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من أجل المساهمة في بناء مستقبل 
أكثر إشراقًا وازدهارًا، شملت مسيرة 
تحول )سابك( جميع أعمالها وطرق 

أدائها، فضاًل عن عالقتها مع جميع 
األطراف ذات الصلة. وهذه ترجمة 

 عملية لما ندعوه في سابك
.”TMكيمياء وتواصل“

الغالف: مع بلوغ عالمة )سابك( آفاقًا جديدًة – وهو جانب ُمهم في أجندة الشركة 
التحولية – أصبح االستثمار في البرامج التي تستهدف بناء وتعزيز العالمة التجارية 
يحظى بأهمية متزايدة بالنسبة للشركة. واكنت )سابك( قد وضعت برنامجًا استراتيجيًا 

ُمهمًا لدعم رؤيتها أن تصبح “الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات”، 
ما جعل عالمتها التجارية من أفضل ثالث عالمات تجارية في مجال الكيماويات على 

مستوى العالم وفقًا لتصنيف واكلة )براند فاينانس( الرائدة، التي قدرت قيمة عالمة 
)سابك( التجارية بـ 3.9 مليار دوالر أمريكي.

 وشهد عام  2018م مبادرات على لك المستويات، بدًءا بالتخطيط لحملة إعالنية عالمية 
يتم إطالقها في عام 2019م، وحتى الحصول على حقوق تسمية إحدى محطات مترو 

التي سيعكس تصميمها بعد افتتاحها هوية )سابك(، وستضم  الجديد،  الرياض 
مرافقها محتوى متوافًقا مع هويتها ويعزز عالمتها التجارية، وُيمّكن اآلالف من 
الراكب يومًيا - خاصة جيل الشباب الذين ال تتوفر الفرص الاكفية للتفاعل معهم – من 

.”TMمعايشة رحلة )سابك(، ومشاركة شعارها “كيمياء وتواصل
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نظرة عامة 

في جميع أنحاء العالم، ُيشارك موظفو )سابك( في مسيرة التحول. سواء اكن ذلك من 
خالل تطوير مواد جديدة ُتعزز مبادرات االقتصاد الدائري، أو عن طريق خفض الوزن، 

وتقليل النفايات واالنبعاثات من وسائل النقل، إن )سابك( بآلية تفكيرها وابتاكراتها 
وعزيمتها القوية، تسهم في جعل العالم ماكنًا أفضل للعيش.

أسواقنا الرئيسة
الكهربائيات واإللكترونياتالنقل الطاقة النظيفةالمغذيات الزراعية التعبئة والتغليفاألجهزة الطبية البناء والتشييد

المزيد من المعلومات في صفحة ٢٩

المعادن
شلكت منتجات )سابك( عالية الجودة عاماًل أساسيًا في دعم 

قطاعات البناء والتصنيع في عدد من أسرع االقتصادات العالمية 
نموًا .

المزيد من المعلومات في صفحة ٢٨

المغذيات الزراعية
تورد )سابك( المغذيات الزراعية إلى زبائنها في جميع أنحاء الشرق 

األوسط وآسيا، واألمريكيتين، لتشارك بدورها في توفير الغذاء 
للكثافة الساكنية المتصاعدة حول العالم.

المزيد من المعلومات في صفحة ٢٧

المزيد من المعلومات في صفحة ٣٠

المنتجات المتخصصة 
تنتج )سابك( مجموعة واسعة من المواد المتخصصة، بدءًا 

بالراتنجات الحرارية الهندسية، وصواًل إلى حلول التصنيع.

المزيد من المعلومات في صفحة ٢٦

البتروكيماويات
تصنع )سابك( اللبنات األساسية للكيماويات المستخدمة في 
جميع المجاالت، بدءًا بالتعبئة والتغليف، مرورًا بأجهزة الرعاية 

الصحية، وصواًل إلى األجهزة والمستلزمات المنزلية.

أعمالنا

الموظفونبراءة اختراع

١١,٧٣٨٣٣,٠٠٠

عالم

١,٢٧٠

٥,٧
 اإلنتاج

مليون طن متري

٧٥,٣
 المبيعات

مليار دوالر أمريكي

٤٥
 صافي الدخل

مليار دوالر أمريكي  

٨٥
 حجم األصول

مليار دوالر أمريكي 
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4

غبار الحديد، هو عبارة عن مسحوق ناعم 
يتشلك من أفران القوس الكهربائي، ويحتوي 

على الزنك، ما يتطلب خطوات معالجة إضافية 
لكي يتم التخلص منه بصورة آمنة. 

في عام 2018م، دخلت )حديد( في اتفاقية تعاونية مع إحدى الشراكت 
إلعادة تدوير )60( ألف طن من غبار الحديد الذي نتج عن أعمال الشركة، ليتم 

بيعه إلى منتجي أكسيد الزنك، ما ُيمثل طريقة مسؤولة بيئيًا للتخلص من 
المخلفات الصناعية، بل وتحويلها إلى قيمة.

5

 تحويل الغبار 
إلى قيمة



تطوير حلول 
لالقتصاد 

الدائري 
 )سابك( عضو مؤسس في )تحالف القضاء على 

النفايات البالستيكية(، وهو منظمة تضم 27 شركة 
تعمل معًا على إيجاد حلول لمواجهة تأثيرات 

النفايات البالستيكية والحد منها. 

أصبحت النفايات البالستيكية تشلك قضية عالمية رئيسة على األرض وفي البحار 
والمحيطات، وقد أخذت )سابك( زمام المبادرة في مواجهة تأثير النفايات البالستيكية 

عبر التعاون والعمل المشترك مع نظيراتها، وأيضًا من خالل جهود ودأب علمائها في 
هذا المجال. 

في عام 2018م اكنت )سابك( أول شركة تقدم مبادرة لتعزيز إعادة التدوير الكيميائي 
للنفايات البالستيكية وتحويلها إلى بوليمرات أصلية، ما ُيمثل إنجازًا كبيرًا في مجال 

االقتصاد الدائري؛ إذ تهيئ المواد المعاد تدويرها ميزات وخصائص مماثلة للمواد غير 
المعاد تدويرها، وتوفر للزبائن مساعدة )جاهزة بجهد يسير( للوفاء بتعهداتهم إزاء 

إعادة التدوير، وتخليص كوكب األرض من النفايات. 

67



 LEXAN™ resin from SABIC enabled Italian 
 race and supercar designer and manufacturer
 Dallara Automobili to add unique design features

.while removing weight

 Dallara Stradale, Dallara wanted to offer drivers both 2018 In designing the
 exceptional visibility and an inclusive, immersive driving experience. LEXAN

 resin, a polycarbonate material from SABIC, made possible 
 a complex aerodynamic design for the vehicle’s glazing surfaces that would

 35 have been impossible with glass, while also reducing weight by around
.percent

 The combination of improved performance and handling through 
 lower weight and a distinctive, futuristic appearance, achieved in

 collaboration with creative partner Granstudio and glazing specialist
 Isoclima, gives a view of what tomorrow holds for the next generation 

.of lightweight vehicles

 DRIVING THE
 FUTURE OF

 AUTOMOTIVE
DESIGN

َن راتنج لكسان )LEXANTM( - الذي تنتجه )سابك( -  َمّكَ
شركة )دالرا أتوموبيلي( اإليطالية من ابتاكر تصميم فريد 

إلحدى سياراتها، عالوة على خفض الوزن في ذات الوقت. 

سعت شركة )دالرا( - عند تصميم سيارتها )دالرا ستراديل( لعام 2018م - إلى تقديم سيارة 
تتمتع بمظهر استثنائي وتجربة قيادة فريدة ممتعة، ونجحت باستخدام راتنج لكسان 

)LEXANTM( - وهو مادة بولي كربونيت من إنتاج )سابك( - في التوصل إلى تصميم ديناميكي 
معقد للواجهات الزجاجية للسيارة لم ُيكن من الممكن تنفيذه بالزجاج العادي، كما أتاح لها 

الراتنج خفض وزن هذه األجزاء بنسبة 35% تقريبًا. 

ومن خالل الجمع بين األداء المحسن، والوزن المنخفض، والتصميم المستقبلي المميز الذي 
تحقق بفضل التعاون مع شريكين مبتكرين هما شركة )غرانستوديو( وشركة )إسولكيما( 

المتخصصة في صناعة الزجاج، ُيمكن استشراف المستقبل الذي سيكون عليه الجيل القادم من 
السيارات خفيفة الوزن. 

)سابك( 
وتصميم 

سيارات 
المستقبل 

89
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

تبنت )سابك( برنامجًا متاكماًل للتحول خالل السنوات الثالث الماضية، 
ساعدها على تحقيق مزيد من التطور، من خالل إيجاد حالة من 
 المرونة وسرعة االستجابة لمتطلبات األسواق العالمية، ما أدى 

إلى مزيد من العوائد على عملياتها وسمعتها في آن معًا.

وإنني على يقين أن الجميع يشاركني االعتزاز بهذا التقدم، سيما 
فت مجلة )فوربس( هذا العام )سابك( في المرتبة  بعد أن َصّنَ
الثالثة بين كبريات الشراكت الكيماوية العالمية المتنوعة، وهو 

إنجاز بارز حيث لم تكن الشركة ضمن المراكز العشرة األولى حتى 
منتصف التسعينيات.

وعالوة على ذلك، وتقديرًا اللتزامنا القوي نحو خلق ثقافة 
من الشفافية والمساءلة، صنفت جامعة الملك فيصل شركة 
)سابك( أفضل شركة لحوكمة الشراكت في المملكة العربية 
السعودية في مؤشر حوكمة الشراكت المدرجة في السوق 
 المالية السعودية. كما حصلنا في عام 2018م، وللمرة الثانية 

على التوالي، على جائزة أفضل شركة في مجال الحوكمة الرشيدة 
للشراكت في الشرق األوسط على مستوى الشراكت الكبيرة، والتي 

تمنحها سنويًا مجلة Ethical Boardroom التي مقرها لندن.

لم يقتصر التقدير الذي حصلنا عليه على هذا الحد فقط، إذ جاء 
أيضًا تصنيف مجموعة )بوسطن االستشارية( لينقل )سابك( من 

)منافس( إلى )رائد عالمي(، وال يشاطرها هذا التصنيف إال ثالث 
شراكت فقط في منطقة الشرق األوسط، كما منحت مؤسسة 

التصنيف االئتماني )موديز( شركة )سابك( المرتبة )أ(، مشيرًة 
إلى )ماكنتها العالمية القوية( في صناعات المغذيات الزراعية 

والمواد البتروكيماوية، وتميزها في توفير المواد الخام بأسعار 
تنافسية.

وبقدر ما نعتز بهذا التقدير، فإننا نعلم تمامًا أنه يعكس فقط 
جزءًا يسيرًا من طموحاتنا، وعلينا بذل المزيد من الجهود، 

والتفكير المستمر، والعمل بذاكء، والتركيز على تحقيق النمو، 
وهذا بالضبط ما يقود خطانا في ضوء خططنا التحولية المستمرة 

لمواصلة النجاح رغم تغيرات وتقلبات األسواق العالمية.

إن بيئة العمل تزداد تقلبًا وتحديًا أكثر من أي وقت مضى في 
ظل مسائل متراكمة؛ نذكر من بينها التوترات التجارية وتباطؤ 
النمو العالمي وزيادة مستويات الدين، ومن أكثر تحديات هذا 

العام الحاجة المتزايدة والملحة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز 
مفهوم االقتصاد الدائري. 

وتواجه )سابك( هذه التحديات مستفيدًة من خبرتها المتجذرة 
عالميًا في االبتاكر المتعلق بالعمليات والمنتجات في مجال علوم 
المواد، وفي الوقت ذاته تواصل تنفيذ جميع أهداف برنامجها 

التحولي االستراتيجي لتسهيل نموذج التشغيل، وتعزيز تركيز 
باقة األعمال، وزيادة التنافسية، وتسريع النمو، مع المحافظة 

على أعلى معايير الحوكمة، والشفافية، وإدارة المخاطر 
واألخالقيات والقيم األساسية.

إن هذه الخطوات تضيف قيمة لجميع األطراف ذات العالقة من 
المساهمين والشراكء والزبائن والموظفين، فضاًل عن إسهامها 

في تحقيق الهدف االستراتيجي المتمثل في زيادة مرونة 
الشركة وتركيزها على الزبائن.

 سعادة الدكتور عبد العزيز 
بن صالح الجربوع

رئيس مجلس إدارة )سابك(

أتقدم بالشكر والتقدير إلدارة )سابك( 
وموظفيها ألدائهم القوي في 

عام 2018م؛ العام الذي حققنا فيه 
تقدمًا كبيرًا على اكفة األصعدة. 

حيث تميزنا بتحقيق مستويات ربحية 
عالية، رغم التحديات في بيئة العمل 

العالمية. إن هذا األداء المميز جاء 
نتيجة منظومة أعمال تتسم بالتركيز 
والتنافسية والنمو، والسعي الحثيث 

لتوفير المنتجات والتطبيقات والخدمات 
المبتكرة والمستدامة لخلق قيمة 

لزبائننا حول العالم.

تواصل )سابك( تنفيذ جميع أهداف 
االستراتيجي  التحولي  برنامجها 

وتعزيز  التشغيلي،  نموذجها  لتسهيل 
التنافسية،  أعمالها، وزيادة  باقة  تركيز 

النمو. وتسريع 

إن نتائج تعزيز نجاح برنامج التحول في )سابك( ال تقتصر على 
تأمين مستقبل مشرق لشركتنا فحسب، بل تتعدى ذلك 

إلى اإلسهام الفاعل في تحقيق )رؤية السعودية 2030م(، 
وأهدافها الطموحة. 

أؤكد التزامي وأعضاء مجلس اإلدارة السعي الحثيث ليكون هذا 
حقيقة واقعة، وأعد قيادة )سابك( بلك مستوياتها بتقديم لك 

الدعم الالزم في هذا الصدد، وسنواصل العمل في منظومة 
تاكملية تشمل الثروة البشرية وذوي العالقة من األطراف 

الخارجية، لتطبيق الخطط والبرامج التحولية بالعزم القوي والفكر 
الثري واالبتاكر الذكي، للتغلب على أصعب التحديات واالنطالق 

ُقُدمًا نحو مستقبٍل حافٍل بالنجاحات.

وستشهد األعوام المقبلة - بإذن هللا - تعاوننا في تطوير شعار 
بتجسيده  والربحية  االستفادة  "كيمياء وتواصلTM" وتحقيق 

في أعمالنا اكفة، وإنجاز محاور )استراتيجية سابك لعام 2025م(، 
وتحقيق رؤيتها )أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في 

مجال الكيماويات(.
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رسالة نائب رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي

عززت )سابك( ريادتها خالل العام في قطاع البتروكيماويات 
بتحقيق دخٍل صاٍف بلغ 21.5 مليار ريال سعودي مقابل 18.4 مليار 

ريال سعودي عام 2017م، بزيادة حوالي 17٪، وارتفعت األرباح 
التشغيلية هذا العام إلى 36.3 مليار ريال سعودي مقابل 29 
مليار ريال سعودي عام 2017م بزيادة 25٪، مع تحقيق تدفق 

نقدي قوي من العمليات بقيمة 45 مليار ريال سعودي مقابل 
38.7 مليار ريال سعودي عام 2017م بزيادة 16٪؛ ما مكن من 

توزيع أرباح قوية للسهم بلغت 4.40 ريال سعودي مقارنة بـ 4.20 
ريال سعودي عام 2017م. ويرجع الفضل في تقديم هذا األداء 

إلى تركيزنا القوي الراسخ وتبني مبادئ السالمة التي تشلك حجر 
األساس ألعمالنا.

