنتاج أقنعة “N95” بناء على التقييم 

الفني والتجاري التفصيلي.

 كما تم دعم مبادرة أجهزة التنفس 
الصناعي من خالل توفير المواد المناسبة 
لهذه األجهزة، والخبرة في ثالثية األبعاد، 
والهندسة االحتمالية، وتصميمات ومواد 

برنامج اكد. وفي ذات الوقت تم تقديم 
دعم مشتريات المكونات الهامة للمبادرات 

المحلية من خالل استخدام وجود )سابك( 
العالمي وشبكتها العالمية.

وقد عقدت اجتماعات تعريفية مختلفة 
بين مالكي التكنولوجيا والشراكت المصنعة 

المحلية لتسهيل الشرااكت في توطين أحدث 
أجهزة التهوية المحمولة الحاصلة على براءة 

االختراع في المملكة.

من جانب آخردعمت )سابك( المركز الوطني 
للتنمية الصناعية من خالل توطين أربع 
مكونات صيدالنية نشطة )API( وهي 
أريبيبرازول وريفاروكسابان وأبيكسابان 

وداباجليفلوزين. تم تطوير1 كجم من األخيرين 
وشحنهما بنجاح إلى المملكة العربية 

السعودية لتستخدمها الشراكت المحلية. 
فيما يتم تطوير الباقي في STC-B  ومن 
 المتوقع تسليمها بحلول الربع األول من

عام 2021. 

 من جانب آخر تم تقييم مئات الفرص 
تقنًيا على منصة انتماء، بما يتماشى مع 
االستراتيجية الصناعية الوطنية والبرنامج 

الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية لضمان 
مساهمة خريجي نساندTM في تحقيق رؤية 
2030 وأن الدعم المطلوب  يتم تلفيه من 

الهيئات التمكينية المحلية.

كما تم تحقيق التوافق الداخلي الملموس 
مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان تلبية 
دعم الجهات الحكومية، وتطوير المشاريع 

المستقبلية وتوطين المواد الجديدة.

إذ استفادت وحدة تطوير أعمال المحتوى 
المحلي من المغامرة التكنولوجية لتأمين 

التقنيات العالمية التنافسية الرئيسية للشراكء 
المحليين من القطاعين الخاص والعام، 
إحداهما شركة هايدرو بوينت، وهي 

شركة تكنولوجيا المياه التي تستخدم الذاكء 
االصطناعي إلى جانب النظام الذكي لتوفير 

استهالك المياه والتسرب في المباني وفي 
الهواء الطلق. حيث تم ربط هايدروبوينت مع 

سعودي دريب، وهي شركة محلية وشريك 
موطن االبتاكر، لتثبيت عرض تجريبي محلي 
وتوطينه في المملكة العربية السعودية.

ولتحديد فرص الطاقة الشمسية المختلفة 
في المملكة العربية السعودية تم تنفيذ 

مبادرة مسرع الطاقة الشمسية لدفع أجندة 
التوطين وتم تحديد أجزاء فرعية مختلفة من 

وحدة الطاقة الشمسية وتعيينها لمواد 
)سابك(. عالوة على ذلك، يتم ربط الشراكت 

المصنعة المحلية ذات القدرات الفنية بشراكء 
التكنولوجيا العالميين من خالل االستفادة من 

فريق )سابك( التكنولوجي.

“ استدامة ” إستراتيجية زراعية على 
مستوى المملكة

قدمت )سابك( ونابكو واستدامة بشلك 
مشترك شريط البولي إيثيلين المطور حديًثا، 

“الدرع األخضر”، باستخدام حلول سابك بنسبة 
٪100 الستبدال المنتجات المستوردة. وقد 

تم تصميم الشريط لتحمل الظروف الجوية 
القاسية وتقليل استخدام األسمدة الكيماوية 

والمبيدات. كما يساعد في زيادة إنتاج 
المحاصيل وحصاد النباتات وتحسين الزراعة 

على مدار العام.

وباإلضافة إلى تصنيع ضمادات بالستيكية 
ألنظمة التبريد في الصوبات ومزارع الدواجن. 