مضت الشركة هذا العام قدمًا في مسيرتها التحولية التي 
طلقتها عام 2015م سعيًا إلى تعزيز القدرة التنافسية وزيادة  اأُ
تركيز األعمال وتسريع وتيرة النمو، وقد أثمر برنامج التحول 

عائدات إجمالية تنافسية للغاية، فيما أضافت الشركة في 
األعوام من 2016م إلى 2018م عائدات سنوية إجمالية – مع إعادة 

استثمار األرباح -  بنسبة تقرب من 20٪ متفوقًة على مؤشر 

إس أند بي 500 )بحوالي 9٪(، ومؤشر إس أند بي غلوبال 1200 
للكيماويات )0.2٪(، ما يعكس توثيق مركزنا التنافسي القوي 

ومرونة أعمالنا.

وأسفرت اإلجراءات التي اتخذتها الشركة على مدى السنوات 
الثالث الماضية عن نتائج إيجابية، تمثلت في جعل أنشطتها 

التجارية أكثر مرونة وتركيزًا وقدرة على تحقيق نمو عالمي مربح، 
وإضافة قيمة كبيرة على مدار السنوات القادمة، ما جعلها 

تقترب أكثر من تحقيق أهداف استراتيجيتها للعام 2025م.

طورت )سابك( هيلك أعمال البتروكيماويات بصورة أكثر تركيزًا 
الستثمار القدرات اإلنتاجية الكبيرة للشركة، والتاكمل الفاعل 

من أجل تحقيق النمو المربح عالميًا، كما أعلنا عن عزمنا لدمج 
حصصنا المتفاوتة في عدد من الشراكت ضمن "شركة سابك 

الستثمارات المغذيات الزراعية"، لتحقيق التاكمل التشغيلي 
والمالي، ودفع حركة النمو الذاتي المتسارع.

كذلك ُوِضَع برنامج تحولي لشركة )حديد( مستهدفًا تحقيق 
أعلى أداء مستدام للعائد على رأس المال العامل، من خالل خطة 

تنفيذية متسارعة وفعالة.

أما المشروع االستراتيجي المشترك مع مجموعة "لكارينت" 
السويسرية التي تعمل في مجال الكيماويات المتخصصة فهو 

مثال واضح لمساعي )سابك( إليجاد شركة عالمية رائدة في 
مجال المنتجات المتخصصة من خالل زيادة التركيز والتوسع.

فقد استحوذت )سابك( في يناير 2018م على حصة نسبتها 
24.99٪ من أسهم “لكارينت”، واستفادت من كونها أكبر 

مساهم استراتيجي في هذه الشركة عبر إعادة هيلكة مجلس 
اإلدارة لخدمة مصالح المساهمين بشلك أفضل، ونرى أن هناك 

مجااًل واسعًا لتحقيق التاكمل في أعمال المنتجات المتخصصة، 
وبلوغ الريادة العالمية في هذا الجانب من خالل إنشاء شركة 

رائدة قادرة على تحقيق نمو كبير مستدام، وإيجاد قيمة طويلة 
األجل للمساهمين. 

 سعادة األستاذ
يوسف بن عبد هللا البنيان

 نائب رئيس مجلس إدارة )سابك( 
الرئيس التنفيذي

مضت )سابك( هذا العام قدمًا في 
طلقت عام  مسيرتها التحولية التي اأُ

2015م سعيًا إلى تعزيز القدرة التنافسية 
وزيادة تركيز األعمال وتسريع وتيرة النمو.

أتوجه بخالص الشكر لجميع األطراف 
ذات العالقة بأعمال )سابك(؛ ممن 

لعبوا دورًا مركزيًا في تحقيق الشركة 
لمزيد من النمو والتطور في عملياتها 

حول العالم، ودعموا عملية تحولها 
خالل هذا العام، بما في ذلك، 

المساهمين، والزبائن، والموظفين، 
والمجتمعات التي نعمل فيها. 

نظرة استراتيجية عامةالتقرير السنوي للعام 2018م 1415



تقرير نائب رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي يتبع

بلغ مشروع “تحويل النفط الخام إلى كيماويات” المزمع إنشاؤه 
بالتعاون مع شركة )أرامكو  العربية السعودية  في المملكة 

المتعلقة  العقود  إحالة  السعودية( مراحل متقدمة، حيث تم 
بالجوانب اإلدارية واألعمال الهندسية والتصميمية المبدئية على 

شراكت متخصصة، ونتطلع إلى أن يشلك المشروع عالمة فارقة 
على مستوى الصناعة، ومنصة تسهم بشلك كبير في تحقيق 

النمو وإيجاد القيمة لـ )سابك( والمملكة بوجه عام. 

كما يسير العمل على النحو المأمول بشأن االستثمار في إنشاء 
مجمع بتروكيماويات عالمي على ساحل الخليج األمريكي بالتعاون 

مع شركة "إكسون موبيل"، ويتوقع أن يسهم هذا المشروع 
في توسيع حضور )سابك( الصناعي بالواليات المتحدة األمريكية، 

مع االستفادة من ميزة توفر اإليثان المحلي هناك، وتنويع اللقيم. 

وأود أن أشير هنا إلى التكريمين اللذين حصلنا عليهما من قبل 
جامعة الملك فيصل ومجلة Ethical Boardroom ومقرها 

لندن، وذلك نظير التزامنا القوي بمعايير الحوكمة الرشيدة 
والشفافية. فقد صنفت الجامعة )سابك( أفضل شركة لحوكمة 

الشراكت في المملكة العربية السعودية في مؤشر حوكمة 
الشراكت المدرجة في السوق المالية السعودية، في حين منحت 

المجلة )سابك(، للعام الثاني على التوالي، جائزة أفضل شركة 
في مجال الحوكمة الرشيدة للشراكت في الشرق األوسط على 

مستوى الشراكت الكبيرة.

يشهد العالم العديد من التحديات االقتصادية الناجمة عن 
تباطؤ نمو االقتصاد الصيني، وارتفاع التضخم، وتعزيز هيمنة 
الدوالر األمريكي، وزيادة اإلجراءات التجارية الحمائية، إلى جانب 

أمور أخرى كثيرة تشلك تهديدات لالقتصاد العالمي وتؤثر على 
ت )سابك(  التوقعات المستقبلية على المدى القريب، وقد أَعّدَ

نفسها لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والداخلية لتحقيق 
قيمة أكبر لمساهميها من خالل جهود التحول المستمرة. 

ت )سابك( نفسها لمواجهة مختلف  أَعّدَ
لتحقيق  والداخلية  الخارجية  التحديات 

قيمة أكبر لمساهميها من خالل جهود 
التحول المستمرة.

تؤكد )سابك( مواصلة السعي الدائب 
من أجل نجاح )رؤية المملكة العربية 

السعودية 2030م(؛ عبر جهود مركزة 
العالمية  فاعلة، مستفيدًة من خبرتها 

في مجال إدارة األعمال واالبتاكر ومعرفتها 
العميقة في إدارة سالسل القيمة.

ولبلوغ هذه الغاية تتبنى الشركة ثالثة برامج أساسية ذات 
أولوية قصوى لتعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من تحقيق 

نمو مربح:

أواًل: االستفادة من التقدم في تقنيات التحول الرقمي  –
العالمية الكتساب مزيد من المرونة والتنافسية، واالستثمار 

األمثل للموارد البشرية وتنمية قدراتها اإلنتاجية، وسيهدف 
هذا البرنامج إلى تحسين إماكنات الشركة التجارية على نطاق 
واسع فيما يتعلق بالتسعير، والتصنيع، وسلسلة اإلمدادات، 

واالبتاكر، خاصة في مجال البتروكيماويات.  

ثانيًا: مضاعفة التركيز على أصول الشركة في أوروبا، ما – 
ي قدرتها التنافسية الهيلكية من خالل برنامج "إعادة  ُيَنمِّ

تنظيم أعمالنا في أوروبا"، الذي يستهدف تعزيز األداء المالي 
والتشغيلي ليبلغ أعلى المستويات.

ثالثًا: تحسين األداء المتعلق بالتلكفة ورأس المال الخاص  –
بالشركة باعتبارها من أكبر الشراكت الخمس األكثر إنفاقًا 

في قطاع البتروكيماويات، حيث تشهد تحسنًا ملحوظًا في 
العائد المحقق للك دوالر من اإلنفاق، وعالوة على ذلك 

سيؤدي تعزيز مستوى التلكفة واإلنفاق الرأسمالي إلى تحسين 
العائدات اإلجمالية عند بناء مواقع جديدة كبيرة فائقة 

التاكمل بتلكفة تنافسية على المستويات العالمية.

بموازاة ذلك، تؤكد )سابك( مواصلة السعي من أجل إنجاح )رؤية 
المملكة العربية السعودية 2030م(؛ عبر جهود مركزة وفاعلة، 
مستفيدًة من خبرتها العالمية في مجال إدارة األعمال واالبتاكر 

ومعرفتها العميقة في إدارة سالسل القيمة.

تحقق هذا األداء المميز للشركة في عام 2018م، نتيجة الجهود 
المتفانية التي بذلها موظفوها في جميع مواقعهم حول 

العالم، وإْذ أشكر لهم جميعًا إسهامهم الفاعل، فإنني أتطلع 
إلى تكثيف العطاءات لتحقيق مزيد من اإلنجازات لخير )سابك(، 

ومساهميها، وزبائنها، وجميع المتعاملين معها، والمجتمعات 
التي تعمل بها.

ق. وهللا الموفِّ
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 دعم أهداف 
 )الرؤية السعودية 2030م( 

ُتعد )الرؤية السعودية 2030م( برنامجًا تحوليًا جريئًا، يستهدف 
تنويع مصادر الدخل دون االعتماد على الصادرات النفطية 

وحدها، وتحقيق التنمية االقتصادية المتوازنة المستدامة، 
ومواصلة توليد الفرص الوظيفية للعناصر الوطنية على مدى 

السنوات القادمة. وتتضمن استراتيجية )سابك( في هذا الجانب 
االلتزامات التالية: 

تنفيذ سلسلة من البرامج لدعم المحتوى المحلي، واستثمار – 
مواطن القوة األساسية التي تتمتع بها في مجاالت التقنية، 

والملكية الفكرية، والمنتجات، والمشتريات، واإلماكنات، 
واألصول، والعالقات التجارية. 

تنسيق وتوحيد المبادرات المتعلقة بالمحتوى عبر قطاعات – 
وأعمال وشراكت )سابك(.

بناء مشاراكت متبادلة المنافع مع األطراف الثالثة ذات – 
العالقة، بما في ذلك الجهات الحكومية المحلية والخارجية 

والمؤسسات المالية والمنظمات التجارية األخرى.
الترويج للفرص التي تقدمها )سابك( والمملكة للمستثمرين – 

األجانب الذين لديهم اهتمام محتمل بمبادرات التوطين.
العمل مع الشراكت السعودية األخرى لنشر أفضل الممارسات – 

والتعاون من أجل تحقيق التاكمل والمصالح المتبادلة.

)TMمبادرة )نساند
أطلقت )سابك( مبادرة )نساند™( في يناير 2018م، لهدف تعزيز 

النمو والتنويع االقتصادي وإيجاد فرص العمل دعمًا لتطلعات 
)الرؤية السعودية 2030م(. 

الصناعات  تشلك مبادرة )نساند( محرك توطين لتحفيز تطوير 
المحلية، وإنشاء منصة مشتركة لجميع األطراف ذات العالقة 

بالتنمية الصناعية في المملكة، وتقديم الدعم المالي واللوجستي 
للمشاراكت القائمة على المنافع المتبادلة والمشاركة في االلتزام 

باألهداف المرسومة في )رؤية 2030م(.

تلقت مبادرة )نساند( اعتبارُا من 31 ديسمبر 339 طلب – 
تسجيل لفرص االستثمار، وقد ووفق على 184 فرصة انتقلت 
إلى مرحلة ما قبل دراسة الجدوى، وانتقلت 72 فرصة إلى ما 

بعد دراسة الجدوى. 

 واستكملت 43 فرصة دراسة الجدوى، في حين انتقلت – 
22 فرصة إلى مرحلة التمويل الاكمل من قبل )نساند(؛ 
لتخدم 7 من أصل 12 تجمعًا مستهدفًا في الصناعات 

المحلية االستراتيجية. 
أسهم برنامج )مؤهل( - المندرج تحت مبادرة )نساند( – 

ويعمل على توطين الوظائف وتطوير القدرات - في توفير 
780 وظيفة للسعوديين، وتعزيز إماكنات وقدرات 116 موظفًا 

يعملون في وظائفهم الحالية. 
شهد شهر أكتوبر 2018م إطالق )شركة سابك لالستثمار – 

 وتطوير المحتوى المحلي(، لهدف دعم مبادرة )نساند( 
في إنماء وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، 
بوصفها أداة دعم إضافية لتمكين )الرؤية السعودية 2030م(. 

تحرص )سابك( على أن تكون رافدًا فاعاًل لتمكين أهداف )الرؤية السعودية 2030م( 
و)برنامج التحول الوطني 2020م(. 

المشروع التاكملي لتحويل النفط الخام إلى كيماويات 
في عام 2017م، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي سابك 

وأرامكو السعودية، تتعلق بمشروع مقترح لتحويل النفط إلى 
مواد كيميائية. تم تصميم هذا المشروع إلنتاج 9 ماليين طن 

سنويا من المواد الكيميائية مباشرة من خالل معالجة 400 ألف 
برميل يوميًا من النفط الخام وذلك عن طريق التاكمل األمثل بين 

مصانع المصافي والبتروكيماويات في مجمع تصنيع واحد. في 
مارس وأبريل 2018م، تم توقيع عقود إدارة المشاريع وتنفيذ 
األعمال الهندسية والتصميمية المبدئية مع شركتي "وود" 

و"كي. بي. آر". للمنشأة المقترحة. 

وفي نوفمبر من نفس العام اختارت شركتنا سابك وأرامكو 
السعودية مدينة ينبع الواقعة على ساحل البحر األحمر غربي 
المملكة العربية السعودية، موقعًا إلنشاء المشروع. ويقوم 

فريق العمل حاليًا على تنفيذ التصاميم الهندسية المبدئية بما 
في ذلك اختيار أحدث التقنيات الرائدة لهذا المجمع العمالق. 
ومع موعد التشغيل المتوقع في عام 2025م، يسير مشروع 

مجمع تحويل النفط الخام إلى كيماويات في طريقه بخطى ثابتة 
ليصبح األكبر من نوعه في العالم وواحًدا من أهم المشاريع التي 
سُتسهم في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة وكذلك سيسهم 

في تحقيق اهداف الرؤية السعودية 2030م، مما يمكن من 
حقبة جديدة من التنوع الصناعي، وخلق فرص العمل، وتطوير 

التقنية في المملكة.

مواصلة التقدم
تحرص )سابك( على تكثيف الزخم في سعيها لتحقيق أهداف 

)رؤية 2030م(، وسوف تواصل خالل السنوات القادمة االستفادة 
من مواردها، بما في ذلك )موطن االبتاكر(، ومراكزها التقنية، 

وباقتها الزاخرة بالملكيات الفكرة وتضم أكثر من 11000 براءة 
اختراع، ومهارات والتزام ثروتها البشرية، ُمْدِرَكًة أن أهداف 

)الرؤية السعودية2030م( هي أهداف طموحة وجوهرية، 
و)سابك( وموظفوها مستعدون ومتحمسون لمواجهة 

التحديات التي ترتبط بهذه الرؤية والعمل معًا على صياغة 
مستقبل أفضل وأكثر استدامة للوطن الغالي. 

الصفحة المواجهة: الرياض، رمز التطوير االقتصادي 
السريع للمملكة العربية السعودية. 

األعلى: تركز استراتيجية )سابك( لتطوير قوى العمل 
تحت برنامج )نساند(، على إيجاد فرص عمل جديدة 

وتوطين الوظائف الحالية. 

أعلى: تسهم )سابك( في الجهود الرامية إلى إيجاد 
فرص عمل للمواطنين السعوديين، وتعزيز إماكنات 

الموظفين الحاليين.
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 معالي الدكتور 
 فهد بن عبـد هللا

 المبارك
عضو مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ
روبيرتو قيالدوني

عضو مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ
اكليم مالكين

عضو مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ
عبد هللا بن محمد العيسى

عضو مجلس اإلدارة

 معالي الدكتور
 خالد بن حمزة بن 

أحمد نحاس
عضو مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ
نادر بن إبراهيم الوهيبي

عضو مجلس اإلدارة

 معالي األستاذ
محمد بن طالل النحاس

عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور عبدالعزيز 
بن صالح الجربوع
رئيس مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ يوسف 
بن عبد هللا البنيان

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي

على مدى السنوات الثالث الماضية ، 
أدت اإلجراءات التي اتخذتها أعمالنا إلى 

خلق بيئة أعمال مرنة تتسم بالكفاية، 
قادرة على تحقيق نمو عالمي مربح، 

وإضافة قيمة كبيرة على مدى 
السنوات القادمة.
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مراكز التقنية والتطبيقات

مواقع صناعات )سابك(

الشراكت التابعة وماكتب المبيعات العالمية

مراكز التوزيع ومرافق التخزين، ومراكز 
المساندة

كندا

البرازيل

األرجنتين

المكسيك

 الواليات المتحدة
 األمريكية

هولندا

جنوب أفريقيا

كينيا

أثيوبيا

المغرب تونس

مصر

 المملكة العربية
 السعودية

سيريالناك

الهند

تايالند

ماليزيا

سنغافورة

إندونيسيا

الفلبين

استراليا

فيتنام

البحرين

العراق

اإلمارات العربية 
المتحدة

نيبال

باكستان

روسيا

جمهورية التشيك

إيطاليا

تركيا

النمسا

بولندا

ألمانيا

الدنمارك

الصين

السويد

استونيا

فرنسا

إسبانيا

اليونان

  المملكة 
المتحدة

بلجياك

 كوريا
 الجنوبية

لبناناليابان

عملياتنا العالمية

يقع مقر )سابك( الرئيس في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية ، ويعمل 
أكثر من 33000 موظف في مواقعها المنتشرة في حوالي 50 دولة حول العالم، 
يشاركون معًا في بناء لبنات العالم الحديث، على نحو أفضل ، وأكثر فاعلية، وأكثر 

استدامة من أي وقت مضى.
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واصلت وحدة البتروكيماويات هذا العام 
مسيرة التحول العالمية عبر مبادرات 

إنتاجية مبتكرة ومشاريع مشتركة 
مع نظيراتها وزبائنها الرئيسين، كما 

أطلقت منتجات جديدة مهمة، وأجرت 
تطويرات هيلكية لمواجهة تحديات 

االقتصاد الدائري. 

المنتجات المتخصصة البتروكيماويات

أداء العام 
استراتيجية  التزامها  العام  المتخصصة هذا  المنتجات  واصلت 
النمو العضوي وغير العضوي، ليحظى زبائنها في سائر أنحاء 

العالم بحلول جديدة فريدة من نوعها، تلبي احتياجاتهم 
وتواجه تحدياتهم، وقد آتى التعاون الوثيق مع الزبائن ثماره 

من خالل ثقتهم في قدرة )سابك( على تقديم المواد والخبرات 
واإللهام واألفاكر التي يعتمدون عليها لدفع أعمالهم نحو 

مزيد من التقدم.

أبرز اإلنجازات 
على صعيد النمو العضوي أعلنت )سابك( مبادرات لرفع الطاقة 
 ™NORYL اإلنتاجية لمادتين من أكثر المواد قيمة هما راتنجات

و ULTEM ™،كما ستعيد تشغيل خط NORYL بمصنعها 
في )بيرجين أوب زوم( ليبدأ اإلنتاج في الربع األول من عام 

2020م ويرفع الطاقة اإلنتاجية بنسبة 40 % عن إنتاج عام 2017م، 
وسعيًا لزيادة الطاقة اإلنتاجية  من راتنجات ULTEM يتوقع 

تشغيل وحدة إنتاجية جديدة في سنغافورة في النصف األول 
من عام 2021م، ما يزيد الطاقة اإلنتاجية عن عام 2018م بنسبة 
50%؛ وبذلك تصبح )سابك( هي الشركة الوحيدة التي تتبعها 
منشآت إنتاجية في لك من آسيا واألمريكيتين وأوروبا محققًة 

ميزة كبيرة لها ولزبائنها.

ظلت مركبات™LNP تحظى باهتمام المستهلكين الصناعيين 
طوال سبعين عامًا ماضية، األمر الذي يعكس قدرتها على البقاء 

ويؤكد القيمة التي تقدمها، وقد توسعت باقتها على مدى 
عقود إلضفاء الخصائص المناسبة حسب الطلب بما في ذلك 

اللزوجة، والتوصيل، والتدريع، واإلدارة الحرارية، ومقاومة اللهب، 
والجانب الجمالي، وهي خصائص تعزز األداء في استخدامات الزبائن. 

أداء العام 
مع تزايد الوعي بتأثير اللدائن البالستيكية على البيئة العالمية، 

أصبحت )سابك( هذا العام أول شركة - في مجاالتها الصناعية - 
تلتزم تعزيز إعادة تدوير النفايات البالستيكية المختلطة وتحويلها 

إلى بوليمرات أصلية، األمر الذي سيساعد بشلك أساسي أصحاب 
العالمات التجارية والصناعات التحويلية على تلبية طموحاتهم 

المتعلقة بإعادة التدوير.

شهد العام إطالق عدد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك 
تأسيس شركة )ساماك( وهي مشروع مشترك مع شركة 

)ميتسيوبيشي كيمياكل( باستثمارات قيمتها 360 مليون دوالر 
أمريكي، وطاقة إنتاجية سنوية 250000 طن متري من مادة مثيل 
ميثاكريليت و 40000 طن متري  من مادة  بولي مثيل ميثاكريليت.

 كذلك تم إطالق مشروع توسعة الطاقة اإلنتاجية لمادة البولي 
أسيتال في مجمع )ابن سينا(، المشترك مناصفًة مع شركة 
)سي تي إي( وذلك لتلبية احتياج الشراكت المصنعة للسيارات 
إلى كميات متزايدة من هذه المادة التي تتمتع بخفة الوزن 

مع المتانة، ويحقق استخدامها خفضًا كبيرًا في الوزن مقارنة 
بالمواد المعدنية.

 ،PP514M12  كما طرحت )سابك( منتجات أخرى مبتكرة مثل
وهو منتج جديد من راتنجات البولي بروبيلين ُيستخدم في 
تطبيقات واسعة النطاق في مجاالت مستلزمات النظافة 

الشخصية والرعاية الصحية.

تضطلع )سابك( بدور بارز في هذا المجال، حيث يواصل علماؤها 
وخبراؤها إطالق العنان لطاقاتهم وقدراتهم اإلبداعية، والتغلب 

على التحديات بصفة دورية، وأطلقت هذا العام سلسلة جديدة 
 ،THERMOCOMP ™ HMD مبتكرة من البولي كربونات الحرارية

التي تجمع مزيجًا فريدًا من المرونة العالية، والقوة، والليونة 
إلفساح المجال أمام الشراكت الصناعية إلنتاج مكونات أكثر خفة 

وسماكة وقوة في قطاعات اإللكترونيات االستهالكية والرعاية 
الصحية والنقل.

كما شهد هذا العام مزيدًا من االبتاكرات في باقة البوليمرات 
 CXT المشتركة بنفس القدر من التميز، مع تقديم راتنجات

رت لتحقيق التوازن الكبير بين مقاومة درجات الحرارة  التي ُطوِّ
المرتفعة، والتدفق العالي والثبات الشديد لأللوان في 

ضوء ظروف القولبة القصوى، إلى جانب معامل انكسار عاٍل 
للتطبيقات البصرية في قطاعات اإللكترونيات، والمنتجات 

االستهالكية والصناعية ومستلزمات الرعاية الصحية.

يستشرف قطاع المنتجات المتخصصة األفاكر الجديدة المبتكرة 
التي تضيف قيمة حقيقية تدعم تطلعات النمو لدى زبائنه، 

ويعمل على إيجاد حلول ابتاكرية ثرية مؤثرة، ولبلوغ هذا الهدف 
تعاقد مع شركة “نوتنغهام سبيرك” - المتخصصة في تصميم 

المنتجات واألعمال المبتكرة - لتحويل عروض )سابك( التي 
يقدمها قطاع المنتجات المتخصصة بخصوص اللدائن الحرارية 

إلى منتجات مبتكرة وإبداعية تخدم مختلف القطاعات الصناعية.

وفيما يتعلق بالمبادرات الرئيسة للنمو غير العضوي، شهد شهر 
يوليو من عام 2018م إعالن سعادة األستاذ يوسف بن عبد هللا 
البنيان نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي قرارًا بإنشاء 

كيان مستقل للمنتجات المتخصصة مع نهاية عام 2019م، 
وتجسد هذه الخطوة االستراتيجية ثقة الشركة في أعمال 
التي  النمو  استراتيجية  المتخصصة وأهميتها في  المنتجات 

تنتهجها )سابك(، وتستهدف تبوء ماكنة عالمية رائدة في 
المتخصصة.  الكيماويات  مجال 

يرمي إنشاء كيان مستقل للمنتجات المتخصصة إلى تعزيز المرونة 
والسرعة والتميز التنافسي، مع كونه منصة لتسريع النمو، 

وإضافة قيمة عالية لمساهمي )سابك( وزبائنها وموظفيها. 

استشراف المستقبل  
تتمتع )سابك( بسجل حافل باألعمال المتنامية التي حققتها من 

خالل المشاريع واالستثمارات المشتركة، وقد نجحت عام 2018م 
في االستحواذ على حصة نسبتها 24.99 % في شركة )لكارينت( 

السويسرية التي تعمل في مجال الكيماويات المتخصصة، باإلضافة 
إلى توقيع مذكرة تفاهم لبحث دمج األعمال الفريدة من نوعها 
لقطاع المنتجات المتخصصة مع المواد المضافة وأعمال األصبغة 

ذات القيمة العالية التي تصنعها )لكارينت(، ويتوقع صدور 
قرارات نهائية بهذا الشأن بحلول منتصف عام 2019م

وسوف يثمر تفعيل هذه المذكرة تشكيل قطاع تصنيع جديد 
لـ“مواد عالية األداء” داخل شركة )لكارينت(، وبناء منصة عالمية 

مميزة لتسجيل مزيِد من النمو في الكيماويات المتخصصة، 
وتحقيق عوائد عالية لألطراف ذات العالقة في )سابك(.

تدرك )سابك( أهمية التطوير والتغيير، ولكن هناك عنصرًا واحدًا 
فقط ال يمسه التغيير هو تركيزها على زبائنها، ومن هذا 

المنطلق يواصل قطاع المنتجات المتخصصة االستثمار بحثًا عن 
الحلول ذات األولوية للزبائن، وإبداع ابتاكرات أكثر تخصصًا يصعب 

على اآلخرين تقليدها؛ إذ أن فحوى عمل المنتجات المتخصصة 
هو إيجاد القيمة عبر مساعدة الزبائن لبلوغ أقصى طموحاتهم، 

ودعم جهودهم لتحقيق الميزة التنافسية، ويتأتى ذلك بتوظيف 
تقنيات فريدة واتباع نهج تعاوني مميز يسخر قدرات )سابك( 

ومعارفها الشاملة لحل المشلكات، وتعزيز خبرات زبائنها.

أبرز اإلنجازات 
ُبِدئ عام 2018م تشغيل مرفق بثق البروبيلين الجديد في موقع 

)خيلين( بهولندا، الذي يهيئ لسابك أن تتبوأ ماكنة رائدة في 
قطاع الجيل القادم من البوليمرات المشتركة، مع سهولة 

الوصول إلى أسواق االتحاد األوروبي.

وقد تم تكوين ثالثة فرق عمل جديدة مخصصة للتركيز على 
قطاعات السوق الرئيسة التي تتضمن مواد التغليف المتخصصة 
ذات السماكة المنخفضة، واألغطية، ومنتجات النظافة الشخصية؛ 
لهدف تسريع وتيرة االبتاكر وتعميق التعاون، والعمل بشلك أكثر 

قربًا مع الزبائن ومعاونتهم على االستجابة السريعة لمتطلبات 
األسواق المتجددة، وتنويع المنتجات وتحسينها بصورة مستمرة 

تمنحهم الميزة التنافسية.

يعد مصنع البولي أسيتال في مجمع )ابن سينا( في الجبيل األول 
من نوعه في الشرق األوسط وأفريقيا، وقد عزز ماكنة )سابك( 

الرائدة عالميًا في مجال اللدائن الحرارية الهندسية، وهذا المنتج 
عبارة عن مادة شبه بلورية تساعد قوتها العالية وسهولة 

تصنيعها على إحاللها محل المعادن في العديد من التطبيقات، 
محققًة كثيرًا من الميزات على المستويين األدائي والبيئي من 

خالل خفض الوزن في وسائل النقل.

وفي مساٍر ذي صلة تعاونت )سابك( مع شركة )يانجان( العالمية 
المتخصصة في إنتاج رقائق البولي إيثيلين واأللياف في لك من 

مصر والواليات المتحدة األمريكية، وذلك للموافقة على اعتماد 
منتج البولي إيثيلين من )سابك( الستخدامه في الحفاضات ذات 

العالمة التجارية المعروفة، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز 
البيئية لعمليات  التأثيرات  التاكليف والحد من  الكفاية وخفض 
التسليم لمسافات طويلة، كما تعد أولى خطوات نجاح بولي 
بالواليات  النظافة الشخصية  إيثيلين )سابك( في دخول سوق 
المتحدة، فضاًل عن تمهيد الطريق نحو دول االتحاد األوروبي.

كما شهد العام إطالق منتجات البولي إيثيلين منخفض الكثافة 
الخطي المصنعة بتقنية  الميتالوسين الجديدة، التي تجمع بين 
األداء الرفيع والنقاء العالي، وإماكنات المعالجة الجيدة، ما يوفر 

ميزات كثيرة أفضل فيما يتعلق بعمليات المعالجة والتصنيع 
مقارنة بالمنتجات المنافسة.

عالوة على ذلك اكن 2018م عامًا مميزًا على صعيد توثيق التعاون 
والعمل المشترك مع الزبائن وجميع األطراف األخرى ذات الصلة؛ 
عبر عقد سلسلة من الندوات التقنية في السعودية وباكستان 
ومصر وغانا لتعزيز معرفة الزبائن بالمواد والتطبيقات والفوائد 
األخرى للمنتجات التي تتضمنها باقة البتروكيماويات مثل البولي 

بروبيلين ومنتجات التعبئة وغيرها. 

استشراف المستقبل
يشلك االقتصاد الدائري تحديًا رئيسًا لقطاع البالستيكيات 

والصناعات البتروكيماوية إجمااًل، وتتبنى)سابك( مبادرة رائدة في 
مجال إعادة التدوير الكيميائي للنفايات البالستيكية المختلطة 
وتحويلها إلى بوليمرات أصلية، تعكس حجم قدراتها ومدى 

التزامها واستعدادها للتحديات التي تواجهها في مجال 
االستدامة وحماية البيئة.

وسوف تضاعف وحدة البتروكيماويات جهودها - سواء بشلك 
مستقل أو في مشاراكت متبادلة المنافع - لتعزيز حضورها 
بجميع أنحاء العالم وتحقيق نمو مربح في األسواق الرئيسة، 

مع مواصلة تطوير هيالكها التنظيمية، وتحسين عملياتها، 
والتركيز على صحة وسالمة ورفاهية جميع األطراف األخرى التي 

تؤثر عملياتها على حياتهم، وفي طليعتها الثروة البشرية.