تم تطوير تقنيات جديدة أخرى لتطبيقات 
مختلفة باستخدام مواد خام من سابك مثل 

األسطح المحلية لزراعة نباتات الزينة والنباتات 
بدون تربة )الزراعة المائية(. وقد تم إعداد 

الملف التعريفي لهذه الفرصة. ويجري حالًيا 
التواصل مع المستثمرين المحليين والعالميين 

 لتوعيتهم بهذه الفرصة ودفعهم
إلنتاجه محلًيا. 

تطوير القوى العاملة المحلية: 
تطوير القوى العاملة السعودية 

من الكوادر النسائية  المؤهلة 
من خالل مبادرة )سابك( الوطنية 

 ”ExSABIC“
ببهدف تأهيل وخلق فرص عمل للشابات 
السعوديات في القطاع الخاص، تم توقيع 

عدد من االتفاقيات مع الجهات الحكومية 
لخلق أكثر من 6000 فرصة عمل بالتعاون 
مع العديد من معاهد التدريب األاكديمية 

والفنية الرائدة في المملكة. وقد تم تحقيق 
ما يلي: 

خلق 1300 فرصة عمل. وتدريب 96 شابة   •
سعودية من خالل برنامجي“نصنع” و  

“نساهم” و جائزة سابك األمريكية لريادة 
“األعمال”.

تخرج 192 مرشحة للتأهيل للعمل في   •
القطاع الصناعي.

تخرجت 100 موظفة سعودية من خالل   •
برنامج زمالة توطين المحتوى بعد تلقيهن 

ما يقرب من 36000  ساعة تدريبية في 
عام 2020.

اإلنتاجية من خالل التغلب على التحديات 
التشغيلية التي تواجهها.  

تم تسجيل 10 مصانع محلية في   • 
البرنامج بنجاح. 

االنتهاء من النسخة النهائية الثانية لدليل   •
التميز التشغيلي.

هيلكة منصة البرنامج على اإلنترنت   •
الستخدامها  

  الحًقا في مرحلة االستدامة لجميع
المصانع المحلية.

تم االنتهاء من مرحلة التشخيص مع   •
10 مصانع، بعد تحديد اجمالي الخسارة 

السنوية بـ 143 مليون ريال سعودي.

بدء تنفيذ مرحلة الجودة التشغيلية في 3   •
مصانع تم اختيارها، ستمكنها من توفير 

نحو 18 مليون ريال سعودي تقريًبا.

تحديد الفرصة ) المنشأ (
تم إجراء تحليل تفصيلي لسلسلة القيمة 

الصناعية مع تحديد أولويات القطاعات في 
تسع قطاعات صناعية استراتيجية وطنية، 
وإجراء تقييم للواردات الكيميائية وتحديد 

مناطق الثغرات في المملكة العربية 
السعودية، والفرص االستثمارية المحتملة 

للتوطين. حيث سلط التحليل الضوء على 
أهمية منتجات )سابك( كعامل تمكين رئيسي 

إلطالق الصناعات التحويليــة المحتملــة. 

فيما لعبـت نساندTM وبشلك أساسي 
دوًرا فاعاًل ناجًحا في إعادة تشكيل وإثراء 

مجموعة المواد الكيميائية بالمركز الوطني 
للتنمية الصناعية تحت وزارة الصناعة والثروة 

المعدنية. حيث تم تحديد حوالي 40 فرصة 
جديدة وجاهزة للتواصل مع تأثير محتمل 

ملحوظ على خلق حوالي 1700 فرصة عمل 
مع رأس مال محتمل قدره 473 مليون 

دوالر، وإحالل الواردات، وتأثير الناتج المحلي 
اإلجمالي، وتحسين مبيعات )سابك( المحلية. 

وفيما بتعلق باألمن القومي تم التركيز 
بشلك خاص على الشراكت المحلية المصنعة 

لمطهرات األيدي وبشلك عاجل، كما تم إجراء 
دراسة جدوى عاجلة لبناء مصنع لإليثانول في 
المملكة باستخدام تقنيات مختلفة أدت إلى 

.TMتسجيل المستثمرين في منصة نساند

برنامج تطوير العمالء“نمو”
يعد نمو برنامجا رائدا ومتاكمال في تنمية 

العمالء لدعم المستثمرين المحليين وعمالء 
سابك الحاليين في مجاالت متعددة لدفع نمو 

تطوير الموردين  
تضمين متطلبات المحتوى المحلي 

في العقود الكبيرة  
هذا التضمين الناجح للمحتوى المحلي في 
20 عقد بقيمة 2.23 مليار ريال - مع تأثير 

المحتوى المحلي بنحو 1.16 مليار ريال سعودي 
- أدى الى إماكنيه خلق 918 فرصة عمل 

للسعوديين.