أالن لوينغ
نائب الرئيس التنفيذي 

)الملكف( المنتجات 
المتخصصة  

 عبد الرحمن 
ابن صالح الفقيه 
نائب الرئيس التنفيذي 

للبتروكيماويات

تحرص الشركة دومًا على تقديم مواد 
ذات أداء مميز، وعلى تطوير التطبيقات 

العملية لمساعدة زبائنها إلضافة 
ميزات تنافسية، وتتعاون معهم تعاونًا 

وثيقًا لتطبيق معارفها وخبراتها في 
تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم، 

وتعكس تميز )سابك( وريادتها في مجال 
المنتجات الكيماوية المتخصصة. 
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عاٌم جديٌد من األداء المميز لقطاع 
المغذيات الزراعية بسابك، أسهمت في 
نجاحه مجموعة من العناصر المتاكملة؛ 

بما في ذلك إضافة منتجات مبتكرة، 
وإنشاء مصانع جديدة، وتطوير الهيلك 
التنظيمي، وفتح أسواق واعدة، وإبرام 

العديد من العقود الجديدة مع القطاعات 
الزراعية والدوائر الحكومية، وذلك ضمن 

استراتيجية عالمية شاملة وطموحة.

المعادنالمغذيات الزراعية

أداء العام 
أضاف عام 2018م مزيدًا من التحديات أمام صناعة الصلب،  

نظرًا للضغوط التي انعكست على أساسيات السوق المحلية، 
والمؤشرات االقتصادية نتيجة زيادة فائض إنتاج الصلب، 

والمنافسة في األسعار، ومحدودية اإلنفاق على البنية التحتية، 
إلى جانب أسعار مواد اللقيم التي فاقمت الضغوط على ربحية 

الصناعة و استدامتها. 

وحتى تجابه شركة )حديد( هذه الظروف، ضاعفت هذا العام 
جهودها في المجاالت االستراتيجية الرئيسة، وواصلت تعزيز 

قدراتها لتحقيق أداء مرن وفعال ومستدام، حيث نجحت 
في استرداد 96% من الخسارة التي حدثت في العام السابق، 

مستهدفًة التحول إلى تحقيق الربح في عام 2019م. 

شهد عام 2018م إتمام المرحلة األولى في برنامج تحول األداء 
بشركة )حديد(، مستهدفًا جعلها من أفضل شراكت الصلب 

عالميًا من حيث مؤشرات األداء والربحية  كما حققت الشركة نقلة 
نوعية من خالل تطوير اعتمادية عمل المصانع، والمنتجات ذات 

القيمة المضافة، وتحسين التلكفة والعمليات التصنيعية، باإلضافة 
إلى فتح أسواق جديدة عبر توسيع باقة المنتجات المبتكرة. 

أبرز اإلنجازات 
تظل البيئة والصحة والسالمة واألمن في طليعة أولويات شركة 

)حديد(، وقد سطرت عام 2018م ثاني أفضل سجل لمعدل 
الحوادث المتعلقة بالسالمة منذ تأسيسها : )0.36( مقابل 

)0.91( في عام 2017م. 

كما واصلت الشركة تركيزها على المحاور الرئيسة التي تقوم 
عليها )استراتيجية سابك 2025م(؛ ممثلًة في التحسين والنمو 

واالبتاكر والتحول، وأطلقت - في إطار برنامجها التحولي -العديد 
من المبادرات الناتجة عن عملية قياس شملت الجوانب التالية:

كفاية األعمال: تنفيذ مبادرات التحول من أجل تحسين األداء 	 
والكفاية الفنية والتجارية والتنظيمية. 

االبتاكر: من خالل تقديم منتجات جديدة، وتحسين إجراءات 	 
العمل، والحفاظ على الطاقة، وبرامج االستدامة. 

النمو: إعادة تنسيق االستراتيجية فيما يتعلق بالمواقع 	 
الجديدة والحالية، وبرامج المحتوى المحلي. 

الموارد البشرية: تعزيز قدرات الموظفين وإنتاجيتهم من  	
خالل تنمية خبراتهم المعرفية، وجوانب االتصال، والشفافية، 

والمواهب، واالمتثال. 

ومضت الشركة ُقُدمًا في تنفيذ العديد من البرامج التطويرية 
لتحسين العمليات التشغيلية، تضمنت تقليل استهالك الكهرباء 

في فرن القوس الكهربائي بنسبة 12.5%، وتطبيق نظام جديد 
إلزالة غبار الحديد,  كما حققت خفضًا في استهالك السبائك عبر 
التحسين والمراقبة الفاعلة، ما رفع إنتاجية مصانع الصلب وقلل 

زمن التشغيل المحدد للطاقة. 

ودأبت على تعزيز أداء االستدامة بتنفيذ عدد من المبادرات 
الناجحة، التي شملت استخدام  درجات متعددة من مكورات 

الحديد وتوليد قيمة مضافة من مخرجات التصنيع الثانوية 
وتخفيض نسبة المواد المنبعثة من مصنع االختزال )ج(، إلى 

جانب مشاريع أخرى لتحسين أداء المصانع وتوفير الطاقة 
كمشروع تحسين الطالء األولي لمكورات الحديد، ومشروع 

التغذية المباشرة لمصانع الدرفلة.

وقد حققت هذه الجهود ثمارها، حيث ارتفعت حصة )حديد( 
في سوق المنتجات الطويلة والمسطحة  في عام 2018م بنسبتْي 

8 % و2 % على التوالي مقارنة بعام 2017م، وزادت المبيعات 
بنسبتْي 5 % و 29 % على التوالي.  

كما نجحت )حديد( هذا العام في استصدار شهادات الجودة من 
)UK Cares( البريطانية و)مختبر دبي المركزي(، ما يهيئ لها 

آفاقًا أرحب في األسواق العالمية بمجموعة أوسع من المنتجات، 
ما اثمر زيادة الصادرات بنسبة 110% مقارنة بعام 2017م، فضاًل عن 

تطوير وتصنيع وتسويق  سبع درجات جديدة في عام 2018م، 
ساهمت بتحقيق زيادة في األرباح الناتجة عن االبتاكر بنسبة %38 

عن خطة العام.

كذلك نجحت جهود تحسين الخدمات اللوجستية هذا العام 
في خفض التلكفة بنسبة 5%، مع تقليص عدد رحالت الخدمات 

اللوجستية الخارجية بنسبة %8.

و شهد العام 2018م إتمام دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع 
)سابك( التعديني في الجمهورية الموريتانية )تاكمل( ويعكف 

الشراكء حاليًا على تقويم الدراسة ونتائجها. 

استشراف المستقبل 
تشدد شركة )حديد( على االلتزام بتنفيذ برنامجها للتحول، 

لتصبح من األفضل في مجالها أداًء وربحيًة، وسوف تبدأ تنفيذ 
المرحلة الثانية من المشروع خالل عام 2019م. كما تشمل خطتها 

للعام المقبل بدء أعمال التصاميم األولية لمشروع )تاكمل(، 
وإجراء دراسات جدوى اقتصادية  الثنين من المنتجات ذات القيمة 

المضافة العالية.

كما سيتواصل العمل لتعزيز ماكنة )حديد( شركًة رائدًة في 
مجال صناعة الصلب على المستويين المحلي واإلقليمي، 
ومضاعفة الجهود الستكشاف أسواق واعدة وتحقيق 

المزيد من االنتشار في األسواق الخارجية، وبناء قنوات جديدة 
للمنتجات الطويلة والمسطحة. 

 سمير بن علي 
آل عبد ربه

 نائب الرئيس التنفيذي 
للمغذيات الزراعية

محمد الزهراني 
 رئيس

 شركة )حديد(*

عززت شركة “حديد” مسيرتها التحولية، 
وكثفت جهودها في المجاالت االستراتيجية 

الرئيسة ألعمالها، بما في ذلك البيئة 
والصحة والسالمة واألمن، والتميز في قطاع 
التصنيع والقطاع التجاري ، وتحسين التاكليف، 

واالستدامة، لتمكين قدراتها لمواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية.

* ُتقدم منتجات )سابك( المعدنية من خالل شركة )حديد( المملوكة لها بالاكمل.

أداء العام 
شهد عام 2018م إعادة تنظيم هيلك المغذيات الزراعية في 

)سابك(، مع إطالق مشروع )تاكمل( الذي تندمج من خالله 
شراكت )سافكو(، و)البيروني(، و)ابن البيطار( وتأسيس )شركة 

سابك الستثمارات المغذيات الزراعية( التي ستجمع حصص 
)سابك( ومساهماتها في شراكت عديدة متخصصة في إنتاج 

باقات متنوعة من المغذيات الزراعية. 

ترمي مبادرات التضافر بين موارد المغذيات الزراعية في )سابك( 
إلى مرونة العمليات اإلدارية، وتحسين األداء، وخفض التاكليف، 

واالستفادة من التاكمل والتآزر بين المواقع، في موازاة ذلك 
شهد عام 2018م تقدمًا ملموسًا على مستوى استكشاف 

وتنفيذ فرص النمو العالمي، سواء من خالل الفرص القائمة، أو 
عن طريق المشاراكت، أو مشاريع الدمج في األسواق المربحة 
المستهدفة، وستظهر نتائج هذه الخطوات خالل السنوات 

المقبلة عندما تحقق أعمال )سابك( في مجال المغذيات الزراعية 
طموحاتها االستراتيجية الممثلة في تحقيق نمو في باقة 

منتجاتها اإلجمالية بنسبة 80% بحلول عام 2025م، 20% منها 
يستهدف حلول المغذيات الزراعية المتخصصة. 

أبرز اإلنجازات
عززت )سابك( حضورها في أسواق الفوسفات العالمية مع بدء 

التشغيل التجاري لشركة )معادن وعد الشمال للفوسفات(، 
ودخلت السوق األمريكية للمرة األولى، كما تنامى حضورها في 

أسوق أخرى مثل الهند وأمرياك الجنوبية.

وطور فريق التقنية العالمي عددًا من التقنيات االستراتيجية 
والحلول والمغذيات الزراعية الجديدة التي يعد بعضها األول من 

جريت خالل العام  نوعه في العالم، وأكدت التجارب الميدانية التي اأُ
فعالية هذه المنتجات والحلول وتفوقها على البدائل الموجودة، 

ومن المزمع طرح ثالثة منتجات للبيع عام 2019م.

كما كثف فريق التقنية العالمي جهوده لتوثيق اعتمادية عمل 
المصانع وكفايتها وإنتاجيتها، حيث أتم مشروع تحسين اعتمادية 

مصنع )سافكو الرابع( لألمونيا، ويتوقع رفع طاقته اإلنتاجية 
السنوية بواقع 100000 طن متري دون زيادة في التاكليف الثابتة، 

ليصبح أكبر مصنع لألمونيا في العالم، كذلك يتوقع الشروع في 
تنفيذ مشروع مماثل بمصنع )سافكو الثالث( عام 2019م، ما 

يساعد على زيادة اإلنتاج السنوي بواقع 100000 طن متري.

وعلى صعيد متصل واصل مركز )استدامة( تعاونه مع وزارة 
البيئة والمياه والزراعة في إطالق العديد من المشاريع البحثية 

التي تركز على زيادة اإلنتاجية واالستخدام األمثل للمياه وتحسين 
جودة األغذية، ونظم يومين مفتوحين للمزارعيًن، كما شارك 
المركز في القافالت الزراعية التي نظمتها الشركة بالتعاون 

مع الوزارة واالتحاد العربي لألسمدة في لك من الباحة والطائف 
وجازان، وخصص أيامًا حقلية لتثقيف وتوعية المزارعين في وادي 

الدواسر والقصيم.

إلى جانب ذلك انطلقت مدارس )سابك( الحقلية في منطقة 
المدينة المنورة ، ونظمت الشركة في السودان يومين حقليين 

تجريبيين وأول قافلة زراعية في أفريقيا، كما نظمت في مصر 
القافلة الزراعية بواحة )سيوة(، ونظمت كذلك يومًا حقليًا بواحة  

)العين( في اإلمارات العربية المتحدة.

نجحت حملة استهداف األسواق الجديدة في بيع 75 ألف طن 
متري من سماد الفوسفات ثنائي األمونيوم )داب( في العراق، 

وتم تسليم ُمركبات )سابك( السمادية المتخصصة واختبارها في 
السودان وأسفر ذلك عن نتائج مبشرة، اكنت محصلتها طلبات 

ستتم تلبيتها خالل عام 2019م.

وانصب التركيز خالل العام على تنفيذ استراتيجية النمو لعام 2025م؛ 
عبر إنشاء العديد من وحدات إنتاج األسمدة القائمة على النتروجين 

- ذات الطاقة اإلنتاجية العالية - في المناطق الغنية بالمواد الخام 
التي تحقق ميزة تنافسية من حيث التلكفة، وتواصلت الجهود 

لدمج المراحل النهائية ألعمال الشركة في المناطق االستراتيجية 
الرئيسة لهدف االقتراب أكثر من المستهلكين النهائيين. 

وفيما يتعلق باليوريا، سجلت وحدة المغذيات الزراعية رقمًا 
قياسيًا سنويًا جديدًا بتصدير 4482215 طنًا متريًا عبر ميناء الملك 

فهد الصناعي، يتجاوز الرقم القياسي السابق المحقق عام 2016م 
بنسبة %6.

استشراف المستقبل
يتوقع أن تالقي مغذيات )سابك( الزراعية طلبًا متصاعدًا تبعًا 

لتصاعد الكثافة الساكنية على الخريطة العالمية، ومن خالل باقة 
المنتجات المتخصصة المتميزة التي تقدمها ابتاكرات الشركة 

المستدامة، فإنها تولي اهتمامًا خاصًا الستهداف الزبائن 
المحتملين في أفريقيا وأمرياك الشمالية وأمرياك الالتينية، وهي 
المناطق التي ترى فيها آفاقًا كبيرة للنمو المستقبلي من خالل 

المبادرات الجديدة والمشاريع التعاونية مع الجهات الفاعلة إقليميًا.

وسوف تواصل )سابك( تعزيز قدراتها اإلنتاجية، وتطوير 
ُمركبات ومغذيات زراعية جديدة تلبي متطلبات وتطلعات 

القطاعات الزراعية، أخذًا بعين االعتبار أنواع المحاصيل وخصائص 
التربة والظروف المناخية، وستعمل عن كثٍب مع قاعدتها 

العريضة من المزارعين واألاكديميين والشراكء التجاريين والجهات 
الحكومية لإلسهام بدور أكبر في تحقيق األمن الغذائي 

العالمي، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية مصادر المياه. 
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النقل

األناقة، السالمة، االستدامة 
أصبحت السيارات ووسائل النقل اآلن أكثر أمانًا وسالمة بالنسبة 
لراكبيها، وقد اكن تعزيز السالمة يتطلب استخدام المزيد من 

المواد، ما يؤدي إلى زيادة وزن السيارة، وبالتالي زيادة استهالك 
اء تنامي الكثافة  الوقود، ومع تصاعد أعداد السيارات - َجّرَ

الساكنية - تتزايد العواقب السلبية في صورة ارتفاع معدل 
التلوث بالمدن الكبرى حول العالم.

هنا يأتي دور المواد األكثر ذاكًء التي تؤدي دور المعادن ولكن 
بصورة أكثر كفاية؛ فهي أقل وزنًا ومن ثم تسهم في تقليل 
استهالك الطاقة في لك مرحلة من مراحل استخدامها، بدءًا 

بمرحلة اإلنتاج وصواًل إلى مرحلة التخلص منها، كما تتفوق 
ن  هذه المواد على المعادن فيما يتعلق بمرونة اإلنتاج، ما يمكِّ

الشراكت الصانعة من تقديم منتجات مبتكرة تحقق التميز وتعزز 
التنافسية، فضاًل عن المحافظة على السالمة البيئية. 

الجميع ُيحب السفر والتنقل، شريطة عدم اإلضرار باألماكن التي يرتادونها. 
وبفضل منتجات )سابك( المبتكرة يستطيع مصممو وسائل النقل منح شراكتهم 
ميزات تنافسية، فضاًل عن مساعدتها على الحد من هدر المواد، وتخفيف الوزن.

مواد متخصصة، وفوائد كثيرة 
يبرز بين بدائل المعادن منتج SABITAL GF POM )بولي أوكسي 

ميثيلين المعزز باأللياف الزجاجية(، وهو مركب متخصص تنتجه 
وحدة المنتجات المتخصصة في )سابك(، ويستخدم في صناعته 

البولي أوكسي ميثيلين الذي ينتجه مجمع )ابن سينا(. 

يتزايد اإلقبال على استخدام هذا المنتج بدياًل للمعادن في 
صناعة األجزاء الرئيسة خاصة في قطاع السيارات، نظرًا لجمعه 
بين األداء العالي من حيث الصالبة وثبات األبعاد، وخفة الوزن، 

واالقتصاد في استهالك الوقود، إلى جانب فوائده الكثيرة 
للبيئة واالستدامة. 

يستهلك قطاع السيارات في آسيا حاليًا حوالي 70% من إجمالي 
استهالك منتج GF POM، وتتوقع )سابك( نموًا مطردًا في 

طلب هذا المنتج في ظل التركيز المتزايد على المتطلبات 
البيئية، ما يهيئ لها فرصًا واعدة للوفاء بقسط وافر من هذا 
الطلب لنظرًا لسهولة توفير مادة البولي أوكسي ميثيلين عبر 

مجمع )ابن سينا(. 

رحلة أخف وزنًا، وأداء أكثر فعالية 
ال يقتصر استخدام منتجات )سابك( على األرض، فهناك مواد 

ق في آفاق الفضاء؛ يعتمد عليها مصنعو  أخرى لها ُتَحلِّ
التجهيزات الداخلية في الطائرات إلنتاج مكونات أخف وزنًا بكثير 

من نظريتها التقليدية، تجمع الكثير من الميزات بما في ذلك 
مقاومة اللهب ومرونة التصميم والقدرة على التكيف، ما يتيح 

للمصممين القدرة على إضافة اللمسات الجمالية التي تدعم 
القوة والتميز، ويساعد الشراكت المصنعة في تقديم ميزات 

تنافسية مستدامة. 

 LEXANTM LIGHT( ألواح ليكسان )اختارت شركة )أكسيال
F6L300( خفيفة الوزن عالية األداء من )سابك( لصناعة لوحات 

التحكم في مقصورة القيادة بالطائرة، نظرًا لكونها أخف أنواع 
البالستيكيات الحرارية التي تتوافق مع متطلبات مقاومة اللهب 

والدخان والسمية. وتتمتع هذه األلواح بالبناء الهيلكي مغلق 
الخاليا، ما ييسر عملية تشكيلها حراريًا إلى أجزاء ثالثية األبعاد 

بسماكة منخفضة للغاية تصل إلى 0.6ملم، ومع جاذبية نوعية 
 LEXANTM LIGHT( تبلغ 0.85جم/سم3، يمكن أللواح ليكسان

F6L300( أن تقلل الوزن بنسبة تصل إلى 40% عند استخدامها 
بدياًل للمنتجات التقليدية المصنوعة من مزيج من البولي لكوريد 

الفينيل واألكريليك.

تصميم أكثر سالمة، ومواد أخف وزنًا 
تعزز شراكت صناعة السيارات مستوى السالمة في السيارات 

- عادًة - بإضافة أجزاء معدنية تتضمن صفائح الصلب التي تزيد 
القدرة على التحمل، وتكون هذه األجزاء ثقيلة الوزن غالبًا ما 

يجعل هيلك السيارة ومكوناته تشلك أكثر من 60% من إجمالي 
وزنها، وقد وجدت )سابك( في هذا الجانب فرصة مواتية 

قادتها إلى تطوير حلول خفيفة الوزن. 

استثمرت )سابك( خبرتها الواسعة في مجال ابتاكر األجزاء 
البالستيكية الحرارية التي تستخدم في صناعة المكونات 

الهيلكية، وابتكرت حاًل عبارة عن هجين من المعدن والبالستيك 
يمكنه أن يخفض الوزن بنسبة 50% دون التأثير على قدرة الهيلك 

على امتصاص الصدمات. 

يستخدم هذا الحل إلنتاج عامود التعزيز المسمى بالعامود )ب(، 
ويضيف التصميم الهندسي لهذا العامود المحتوي على أحد 

راتنجات )سابك( الحرارية الهندسية القوة والقدرة على امتصاص 
الطاقة، كما ُيدمج بسهولة خالل عمليات تجميع السيارة، 

وُيمكن طالؤه إلكترونيًا، ولقد جذب النموذج األولي لهذا الجزء 
اهتمام واحدة من كبريات شراكت صناعة السيارات، ويخضع اآلن 
لالختبار لدمجه في موديل جديد من المقرر إطالقه عام 2020م. 

أعلى: تساعد حلول )سابك( المبتكرة مصنعي السيارات على 
المحافظة على ميزات تنافسية عالية من خالل تقليل نسبة 

هدر المواد، وتقليص الوزن.

 )LEXANTM LIGHT F6L300( أعلى: ألواح ليكسان
خفيفة الوزن عالية األداء من )سابك( تجعل لوحات التحكم 

في مقصورة القيادة في الطائرة - التي تصنعها شركة 
)أكسيال( - أقل وزنًا، وأكثر قدرة على تلبية متطلبات 

الشراكت المصنعة فيما يتعلق بمعايير الحريق والدخان 
والسمية.

يسارًا: إن استخدام أحد راتنجات )سابك( الحرارية الهندسية 
في صناعة عامود )ب( - أحد الراكئز األساسية في هيلك 

 السيارة - يضيف إلى قوة هذا الجزء المكون من هجين 
من المعدن والبالستيك، ويعزز قدرته على امتصاص 

الطاقة، وييسر دمجه ضمن عمليات التجميع، فضاًل عن 
إماكن الطالء اإللكتروني.
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إسهاٌم متناٍم في تحقيق األمن الغذائي العالمي
اء تزايد  تواجه القطاعات الزراعية العالمية تحديات كبيرة َجّرَ
الكثافة الساكنية ومن ثم التصاعد المطرد لكميات المواد 

الغذائية لتفي الحاجات البشرية، وتتعاظم هذه التحديات نتيجة 
انحسار األراضي الزراعية وضعف الموارد المائية، ما يستلزم عماًل 
دائبًا البتاكر الحلول التقنية وتطوير المزيد من المغذيات الزراعية 

ن المزارعين من تعزيز اإلنتاجية الحقلية  المتخصصة التي ُتَمكِّ
من الناحيتين )الكمية( و)النوعية(، ومقابلة الزيادة الساكنية 

وتحقيق متطلبات الرخاء العالمي المتنامي، وتوفير غذاء أفضل 
وأجود وأكثر تنوعًا.

تولي )سابك( أبلغ درجات العناية للبحث العلمي واالبتاكر التقني، 
ويعكف علماؤها على تطوير ُمركبات مغذية أكثر فعالية لتعزيز 
كميات المحاصيل ونوعيتها، ومواجهة التحديات األخرى ذات الصلة 
مثل الحاجة إلى استخدام المغذيات بالطريقة المناسبة والتحكم 

في إطالقها في التربة بالنسب المطلوبة، وعدم ذوبانها بالشلك 
الذي يجعلها تسبب تلفًا في ماكٍن آخر. 

كما تتابع فرق الشركة عن كثب التوجهات المتجددة، ما يساعد 
على توظيف مواردها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لها 

ولزبائنها على قدم سواء، وُيثري ذلك التعاون البناء مع وزارة 
البيئة والمياه والزراعة، والتواصل مع المزارعين ومعاونتهم 

لبلوغ أفضل النتائج الممكنة.

 استشراف أفضل الممارسات الزراعية
يواصل مركز )استدامة( رسالته الهادفة إلى نقل التقنيات المتقدمة 
ونشر الممارسات الزراعية السليمة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه 

والزراعة، وقد شهد هذا العام إطالق الكثير من المشاريع البحثية 
التي تركز على زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين كفاية استخدام 

المياه، وتعزيز جودة الغذاء، وغير ذلك من القضايا الجوهرية.

كما َحِفَل العاُم بالعديد من األنشطة والفعاليات التي احتضنها 
المركز؛ حيث زاره أكثر من 250 ضيفًا من المعنيين بالقطاع 

الزراعي، والمستثمرين، واألاكديميين، وممثلي الجهات 

الحكومية، والشراكء في عالم األعمال، كذلك خصص المركز 
أيامًا مفتوحة إلجراء دراسات فنية مكثفة حضرها المزارعون 

والمنتجون من أصحاب المزارع، واسُتْعِرضت خاللها األبحاث مع 
تسليط األضواء على التقنيات المتقدمة وسبل تعزيز أفضل 

الممارسات الزراعية. 

واكن تطوير اإلطار المرجعي للتصميم االقتصادي واستخدام الصوبات 
التركيز المهمة مثل  الزراعية في المناطق الجافة ضمن محاور 

تحسين الكفاية اإلنتاجية واالستخدام المستدام للمياه. 

العالم في حاجة إلى المزيد من المواد الغذائية بجودة أفضل، وتنوع أكثر، وتتصاعد 
هذه الحاجة سنويًا مع تصاعد الكثافة الساكنية، وهنا تسهم المغذيات الزراعية التي 

ابتكرها علماء )سابك( في معاونة القطاعات الزراعية على تلبية هذه الحاجة دون 
اإلضرار بالسالمة البيئية. 

المغذيات الزراعية

يجري مركز أبحاث وتطوير الزراعة 
المستدامة )استدامة( األبحاث 

المتقدمة، ويطبق أحدث التقنيات، ويعزز 
أفضل الممارسات الزراعية. على سبيل 
المثال، ُتمّكن جهود المركز المزارعين 

من إنتاج كيلو طماطم باستخدام سبعة 
لترات فقط من المياه عوضًا عن استخدام 

345 لترًا عند الزراعة في الحقول 
المفتوحة، أو 200 لتر عند الزراعة في 

 الصوبات التقليدية، ما يوفر حوال %98 
و 90% من المياه على التوالي. 

أعلى: يمكن لُمركبات )سابك( السمادية المخصصة 
لنخيل التمور أن توفر التغذية ألشجار النخيل في 

الوقت المناسب وبالكميات المناسبة التي يحتاجها 
محصول التمور أثناء مراحل النمو.

يسارًا: ُيوفر منتج )يوريا كبريتات الاكلسيوم( للنبات 
عناصر النتروجين، والاكلسيوم، والكبريت، وُيمّكن من 
إبطاء إطالق اليوريا، وتحسين كفاية عمل النتروجين 

في التربة بشلك عام. 

تسهم المغذيات الزراعية الجديدة في 
حل مشلكة المخلفات بشلك سريع. ولك 

هللة تصرف على المغذيات الزراعية 
تعود بالنفع على المحصول.

لخير المستهلكين وصالح البيئة
يعد تحلل المغذيات في التربة من أكبر المشلكات التي تواجه 

الزراعة العالمية، إذ يجري تخفيفها لدرجة تصل إلى فقدان 
فعاليتها وربما تصريفها بعيدًا عن ماكنها، حيث ال تضيف أية 
قيمة وقد تنجم عنها مشلكات أخرى مستقباًل، ما يسبب نمو 

الطحالب وغيرها من اآلفات غير المرغوبة.

تعمل )سابك( حاليًا على إكمال المراحل األخيرة لتطوير تقنية 
ُم في ذوبانه،  فريدة إلنتاج سماد بطيء الذوبان واالنتشار وُيًتَحّكَ

وقد ابُتِكَر لتوفير تغذية متزامنة تذوب في الوقت المناسب 
وبالمعدل الذي تحتاجه زراعة المحاصيل.

تقضي التغذية الجديدة على مشلكة الهدر تمامًا، فلك هللة 
واحدة - أو سنت واحد - ُينفق في التغذية يعود بفائدة على 
المحصول، وال يكون هناك أي فائض يسبب ضررًا في أي ماكن 

آخر، ورغم أن )سابك( منذ البداية طورت المنتجات والمركبات 
الجديدة لتلبية متطلبات القطاعات الزراعية العالمية، إال أن هذه 
المنتجات والمركبات أصبحت اآلن تحظى بطلٍب ُمتناٍم في أسواق 

البستنة والزراعة المتخصصة والحدائق المنزلية، وتعمل في ذات 
الوقت على حماية البيئة.
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البناء والتشييد

مواكبة متطلبات النمو الساكني
يشهد العالم طفرة في مجال البناء والتشييد نتيجة استمرار 

النمو الساكني وتأثيره على حركة التوسع العمراني، الذي يشمل 
المباني السكنية، والمنشآت التعليمية والصحية، ومواقع العمل، 

والطرق التي تربط المرافق والمدن، فضاًل عن البنى التحتية 
وغيرها، ما يستلزم توافر َكمٍّ متزايٍد ومتنوٍع من المواد التي 

تلبي حاجة قطاعات البناء والتشييد.

دأبت )سابك( على تلبية متطلبات الطفرة العمرانية من المواد 
الضرورية المختلفة؛ بما في ذلك المنتجات الحديدية، وأنابيب 
المياه والصرف، ومواد النوافذ عالية التقنية وغيرها الكثير 

من المواد األخرى، فيما تتمتع بخبرات واسعة تؤهلها لتعزيز 
أعمالها في هذا المجال واالنطالق نحو آفاق أبعد، حيث تبحث 

شراكت البناء عن مواد جديدة اقتصادية التلكفة، يسهل العمل 
بها، ويمكن االعتماد عليها لتلبية حاجات األجيال القادمة. 

التوافق، والحد من التأثيرات البيئية
ُتستخدم درجة PE100-RC – وهي إحدى درجات البولي إيثيلين – 

على نطاق واسع في صناعة مواد األنابيب لقدرتها على تحمل 
تقنيات التثبيت القاسية الصعبة، التي تعرف بـ )التقنيات عديمة 
الحفر( وتسمح بتقليل تاكليف التركيب والحد من التأثيرات البيئية 

من خالل تجنب الحاجة إلى عمليات الحفر.

وقد عملت شركة )سيمونا( األلمانية العمالقة المتخصصة في 
 SABIC®( واستخدام منتج )البالستيكيات الحرارية مع )سابك

Vestolen A RELY 5922R( إليجاد حل يتضمن األنابيب 
والتجهيزات، ويوفر في الوقت ذاته ميزات سهولة التركيب، 
واتساق الجودة، والخصائص المياكنيكية العالية، واألداء الرفيع.

خفة وزن، متانة، استدامة 
 )™STADECK ( لقطاع البناء والتشييد ألواح )تقدم )سابك

 ،Stamax الجديدة القوية التي تنتجها من راتنج ستاماكس
وتجمع العديد من الميزات لتلبية مجموعة كبيرة من تطبيقات 

وتقنيات البناء التي ُتمثل خفة الوزن أمرًا مهمًا بالنسبة لها، 
كونها مصنوعة من البالستيك الحراري المعزز باأللياف الزجاجية، 
وتتميز بقدر كبير من خفة الوزن، مع المقاومة العالية لعوامل 

الطقس والمواد الكيميائية، وخصائص مقاومة االنزالق والقدرة 
الكبيرة على تثبيط اللهب. 

وتوفر الشركة ألواح )STADECK™( الُمعتمدة وفق معايير 
NEN-EN 12811-1، ما يجعلها االختيار المناسب لصناعة 

السقاالت، حيث تتميز بقدرة فائقة فيما يتعلق بإعادة التدوير، 
وتقل وزنًا بنسبة تصل إلى 60% مقارنة باأللواح الخشبية 
التقليدية، إلى جانب القدرة الفائقة في مقاومة التآلك 

والرطوبة، كما تناسب االستخدام في تطبيقات أخرى عديدة 
مثل صناعات األطر، واألرضيات، واألسيجة، والحواجز الخاصة 

بمواجهة الفيضانات، واألرصفة، والمنحدرات الخاصة بالمقاعد 
المتحركة، كذلك فهي سريعة وسهلة التثبيت، ما يجعلها 

أكثر مالءمة للتطبيقات المؤقتة مثل األرضيات المستخدمة في 
المناسبات والمهرجانات. 