تحالف استراتيجي
برنامج سابك للتحالف االستراتيجي هو عالقة 

تعاون طويلة األمد مع موردينا المهمين من 
الناحية االستراتيجية، وهو مصمم لالستفادة 

من القدرات االستراتيجية والتشغيلية 
للموردين المشاركين لتحقيق فوائد كبيرة للك 

من )سابك( والمورد المشارك.  

 وتشمل الفوائد المحتملة لشركة
)سابك( ما يلي:  

تطوير المحتوى المحلي  •
التفوق التشغيلي  •

تنمية المواهب  •
االبتاكر  •

تحسين التلكفة    •

بينما تشمل الفوائد التي تعود على المورد 
المشارك ما يلي:  

معالجة المعامالت بكفاءة  •
تبسيط التوقعات / الفرص التجارية   •

إماكنية الوصول إلى التكنولوجيا / براءات   •
االختراع من )سابك)

فرص االستثمار المشترك  •
حقوق العالقات العامة وفرصة التسويق   •

المشترك
إماكنية التفرد والحصرية   •

برنامج تطوير المورديــــن  “نمو”  
يهدف هذا البرنامج، الذي تم إطالقه في 

فبراير2020، إلى تعزيز قدرات الموردين 
المحليين وإماكنياتهم من خالل فهم تحديات 

أعمالهم، ووضع خطط تطوير مصممة 
خصيًصا لمعالجة هذه التحديات، ودعم 

تنفيذها.

تم وضع خطط تطوير لثالثة موردين محليين 
بقيمة توطين بلغت 2.27 مليون ريال 

سعودي.  
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 طموحنـا للعـام
2021

تــقنيات
 محسنة

سد الفجوات التقنية 
في القطاعات التي 

حددتها االستراتيجية 
الصناعية الوطنية 

باستخدام استراتيجية 
التواصل الجديدة 

والمطورة.

تـخطيط
 أفـضل

تطوير جودة جذب 
االستثمارات. 

قــيمة 
مضافة

التركيز على المشاريع 
ذات القيمة المضافة 
دعًما لرؤية المملكة 
العربية السعودية 

.2030

 استراتيجية
 الجذب

الربط بين استراتيجية 
جذب االستثمارات 

داخلًيا بالتعاون مع 
قسم التقنية واالبتاكر 

لتحفيز االستثمارات 
ذات القيمة. 

تحقيق
 االهداف

العودة إلى الوضع 
الطبيعي، والتغلب 
بنجاح على تحديات 

جائحة كورونا 
واالستمرار في تحقيق 

أهداف المحتوى 
المحلي على النحو 

األمثل.
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ما بعد ذلك 

“ سنواصل العمل على اكتشاف فرص االستثمار 
الجديدة وتأهيلها للمساهمة في نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي وخلق الوظائف المناسبة”.

 فيصل البحير  
 نائب الرئيس، 

وحدة المحتوى المحلي وتطوير األعمال 

 أفق أكثر إشراًقا
لمستقبل أفضل

على الرغم من التحديات 
التي مثلتها جائحة كورونا، 

استمرت نساندTM في 
المضي قدًما نحو أهدافها، 

محققة تقدمًا كبيرًا، بما 
يتماشى مع هدفها 
االستراتيجي ورؤيتها 

وتطلعات لجنتها التنفيذية؛ 
مما يعد دلياًل على األداء 

المتميز للمبادرة والتفاني 
في سبيل تحقيق هدفها، 
وهو توطين القيمة داخل 

المملكة العربية السعودية.

تماشًيا مع توجيهات اللجنة التنفيذية 
ومجلس المحتوى المحلي لتعزيز النمو 

والتنمية، نواصل التزامنا في تسهيل توطين 
فرص األعمال وجذب االستثمارات األجنبية 

وتنويع اقتصاد المملكة مع تقليل االعتماد 
على النفط.