أداء أفضل مع وزن أقل
 ،)UDMAX™ GPE 46-70( هذا العام شريط )أطلقت )سابك

الذي يمثل أحدث إضافة إلى مجموعة موسعة من منتجات شريط 
)UDMAX™( ، وهو عبارة عن مركب بالستيكي حراري أحادي 

االتجاه معزز باأللياف يستخدم لتعزيز أنابيب النفط والغاز والمياه 
والغاليات والخزانات، ما يقوي األداء المياكنيكي بشلك ملحوظ مع 

تقليل الوزن وتحسين مقاومة التآلك في أكثر البيئات صعوبة.

يساعد استخدام شريط )UDMAX™ GPE 46-70( األنابيب على 
مقاومة األحمال العالية، حيث يتم تقليل عدد طبقات الشريط 

عند االستخدام في البيئات األقل قسوة، ما يعني انخفاض الوزن 
وبالتالي سهولة النقل والتركيب. 

تقدم تقنيات )سابك( المتطورة في مجال البالستيك الحراري 
الحلول العملية الناجعة القابلة للتواؤم، للوفاء بحاجات ومتطلبات 

شراكت تصنيع األنابيب وأوعية الضغط التي تواصل البحث عن 
منتجات ذات أداء أفضل وعمر أطول، ومعدل أمان أكبر. 

تتزايد أعداد البشر، ويتزايد معهم الطلب على أماكن مناسبة للعيش والعمل والتعلم 
والترويح. ولمواكبة الطفرة العالمية المستمرة في مجال البناء تسهم مواد )سابك( 

في إيجاد األماكن التي يحتاجها الناس متمتعًة بمقومات السالمة البيئية.

 Vestolen يمينًا: تتميز األنابيب المصنعة من منتج
A Rely 5922R، بسهولة التركيب، واتساق الجودة، 

والخصائص المياكنيكية العالية، واألداء الرفيع.

 UDMAXTM GPE( أسفل: يساعد استخدام شريط
70-46( األنابيب على تحمل أحمال أكبر مع طبقات 

أقل، ما يعني وزنًا أخف لتسهيل عمليات النقل 
والتركيب.

لفات )SABIC API 5CT J55( المعدنية المدرفلة على 
الساخن لديها القوة والقدرة على مقاومة االهتراء 

ومواجهة التحديات المرتبطة بعمليات استكشاف النفط.

أداء أعلى في البيئات الصعبة
تتطلب الصناعات النفطية العالمية مواد عالية األداء قادرة 

على التحمل الشديد في أكثر البيئات قسوة، وتضطلع )سابك( 
بدورها في هذا الجانب من خالل لفات الصلب المدرفلة على 

الساخن )API SACT 5C J55( التي تنتجها وتتمتع بالميزات 
المطلوبة، بما في ذلك القوة في األداء، والمقاومة العالية 

للتآلك وذلك بعد تعرضها للمعالجة الحرارية، كما يمكن إنتاجها 
بأحجام متعددة لتناسب متطلبات الشراكت المصنعة لألنابيب. 

وتستخدم هذه األنابيب على نطاق واسع لمواجهة أقصى 
الظروف المرتبطة بأعمال استكشاف النفط، سواء في اآلبار 

الاكمنة بباطن األرض أو أعماق البحر. 
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األجهزة الطبية ومستلزمات 
الرعاية الصحية 

نسهم في جعل العالم أكثر صحة 
أصبح العالم في حاجة أكثر لمزيد من منتجات الرعاية الصحية 

والشخصية مع تنامي الكثافة الساكنية وارتفاع متوسط األعمار، 
فيما تلعب مواد )سابك( دورًا رئيسًا لتمكين المصنعين من إنتاج 
وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي متطلبات هذا 

المجال، بما في ذلك أدوات الجراحة الدقيقة، وهيالك األجهزة 
الطبية والصحية، والمواد واألقمشة الماصة المستخدمة في 

النظافة الشخصية وغيرها الكثير من مستلزمات الرعاية الصحية. 

 ال يقتصر دور )سابك( على مجرد تقديم المواد، إذ تمكنت 
– بفضل تاريخها الطويل في خدمة هذا المجال - من تعميق 

فهمها للضرورات التجارية لهذا القطاع، مع العناية التامة 
بالمتطلبات الطبية، حريصًة على توفير سلسلة من المواد التي 

تهيئ إماكنات التلوين، لتيسر للمصممين تقديم تصميمات 
تساعد على تميز المنتجات وتلبي تطلعات المستهلكين.

كما تراعي مواد )سابك( المبتكرة جانب القوة والمتانة لجعل 
األجهزة المحمولة أكثر قدرة على تحمل االستخدامات المنزلية، 

فضاًل عن تميزها بالمرونة في عمليات المعالجة والتصنيع، سيما 
عمليات التصنيع عالية السرعة والدقة، ما يتيح للمصنعين تقديم 

منتجات متسقة وفق أعلى متطلبات الجودة، بشلك سريع، 
وموثوق، واقتصادي. 

رعاية صحية صديقة منزلية 
ُيمكن حاليًا إجراء العديد من أنشطة الرعاية الصحية في المنازل، 

شريطة أن تتمتع األجهزة المستخدمة في هذه األنشطة 
بالقدرة على التحمل، واالستخدام اآلمن، والمظهر الجذاب. 

 eNeura® في هذا المجال صممت شركة )إي نيورو( جهاز
sTMS لعالج صداع الشقيقة عبر التحفيز المغناطيسي بنبضات 

أحادية تمر عبر الجمجمة، وتم تصنيع الهيلك الخاص بهذا الجهاز 
بتعاونها مع لك من )سابك( وشركة )بي تي أيه بالستيكيس(، 
حيث اختيرت الدرجة الطبية من مادة كوبوليمر بولي كربونيت 

التي تنتجها )سابك( لتصنيع هذا الجزء من الجهاز، ملبيًة 
المتطلبات الصارمة لشركة )إي نيورو( فيما يتعلق بالتوافق 

مع األنسجة الحية، وتحمل الصدمات، ومقاومة مواد التنظيف 
المنزلية، واألداء الممتاز على مستوى مقاومة االشتعال لحماية 

األجزاء اإللكترونية الداخلية للجهاز. 

كما تتيح هذه الدرجة إماكنات التلوين لتحقيق الشلك الجذاب، 
عالوة على خفة الوزن التي تسهل التعامل مع الجهاز، وهي 

مجرد واحدة من مجموعة متنامية من مواد الرعاية الصحية التي 
تنتجها )سابك( لتمنح المصممين خيارات جديدة واسعة لتعزيز 
الخواص المتعلقة بمالءمة بيئة االستخدام، والجاذبية، والراحة. 

يسعى الجميع - خاصة كبار السن - إلى االستمتاع بحياتهم في صحة جيدة، ما يزيد 
الطلب بالنسبة لألجهزة الطبية صديقة المنزل العملية واألكثر جاذبية، وتضطلع مواد 

)سابك( بدور بارز في هذا الجانب. 

مواد جديدة لحلول أفضل 
يعكف المصنعون في قطاعات النظافة الطبية والشخصية على 

البحث عن مواد جديدة تجمع بين قابلية التصنيع المناسبة، واألداء 
الفاعل، وقد أطلقت )سابك( هذا العام منتجًا جديدًا مبتكرًا من 

راتنجات البولي بروبيلين مصممًا هندسيًا لتوفير خصائص ُمحسنة 
أللياف البثق المذابة المستخدمة في إنتاج األقمشة غير المنسوجة. 

تعتمد درجة SABIC® PP 514M12 على تقنية خالية من الفتاالت 
عديمة الرائحة، توفر إماكنات معالجة رفيعة المستوى أللياف 
البثق المذابة، وتتمتع بدرجة عالية من قابلية السحب والغزل 

وتجانس الشلك، ما ُيمكن المصنعين من إنتاج قماش غير منسوج 
خفيف السماكة للغاية، يجمع خصائص نفاذية الهواء والعمل 

كحاجز ممتاز، وفضاًل عن ذلك، تلبي هذه المادة المعايير الصارمة 
للنظافة الصحية وحماية المستهلك، ما يجعلها مرشحة بشلك 

كبير لالستخدام في مجموعة واسعة من التطبيقات الطبية 
والصحية، بدءًا بالحفاظات، مرورًا بالمناديل الصحية، ووصواًل إلى 

عباءات المرضى والمالبس الطبية.  

ُيمكن تصميم الراتنج الجديد بسهولة وفقًا لمتطلبات محددة 
حسب طلب الزبون، وقد أجريت تجارب تتعلق بكمية اإلنتاج مع 

استخدام أحدث الماكينات عالية السرعة، وأثبتت أن راتنج )سابك( 
يتميز بخصائص تعادل الدرجات المرجعية الموجودة في السوق 

وتتفوق عليها. 

كما يساعد الراتنج الجديد المصنعين على إنتاج أقمشة تجمع ميزات 
المعالجة الممتازة، واألداء العالي، والتحكم في التاكليف ومتطلبات 

التصنيع، واالستدامة ولك ما يحقق سالمة المستهلك وراحته. 

أعلى: تمكن درجة SABIC®PP 514M12 من توفير ميزات 
عالية فيما يتعلق بإماكن السحب والنسج والتناسق 

الشلكي، ما يمكن المصنعين من تصنيع أقمشة غير 
منسوجة خفيفة الوزن وشديدة النحافة. 

يمينًا: منتج ULTEMTM AMHU1010F ُييسر عمليات تطوير 
منتجات الرعاية الصحية، وُيجسد خبرة )سابك( في تلبية 

متطلبات هذا المجال.

ُتستخدم منتجات بولي كربونيت )سابك( في صناعة جهاز تخفيف آالم 
الصداع النصفي eNeura® sTMS، نظرًا لما توفره من ميزات األداء 

العالي، وخفة الوزن، والشلك الجمالي.

خيوط مبتكرة ُتسهل تطوير التطبيقات 
 ULTEMTM طرحت )سابك( في عام 2018م منتجاتها من خيوط
AMHU1010F، التي ُتصنع باستخدام راتنجاتها الخاصة بالدرجة 
الصحية المدرجة في سياستها لمنتجات الرعاية الصحية، وتوفر 

هذه الخيوط ميزة إماكن التعقب وصواًل إلى الراتنج األساسي 
ن المصنعين من تصنيع  للمنتج، وهي ميزة تنافسية فريدة ُتَمكِّ
أجزاء مطبوعة ُيمكن تعقيمها باستخدام أشعة جاما، أو أكسيد 

اإليثيلين، أو البخار. 

تعزز ذلك خبرة )سابك( الراسخة في مجال تطوير تطبيقات 
الرعاية الصحية، ومتطلبات المواد الخاصة بها، بما في ذلك 

التوافق الحيوي، ومستلزمات التعقيم ومقاومة المواد 
الكيميائية وبيئة العمل، ما يعني معالجة عدٍد كبيٍر من التحديات 

التي تواجه الزبائن الذين يستخدمون تقنيات التصنيع المضافة 
لألجهزة الطبية قبل وصول هذه المواد إليهم. 

كذلك تساعد خيوط ULTEM™ AMHU1010F المصنعين 
على تبسيط إجراءات تطوير التطبيقات الجديدة لديهم؛ فهذه 

الدرجات ُيمكن تشكيلها بالحقن، ويسُهل على المصنعين 
استخدامها لتجهيز النماذج األولية لمنتجاتهم الجديدة مقارنة 

بالمواد المماثلة، وتوفر في الوقت ذاته الميزات المنشودة. 
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التعبئة والتغليف 

تقديم مواد مبتكرة هو مجرد البداية 
تعظم المخاوف البيئية المتزايدة، والتعقيدات التي تشهدها 
صناعة التغليف الحاجة إلى إيجاد مواد تساعد في خفض وزن 
العبوات والحد من النفايات، وتحسن في الوقت ذاته عمليات 

التصنيع، مع االمتثال ألنظمة سالمة األغذية والمستهلكين التي 
أصبحت أكثر صرامة. 

ومع تزايد الضغوط لتحويل "االقتصاد الدائري" من مجرد تعبير 
رنان إلى واقع يومي ملموس، أكد علماء )سابك( قدرتهم 

على مواجهة التحديات من خالل تقديم مواد مبتكرة لتحقيق 
هذا الهدف، إلى جانب خفض التاكليف في جميع أنحاء سلسلة 
القيمة، مع تحسين مستوى حماية المنتج النهائي. ومع ذلك 
فإن المواد في حد ذاتها ليست سوى جزء من القصة؛ قصة 

تلبية نطاق أوسع من المطالب التجارية األكثر تحديًا، التي ال 
تتعلق بزبائن الشركة فقط، بل وزبائنهم أيضًا. 

من أجل تسريع وتيرة االبتاكر واالستجابة الحتياجات الزبائن 
وتمكينهم من مواكبة تغيرات السوق السريعة، والتركيز بشلك 
أكبر على متطلباتهم، أطلقت )سابك( هذا العام هيالك جديدة 
مخصصة لقطاعات صناعات األغطية ومواد التغليف المتخصصة 
ذات السماكة المنخفضة، وعملت فرق هذه الهيالك عن كثب 
مع زبائن الشركة لمساعدتهم في الحفاظ على تقدمهم في 

أسواق تتسم بسرعة التغير والمنافسة الشديدة. 

تقدم هذه الفرق منتجات جديدة متخصصة للزبائن، مستفيدة 
من قدرات )سابك( العالمية في مجاالت اإلنتاج والخدمات 

اللوجستية واالبتاكر. 

أداء أفضل وإنتاجية أكبر 
أطلقت )سابك( في أوائل عام 2018م وحدة أعمال جديدة 
متخصصة لألغطية، مستهدفًة التركيز على توسيع نطاق 

التطبيقات التي تتناولها منتجاتها في هذا المجال، ليشمل 
المنتجات الغذائية والمشروبات وغيرها من التطبيقات غير 

الغذائية مثل المنظفات ومستحضرات التجميل واألدوية، وذلك 
عبر تقديم مجموعة متخصصة من منتجات البولي إيثيلين 

والبولي بروبيلين والحلول الهندسية الحرارية.

منتج البولي إيثيلين عالي الكثافة SABIC® HDPE CC027C هو 
عبارة عن تركيبة جديدة تجمع ميزات وخصائص فنية رفيعة، بما 
في ذلك المقاومة العالية للتشقق الناجم عن العوامل البيئية، 

فضاًل عن حيادية الطعم والرائحة، وإماكن التصنيع في درجات 
حرارة أقل، ما ُيساعد المصنعين على توفير استهالك الطاقة 

وتقليص زمن دورة التصنيع.

وفي مجال تطبيقات مواد التغليف المتخصصة ذات السماكة 
زت باقة البولي بروبيلين بإطالق ثالث درجات جديدة  المنخفضة، ُعزِّ
 ،SABIC®FLOWPAC FPC70 عالية االنسيابية للتشكيل بالحقن هي
وSABIC®PP 513MK46، و512MK46، وجميعها من البوليمرات 
ذات التحمل الشديد، وتعتمد في تصنيعها على محفٍز خاٍل من 

الفتاالت.

تتمتع هذه المنتجات الجديدة بالعديد من الميزات خالل دورة 
التصنيع وما بعدها، حيث تسمح بتقليص الزمن الالزم للتصنيع، 
وتقليل الوزن، مع زيادة قدرة المنتج النهائي على تحمل الوزن 
المتراكم أثناء التخزين ، وبالتالي تسهم في خفض تاكليف النقل 
والتخزين، كما تتميز المنتجات بمحافظتها على الطعم والرائحة 

األساسية للمواد المعبأة داخلها. 

أما على صعيد االستدامة فقد وسعت )سابك( سلسلة منتجاتها 
المصنعة من مواد أولية قابلة للتجديد، ما ُيعزز جهودها 

نحو تقديم مواد تعبئة مستدامة، مع المحافظة على جودة 
المواصفات الفنية ومالءمتها لالستخدامات الغذائية.

يشهد االقتصاد الدائري تطورًا كبيرًا، وأصبح ضرورة حتمية بعد أن اكن 
مجرد طموح لفكرة مثالية، وفي خٍط مواٍز تعمل )سابك( على تطوير مواد 

جديدة أكثر فعالية على مستوى اإلنتاج واالستخدام، حيث يمكن إعادة 
تدوير هذه المواد بشلك اكمل عند االنتهاء من استخدامها. 

القرب من الزبائن يعني تسليم كميات أكبر 
تحظى )سابك( بإماكنات عالمية في مجاالت الخبرات الصناعية 

وتقنية المواد وتطوير التطبيقات تشلك قيمة كبيرة، وقد برز 
ذلك بوضوح هذا العام عندما قدمت الشركة حلولها في 

مؤتمرات عديدة متخصصة في مواد التغليف بمناطق مختلفة 
في العالم، ما هيأ لألطراف المعنية بهذه الصناعة االستفادة 

التامة من الخصائص المميزة لباقتها من مواد التغليف الصلبة 
مثل )فلوباكت( و)كريستال(.

تتمتع منتجات )سابك( الجديدة بالصالبة وتحمل التكدس 
أثناء الشحن، فضاًل عن الشفافية العالية في درجات الحرارة 

المنخفضة، مع تقليص زمن دورات التصنيع، ما يكسبها التميز 
مقارنة بالمنتجات المنافسة، كما أن ابتاكرات )سابك( ُتمكن 

الزبائن من ترشيد استهالك الطاقة والمواد أثناء إنتاج مواد 
التعبئة والتغليف، األمر الذي يسهم بدوره في تعزيز حلول 

االستدامة بهذه الصناعة وتقليل التلكفة المادية على الزبائن. 

درجتا )Flowpact( و )Qrystal( من )سابك( 
تحدثان تحواًل في عالم مواد التغليف المتخصصة 

ذات السماكة المنخفضة، نظرًا لمساعدتهما 
في صناعة منتجات نهائية قوية، ذات شفافية 
عالية، قادرة على تحمل التخزين متعدد األدوار 

عند درجة حرارة منخفضة.

أعلى: تتيح درجات بالستومر COHERETM S100 – التي 
تتميز بإماكنات التغليف الحراري عالية الكفاية - للشراكت 

المصنعة عمليات تغليف أسرع، وتقلل الهدر.

يمينًا: تتميز درجة SABIC®HDPE CC027C من البولي 
إيثيلين عالي الكثافة، بالمقاومة الممتازة للتشقق 

الناجم عن العوامل البيئية، فضاًل عن سهولة االنسياب 
أثناء التصنيع ما ُيمكن من توفير أغطية خفيفة الوزن 

بشلك كبير. 

درجات جديدة مميزة من مواد التغليف المرنة 
تتواصل )سابك( بشلك حثيث مع زبائنها لهدف تعزيز األداء 

واالستدامة، وقد أطلقت هذا العام أحدث منتجاتها المصنعة 
بتقنية نيكسيلينTM ثنائية الصيغة، وهو بالستومرات كوهير 

COHERETM بدرجاته الثالث S100 و S100L و S400، التي ُتعد 

األفضل في فئتها. 

توفر المواد الجديدة ميزة التغليف الحراري بالتسخين التدريجي 
من حرارة منخفضة مع اتساع منطقة االلتصاق إلى جانب خصائص 

بصرية رفيعة؛ حيث تتيح ميزة التغليف الحراري عالي الكفاية سرعة 
التعبئة والتغليف والحد من هدر المنتجات أثناء النقل أو المناولة. 
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الطاقة النظيفة

نعمل من أجل عالم أكثر نظافة
تتصاعد الكثافة الساكنية على الخريطة العالمية، وتتنامى معها 

الحاجات والضرورات الحياتية التي تواكب المتطلبات العصرية، ما 
يضع )سابك( أمام تحٍد كبير، غير أن خبراتها الواسعة في مجال 
صناعاتها ُتمكنها من مقابلة هذا التحدي، سواء بتطوير مواد 

مبتكرة ُتساعد الشراكت على تصنيع أجهزة حديثة في مجال 
توليد الطاقة الشمسية، أو عبر معاونة مصنعي السيارات على 

تقليل وزن المركبات دون التفريط في مبدأ سالمة الراكب.

يعتبر قطاع النقل من القطاعات الصناعية الرئيسة، ويشهد 
تطور كبيرًا في مجال السيارات الكهربائية، والتقنيات الجديدة 

التي تطورت من مجرد ابتاكرات تستهدف إيجاد الحلول 
المنشودة، ما ُيثري فرص وآفاق النمو في هذا القطاع خالل 

العقود المقبلة. 

يحتاج المصنعون - والصناعة بشلك عام - إلى حلوٍل تشلكها 
المواد التي تساعد في تلبية المتطلبات الجديدة والتغلب 

على التحديات المرتبطة بالتصميم، وقد عمل علماء )سابك( 
ومتخصصوها بشلك وثيق مع الزبائن والشراكء واألطراف الثالثة 

األخرى لتحديد االحتياجات الناشئة، واستنباط الحلول المبتكرة التي 
ُيمكن أن تحقق منافع متعددة. 

وزن أخف دون التخلي عن مبدأ السالمة 
ُتمثل حماية البطاريات تحدًيا كبيًرا أمام صناعات السيارات 

م هذا  العالمية في حاالت االصطدام الجانبي للسيارات، وُيعظِّ
التحدي توجه مصنعي البطاريات إلى زيادة حجمها ليتم تركيبها 

على أرضية السيارة، ويتمثل الحل القياسي لهذا األمر في 
توفير هيلك متعدد القطع، أو تعزيزات ُمشلكة بالبثق لتقوية 

الدعامة الجانبية، وهذا بالطبع يزيد وزن السيارة، ويقلل كفاية 
استهالك الوقود. 

وقد ابتكرت )سابك( حاًل بدياًل من خالل هجين يجمع بين 
البالستيك والمعدن ُيمكن أن يحل محل الدعامات المعدنية 
التقليدية، ما يعزز مستوى حماية البطارية، مع تقليل الوزن 

بنسبة تتراوح من 40 إلى 60 بالمائة مقارنة بالمواد التقليدية. 

TMالطاقة الشمسية، يدعمها نوريل
اكتسب راتنج نوريل )NORYL™( - الذي تنتجه )سابك( - ثقة 

كبيرة ويجري استخدامه على نطاق واسع في تطبيقات الطاقة 
الشمسية لقدرته على االحتفاظ بالخواص المياكنيكية وانخفاض 

نسبة امتصاصه للرطوبة.

وقد اختارته شركة )إنفيز إنيرجي( الستخدامه في صناعة هيلك 
الشبكة الذكية لمحول منظومة الطاقة الضوئية الجديد، حيث 

يؤدي استخدامه إلى تسهيل عملية التركيب، وتحقيق الحد 
األقصى لكفاية النظام، لتحل هذه المنتجات محل المحوالت 
التقليدية بصورة متزايدة، وتوفر إنتاجية أعلى من الطاقة، 

وتتميز بعمليات تشغيل أكثر أمانًا في أنظمة الطاقة الشمسية 
السكنية والتجارية على حد سواء. 

أداء متطور للطاقة 
استحوذت )سابك( على حصة األغلبية في شركة )بالك داياموند 

ستراكتشرز(، وهي شركة متخصصة في تقنية )النانو( مقرها 
أوستن بوالية تكساس، وتتولى إنتاج وتسويق تقنية “مولكيوالر 

ريبار®” المملوكة لها والمختصة بإنتاج أنابيب النانو الكربونية 
المعدلة، التي توفر إماكنات كبيرة لتحسين أداء تطبيقات تخزين 

الطاقة في بطاريات الرصاص الحمضية والليثيوم- أيون. 

تميل األنواع التقليدية من أنابيب النانو الكربونية إلى التشابك 
والتكتل، واحتوائها على نسبة عالية من الشوائب المتبقية، ما 

يُحد من قدرتها على تعزيز الخواص الكهربائية والمياكنيكية 
للمواد المستخدمة في التطبيقات العملية، وعلى عكس ذلك 

تتميز أنابيب النانو الكربونية المنتجة بتقنية “مولكيوالر ريار®” 
بالنقاء وعدم التشابك ونسبة أبعاد موحدة، ما يتيح استخدامها 

في تطوير تطبيقات عالية األداء لتخزين الطاقة؛ أطول عمرًا 
وأكثر إنتاجًا للطاقة وذات معدالت شحن معززة. 

ُتسهم تقنية “مولكيوالر ريبار®” بدور فاعل في تقليل كمية 
المواد المستخدمة في تصنيع البطاريات، وتقليص حجم تصاميم 

البطاريات الجديدة، ومن ثم مساعدة الشراكت المصنعة للبطاريات 
على تقليل نفقات التصنيع، وزيادة الكميات المنتجة، وتحقيق 

وفورات إنتاجية كبيرة.

 NORYLTM أعلى يمينًا: اختارت شركة )إنفيز إنيرجي( راتنج نوريل
من )سابك( الستخدامه في صناعة هيلك الشبكة الذكية لمحول 

منظومة الطاقة الضوئية الجديد، حيث يؤدي استخدامه إلى 
تسهيل عملية التركيب، وتحقيق الحد األقصى لكفاية النظام.

أسفل: ُيستخدم منتج MOLECULAR REBAR® في تطبيقات 
منتجات تخزين الطاقة عالية األداء، حيث يؤدي استخدامه إلى تحسين 

معدالت الشحن، وزيادة العمر االفتراضي للبطارية، وكثافة الطاقة. 

تتنامى أعداد البشر بصورة كثيفة مستمرة تتضاعف معها الحاجات والمتطلبات 
الحياتية، ما يستلزم مزيدًا من الطاقة، ومن ثم فإن مساعدة العالم على توفير الطاقة 

التي تحتاجها البشرية دون اإلضرار بالكرة األرضية هي في طليعة أولويات علماء )سابك(. 

حلول أغطية الحماية للبطاريات المصنوعة من هجين المعدن والبالستيك 
من )سابك( تعزز الحماية وُتعالج أثر التصادم وُتخفف الوزن بنسبة تتراوح 

من 40 إلى %60. 
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 الكهربائيات
واإللكترونيات

مواد أكثر ذاكًء لمنتجات أكثر كفاية 
أصبح مألوفًا في عالم اليوم أن نرى الناس يجولون حاملين في 

أياديهم وجيوبهم أجهزة إلكترونية ذات إماكنات وقدرات 
تفوق ما يحتاجه إنسان على سطح القمر، فليس مستغربًا أن 

يحتاج العالم إلى مزيد من الجهد المبدع لتوفير المواد المالئمة 
لصناعة تلك األجهزة التي تشهد تطورًا سريعًا مذهاًل في 

قوتها وسرعتها ووظائفها. 

يواصل علماء )سابك( العمل مع الشراكء التجاريين لرصد متطلبات 
ن  المستهلكين، وابتاكر مواد وُمركبات جديدة فريدة ُتَمكِّ

المصنعين من إنتاج سلع تلبي تلك المتطلبات، فمن خالل المواد 
األفضل يستطيع المصممون تطوير تصاميم جذابة مميزة، كما 

تتمتع هذه المواد بقدرات فيزيائية فائقة تقابل تحديات اإلنتاج، 
وتيسر للمصنعين العمل بشلك أسرع وأكثر موثوقية واقتصادًا، 

مع تقديم فوائد كبيرة في لك جوانب األداء، بما في ذلك المتانة، 
والقدرة على التحمل، والوضوح االستثنائي للعدسات وغير ذلك 

من الميزات. 

حل أفضل بكثير 
تشلك أجزاء االستشعار البصرية األساس في عمليات استشعار 

المسافات والتقارب، واستشعار الحراكت في جميع األجهزة، بدءًا 
بالهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، مرورًا بالطائرات بدون طيار، 

والروبوتات، وصواًل إلى ألعاب الفيديو وأنظمة األمان. 

اختارت شركة )سوبرود إس أيه( السويسرية راتنج إكستم 
EXTEM™ من )سابك(، إلنتاج عدسات جهاز االستشعار نظرًا 

لجمعه بين ميزات الشفافية لألشعة تحت الحمراء والمقاومة 
العالية للحرارة. 

تستخدم الشركة تقنية القولبة الدقيقة بواسطة أداة متعددة 
التجاويف، وقد هيأ لها راتنج )إكستم( القولبة الفعالة كثيفة 

الحجم، موفرًا ميزات عديدة مقارنة باستخدام زجاج الكوارتز 
أو راتنجات اإليبوكسي، بما في ذلك السرعة والجودة العالية 

المتسقة، وتجنب العمليات الثانوية الملكفة مثل الطحن 
والتلميع أو المعالجة، عالوة على أن درجة حرارة التحول الزجاجي 
لهذا الراتنج هي 267 درجة مئوية، ما يمكنه من الصمود عند 
تطبيق عملية اللحام الخالية من الرصاص، ومن ثم يجعل عملية 

التجميع أسهل وأكثر فعالية في جانب التلكفة. 

يحتاج مصنعو األجهزة اإللكترونية إلى مواد أقوى وأخف وزنًا وأكثر تنوعًا ليتمكنوا من 
إنتاج مكونات أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر ذاكًء، واستنادًا إلى مواد )سابك( يستطيع 

مصممو الكهربائيات واإللكترونيات بجميع أنواعها - بدءًا بالراكئز وصواًل إلى الهواتف 
الذكية - أن يقدموا مزيدًا من االبتاكرات الطموحة لحياة أفضل. 

أداء عاٍل صديق للبيئة
دأب المصنعون على تصغير األجزاء وزيادة وظائفها في ذات 

 LEXAN ™ CXT الوقت، ما ُيعزز الطلب على راتنجات لكسان
الجديدة عالية األداء من )سابك(. 

تسمح هذه الراتنجات بإنتاج عدسات صغيرة كتلك المستخدمة 
في الهواتف المحمولة، مع القدرة على الصمود في ظروف 
القولبة القصوى، وتوفير مؤشر انكسار مرتفع، ويمكن لألجزاء 
ل عمليات التجميع الصعبة،  المصنوعة من هذه الراتنجات َتَحّمُ

مثل إعادة التدفق على البارد أو اللحام الموجة على لوحات 
الدوائر المطبوعة، وُيمكن استخدامها في إنتاج مكونات ذات 

ن.  هندسة أكثر تعقيدًا بسمااكت أقل وأطول، وقوام محَسّ

 ،LEXAN ™ CXT كما تستخدم الراتنجات في إنتاج فيلم لكسان
وهي مادة مطورة خصيصًا لتوفير حل عالي األداء وفعال 

التلكفة للطبقات اإللكترونية المطبوعة المرنة، وتعد مكونًا غير 
مرئي ولكنه ضروري حيث تكون المرونة الحرارية هي المفتاح 

 LEXAN ™ CXT لنجاح عمليات اإلنتاج الفعالة، فيما يمكن لفيلم
التعامل مع ظروف الحرارة، ويوفر عملية نقل فائقة الجودة، 
ووضوحًا عاليًا، وانخفاضًا في الضجيج مقارنًة باألفالم الحرارية 

التقليدية، مع مقاومة ممتازة لالصفرار تضمن دوام الوضوح 
الشبيه بالزجاج. 

وزن أقل: حرية أكبر في التصميم
تسعى شراكت تصنيع المعدات األصلية إلى استبدال المعادن 

والمواد التقليدية األخرى بمواد مبتكرة تهيئ لمصمميها مجااًل 
أكبر لالبتاكر، مع تقليل الوزن والتلكفة في معادالتهم التجارية، 

ويشمل ذلك العديد من التطبيقات مثل هيالك الهواتف 
الذكية واألجهزة الطبية و لوحات التحكم الداخلية في مركبات 

النقل الجماعي وغيرها.