للمضي قدًما في تطوير مخرجات المحتوى 
المحلي فإننا سنعمل في العام المقبل 

على جذب المزيد من التقنيات في مختلف 
القطاعات بالتوافق مع االستراتيجية الصناعية 

الوطنية، مع االعتماد على سعينا الدائم 
لجذب االستثمارات والرفع من مستوى اآللية 

المتبعة لالستثمارات في نساند™، كما 
سنقوم أيًضا باستكشاف فرص المشاريع 

الواعدة لدعم رؤية المملكة العربية 
السعودية2030، وتعزيز استثمارات سلسلة 

القيمة من خالل ربط استراتيجية التواصل 
الخاصة بنا مع قسم التقنية واالبتاكر في 

)سابك(.

نمو متاكمل

نسعى إلى تحفيز نمو المبيعات وزيادة 
اإلنفاق المحلي وزيادة التوطين من خالل 

االستفادة من مجموعة منتجاتنا، حيث 
سنواصل العمل على استكشاف فرص 

االستثمار الجديدة وتأهيلها للمساهمة في 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي وخلق وظائف 

جديدة. كما ندعم بشلك كبير تطوير القوى 
العاملة الوطنية من خالل توسع نساند™ في 
برامج تطوير وتأهيل الموارد البشرية والقادة 

في مجال االستثمارات الصناعية.

 إن خلق فرص العمل من خالل برنامج 
مؤهل™، واالستمــرار في تنفيـذ 

استراتيجيـة القـوى العاملة النسائية، بما في 
ذلك توسيع فرص عمل المرأة في القطاعات 

ذات األهمية في برنامج التنمية الصناعية 
الوطنية والخدمات اللوجستية)NIDLP( . حيث 

نواصل التطبيق التجريبي لـبرنامج التميز من 
خالل تفعيل أدوات التميز التشغيلي لدعم 

الشراكت المصنعة الوطنية المختارة.

 تنمية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

سنواصل جهودنا نحو تطوير قطاع المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة بالتعاون 

مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و 
المتوسطة )منشآت(، واكفه الجهات ذات 

العالقة بالشلك الذي يؤدي إلى تأهيل 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل 

عملياتنا اإللكترونية و تبسيط العملية 
بأكملها وتحسينها بشلك كبير، إلى جانب 

االرتباط مع مختلف القطاعات الحكومية 
و الخاصة عبر خلق الشرااكت االستراتيجية 

المميزة لبناء فرص األعمال ومواءمة األهداف 
والبرامج إليجاد فرص العمل. 

وفيما سيستمر موطن االبتاكر™ في الجمع 
بين التسويق واالبتاكر والتقنية لخلق الطلب 
وتعزيز تطوير الصناعة التحويلية. سنحافظ 

في ذات الوقت على التعاون مع جميع 
الكيانات الحكومية والخاصة ذات الصلة، 

لتطوير الصناعات الكيميائية الى الصناعات 
الوطنية واالستفادة من منصة االستثمار 

الصناعي لدينا. 

امتنان

بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة 
التنفيذية وشراكء نساند™ وجميع أعضاء فريق 

العمل، أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بأعلى 
عبارات االمتنان لخادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

-حفظهم هللا ورعاهم- على دعمهم 
الالمحدود.

 وشكر خاص لقيادة )سابك( على دعمهم 
المتواصل لمساهماتنا في تحقيق أهداف 

وبرامج رؤية 2030، وتعزيز االقتصاد 
المستدام وتمكين كوادر وقدرات هذا البلد 

المعطاء.

 وإلى شراكئنا في النجاح ولك من ساهم في 
إنجازاتنا ونجاحنا بشلك عام. إن جهودهم 

ننا وتلِهمنا  التي ال تعرف اللكل هي التي تمكِّ
للقيام بعمل أفضل والمضي قدًما في 

 تحقيق تطلعاتنا والحفاظ على زخم
النمو لدينا.
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نواصل التزامنا الراسخ بتسهيل توطين فرص 
األعمال وجذب االستثمارات األجنبية وتنويع اقتصاد 

المملكة مع تقليل االعتماد على النفط.
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