 LNP™ THERMOCOMP™ توفر ُمركبات البولي كربونيت
HMD أداًء عاليًا للحصول على وزن أخف وزخارف هندسية أرفع 

سماكة في التطبيقات الهيلكية، ال سيما في المجاالت التي 
تتضمن المواد المستخدمة بها تضاربًا بين الخصائص المياكنيكية 

واالستقرار  المحسنة  بالليونة  يتعلق  الرئيسة، خصوصا فيما 
ثنائي األبعاد، ومقاومة التشوه. يسمح هذا المزيج المميز 

الذي توفره ُمركبات )سابك( بإنتاج أجهزة ذات جدران رقيقة 
السماكة، قادرة على اجتياز اختبارات السقوط الصارمة، فضاًل عن 
مطابقة واستقرار األلوان بشلك فائق، ما يساعد المصنعين على 

استقطاب المستهلكين المهتمين باألناقة والمظهر الجذاب. 

أعلى يمينًا: يؤدي راتنج EXTEMTM من )سابك( إلى تسريع مراحل إنتاج أجزاء 
االستشعار البصري ذات االتساق عالي الجودة، التي ُتستخدم في نطاق 

واسع من األجهزة.

أعلى: ُتستخدم راتنجات LEXANTM CXT في صناعة األجزاء عالية األداء 
في الهواتف النقالة، والراكئز اإللكترونية المطبوعة المرنة، والعديد من 

المكونات األخرى في األجهزة اإللكترونية.

يسارًا: تساعد ُمرّكبات THERMOCOMPTM HMD الُمصممين في تقديم 
تصاميم متفردة في جميع المجاالت بدءًا بالهيالك الخارجية للهواتف 

النقالة، مرورًا بهيالك األجهزة الطبية، وصواًل إلى لوحات التحكم الداخلية 
في وسائل النقل الجماعي. 
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المسئولية االجتماعية 

رت )سابك( سجاًل حافاًل يدعوها إلى الفخر فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا  َسّطَ
االجتماعية الجوهرية بدءًا بالتعليم مرورًا إلى الصحة والبيئة والزراعة، وتتمتع بالقدرة 

ووفرة الموارد والحضور العالمي، ما ُيمكنها من حمل مسئولياتها وإحداث التأثير 
اإليجابي الفاعل.

تتوافق المجاالت االستراتيجية للمسئولية االجتماعية الدولية 
في )سابك( مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، 

التي تركز على التعليم في مجال العلوم التقنية، وحماية البيئة، 
والصحة، والمياه والزراعة المستدامة. وتشلك هذه األولويات 
اإلطار الموحد الذي تسعى من خالله الشركة وموظفوها إلى 

تحقيق تغيير مستدام. 

تبدأ مبادرات المسئولية االجتماعية غالبًا بعدد محدود من 
األفراد أو المجموعات الصغيرة، ثم تحصل على تأييد محلي أو 
إقليمي، عندئٍذ تبدأ إدارة المسئولية االجتماعية في )سابك( 

تقديم المساعدة والدعم المالي لتلك المبادرات حسب الحاجة.

وقد اكن عام 2018م عامًا مثمرًا عززت فيه )سابك( نجاحاتها 
وكثفت جهودها لجعل العالم ماكنًا أفضل؛ حيث استثمرت 

إدارة المسئولية االجتماعية الموارد المالية واللوجستية لدعم 
المبادرات االستباقية الطوعية على أرض الواقع. 

الدعم واالستثمار
بلغ إجمالي مساهمات )سابك( في دعم برامج خدمة المجتمع 

هذا العام 36.5 مليون دوالر أمريكي، تنوعت بين تبرعات 
بسيطة، ودعم ُيقدم دفعة واحدة لمشاريع محلية، والتزامات 

ة ُتْحِدُث تغييرًا في حياة  كبيرة مستمرة، ما حقق فوائد َجّمَ
الناس، وتترك أثرًا طيبًا في جميع أنحاء العالم. 

الخدمات المجتمعية
تحرص )سابك( على خدمة المجتمعات التي تعمل بها، وتواصل 

البحث عن مبادرات لتحويل نواياها الحسنة إلى قيمة فعالة 
تسهم في إحداث تغيير حقيقي في المجتمع؛ عبر اختيار الوقت 

المناسب إلطالق مبادراتها. 

نظمت )شركة سابك أفريقيا( يومًا اجتماعيًا، قدمت فيه 
مساعدات عينية شملت األدوية ومستلزمات أساسية أخرى 

لدار السندس في القاهرة بمصر، وهي مؤسسة توفر اإلقامة 
والرعاية والتعليم لحوالي 300 طفل من ذوي االحتياجات الخاصة، 

وهم أطفال اكن يتم تهميشهم داخل المدارس أو حتى 
استبعادهم منها.

في الهند: تعاونت )سابك( هذا العام مع نادي الروتاري في 
بنغالور )الجنوب( و)جمعية التنمية الريفية في مناطق الصناعات 

البتروكيماوية(؛ لماكفحة تدهور المرافق والمباني التعليمية 
ما اكن يحرم الفئات الفقيرة من فرصة التعليم، وفي إطار 

عيد إعمار األسطح، وتجديد الجدران، وإصالح النوافذ،  ذلك اأُ
وإنشاء دورات مياه جديدة، وأنظمة لضخ وتنقية المياه، لتتحول 

المدارس المتداعية إلى بيئة سليمة ونظيفة يمكن لألطفال من 
خاللها الحصول على فرصة التعلم لمواجهة تحديات المستقبل 

وتحقيق حياة أفضل. 

وفي الواليات المتحدة األمريكية: تعاون العديد من مواقع )سابك( 
مع منظمة )يونايتد واي(، وهي منظمة مكرسة لتحويل الجهود 
التطوعية إلى برامج مؤثرة وفعالة، تعزز جوانب الصحة، والرعاية 

االجتماعية، وبناء الشخصية في المجتمعات المحلية. وقد نظم 
موقع )ماونت فيرنون( عدد من حمالت التبرع وجمع األموال، 
في حين شارك الموظفون مع أكثر من 300 من قادة المجتمع 

المحلي في مشاريع تهدف إلى خدمة المجتمعات المحلية. 

في المملكة العربية السعودية: شاركت )سابك( - بوصفها 
شرياًك حصريًا في مجال االبتاكر والمعرفة - في منتدى )مسك( 
العالمي، وانضمت إلى قادة عالميين، وممثلين من القطاعين 

العام والخاص، ووسائل إعالم دولية ومحلية، وآالف الطالب 
من المملكة ودول أخرى حول العالم، حيث شاركوا جميعًا في 

تحديد ما يجب على الشباب فعله ليؤهلوا أنفسهم للمستقبل 
باكتساب المهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين.

التعليم في مجال العلوم التقنية
يظل التعليم محوَر تركيٍز رئيسًا بالنسبة لـ )سابك(، سواء لتنمية 

أعمالها، أو من أجل الفوائد التي يحققها لألفراد والمجتمع 
كلك، وتلتزم )سابك( بشلك خاص بالـتعليم في مجال العلوم 

التقنية، وشملت مبادرات هذا العام ما يلي: 

التعاون من أجل تطوير القادة وريادة األعمال: وقعت 	 
)سابك( هذا العام اتفاقية مع )منظمة إنجاز العالمية( - 

ومقرها الواليات المتحدة، وهي منظمة غير ربحية مخصصة 
لتعليم الشباب والشابات - للتعاون في عدد من البرامج 
التعليمية واالبتاكرية في 22 دولة تعمل فيها )سابك( 

حول العالم، مستهدفة أكثر من )100( ألف طالب وطالبة. 
وبالتعاون مع )إنجاز السعودية(، ستبدأ )سابك( خمسة برامج 

جديدة في المملكة العربية السعودية تستهدف أكثر 
من )90( الف طالب وطالبة في 1500 مؤسسة بجميع أنحاء 

المملكة العربية السعودية، وتشمل البرامج مجاالت تخطيط 
الحياة الشخصية، والوعي البيئي والقيادة وريادة األعمال، 

وغيرها مما يستهدف إعداد الطالب للعمل المنتج.
بناء علماء المستقبل: حافظت )سابك( على التزامها في 	 

إسبانيا ببرنامج مدته تسع سنوات يتعلق باألحداث والفعاليات 
التعليمية في جامعة قرطاجنة، حيث يهدف البرنامج إلى 

تعزيز اهتمام الطالب بدراسة الكيمياء والعلوم وتحفيزهم 
ليكونوا علماء المستقبل، وذلك من خالل فعاليات تتضمن 

توفير تجارب علمية للزوار الصغار، وورشات عمل لطالب 
المرحلة الثانوية، إلى جانب محادثات حوارية ُتْعنى بالفتيات 

والشابات على وجه الخصوص.
دعم األطفال الموهوبين من ذوي االحتياجات الخاصة: 	 

رعت )سابك( الموسم الثاني لـ “مبادرة عمار لدعم 
الموهوبين والموهوبات من ذوي االحتياجات الخاصة”، التي 

ُتعنى باالستثمار في إماكنات المجتمع المختلفة، بما يتوافق 
مع قيم الشركة وأهداف )الرؤية السعودية 2030م(.

حماية البيئة
شهد العام تجمع موظفي )سابك( في كوريا وعائالتهم 

في )متنزه نويل( بـ )سيول( لزراعة أكثر من 100 شجرة من نوع 
الصفصاف األبيض الوردي، ضمن فعالية تهدف إلى تعزيز البيئة 

المحلية ومواجهة تغير المناخ. 

وفي كوريا أيضًا : نّظم متطوعو )سابك( بـ )تشونغ جو( عملية 
تنظيف )نهر هان( التي تتم بصورة سنوية، حيث تساعد عملية 
التنظيف - التي يسهم فيها الموظفون سنويًا منذ عام 2014م 

- في الحفاظ على النهر الذي يعبر مدينة سيول والمدن الرئيسة 
األخرى ، ويوفر المياه الصالحة للشرب لساكن المنطقة.

في هولندا: حرص متطوعو )سابك( على المشاركة في إجراء 
عملية تنظيف كبيرة في )بيرغن أوب زوم(، وقدموا ضمن هذه 

العملية دروسًا توعوية في أربع مدارس ابتدائية، تعلم خاللها 
األطفال أن البالستيك ضار بالبيئة إذا لم تتم إدارته بطريقة 

صحيحة، كما تعلموا كيفية إدارة النفايات بشلك صحيح. 

 والتقى متطوعو )سابك( مع أكثر من 240 طفاًل في )سيتارد 
– جيلين(، وذلك في إطار أسبوع “بيئة بال نفايات”، وقدموا 

معلومات عن كيفية تصنيع البالستيك، وأهمية إعادة التدوير 
واالستخدام والتخلص الصحيح من هذه المواد. 

وفي إطار اليوم العالمي للبيئة، ألقى فريق )سابك( بالمملكة 
المتحدة محاضرة أمام طالب مدرسة )بيشوبتون رد مارشال 
االبتدائية( حول فوائد البالستيك وأهمية الحد من مخلفاته، 

وإعادة تدويره واستخدامه.

وفي األمريكيتين: انضم موظفون من سبعة مواقع - بدءًا 
بكوبورغ في كندا إلى هيوستن ، تكساس، وصواًل إلى تامبيكو 
في المكسيك -للمشاركة مع آخرين من مجتمعاتهم المحلية 

في فعاليات االحتفال باليوم العالمي للنظافة الموافق 15 
سبتمبر ، وإزالة القمامة وتنظيف البيئات المحيطة بهم. 

الصحة 
تولي )سابك( عناية كبيرة للجوانب الصحية، وقد حظيت جهود 

متطوعيها في )تيسايد( بالمملكة المتحدة بالتكريم، وإحراز 
جائزتين خالل حفل توزيع جوائز “الصحة األفضل في العمل” 

الذي أقيم في مارس، ويعود الفضل في تحقيق هذا اإلنجاز 
إلى المجموعة التوجيهية للصحة والرعاية، ومشجعي الصحة 

والرعاية وهم جميعًا متطوعون. 

كما ترجع التحسينات المستمرة التي تحققت في مجال الصحة 
والرعاية إلى الشغف المستمر والوقت والجهد الذي يبذله 

متطوعو )سابك( في هذا الجانب. 

أطلقت )سابك( برنامج “العقل السليم للطفل السليم” في 
الهند، مستهدفًة نشر الوعي واالهتمام بالصحة والعناية 

الشخصية والمياه والنظافة، خاصة لدى أطفال الفئات األقل حظًا، 
وقد شمل البرنامج المدارس الحكومية والمدعمة من الدولة 
بمدينة )أنياكل تالوك( في والية بنغالورو، اكرناتااك لهدف الحد 

من التسرب الدراسي، ومساعدة األطفال للحفاظ على حياة صحية 
سليمة، فيما يجري دعم المبادرات التعليمية عبر تبرعات ُتقدم 

في شلك مجموعة أدوات نظافة الفم، فضاًل عن المساعدة في 
الحصول على خدمات طبية واستشارية منخفضة التلكفة.

كما واصلت )سابك( تقديم برنامج “إنهم يرون، إنهم يتعلمون”، 
وهو برنامج للرعاية الشاملة للعين، يتم خالله إجراء عمليات 
الفحص وتصحيح الرؤية ويقدم نظارات مجانية لألطفال في 

المدارس الحكومية والمدارس المدعومة من الحكومة، في لك 
من دلهي، وبنغالورو، وتشيناي، وفادودارا، ومومباي في الهند. 

مت )سابك( من قبل الجمعية الفيصلية الخيرية  كذلك ُكرِّ
النسوية، في حفل أقيم بمدينة جدة نظير تمويلها لمراحل 

تجديد المركز األول من نوعه للتوحد في المملكة، حيث يقدم 
خدماته إلى 40000 شخص يعانون التوحد في مدينة جدة، وقد 
تبرعت )سابك( بأكثر من 10 ماليين ريال لتغطية تاكليف أعمال 

التجديد في المركز، الذي تبلغ مساحته 2985 مترًا مربعًا، ويضم 
أحدث األساليب التعليمية والتأهيلية. 

واكنت )سابك( شرياًك استراتيجيًا لماراثون الرياض الدولي، الذي 
نظمته الهيئة العامة للرياضة، وشارك فيه أكثر من 30000 

مواطن ومقيم وعّداء محترف، فضاًل عن عدد من الرياضيين ذوي 
االحتياجات الخاصة. 

المياه والزراعة المستدامة
شارك مكتب )سابك( في لبنان - بالتعاون مع )روتاري لبنان( - 

في مبادرة كبرى استهدفت تركيب أنظمة لتوفير مياه الشرب 
لتالميذ المدارس، وشمل المشروع تركيب مرشحات وأنابيب 
وخزانات وصنابير ضغط، ما أتاح لـ )20( مدرسة الحصول على 

إمدادات مياه الشرب النظيفة الصحية اآلمنة، وقد تم االحتفاء 
بإطالق المبادرة في اثنتين من المدارس التي شملتها المبادرة. 

كما نظمت )سابك( - بمشاركة الجمعية التعاونية للتمور 
بالمدينة المنورة - ورشة تدريبية حقلية بعنوان “الممارسات 

الزراعية الجيدة لنخيل التمور”، استهدفت تقديم مساعدة 
استباقية وعملية للجمعيات الزراعية التعاونية، وتمكين 

المزارعين من فهم الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل، وتعزيز 
معرفتهم بسبل تحسين نوعيات وكميات وقيمة المحاصيل. 

 وأطلقت )سابك( قافلة زراعية إرشادية في السودان 
للمساعدة في نشر أفضل الممارسات الزراعية؛ ضمت 14 فريقًا 

فنيًا، شمل لك منها 150 شخصًا وثالثة أخصائيين، ومن خالل 
هذه القافلة - التي ُتعد األولى من نوعها في القارة األفريقية 
- أبرزت الشركة جهودها لدعم الزراعة المستدامة عبر التركيز 

على تعزيز كفاية المدخالت الزراعية، واعتماد الممارسات 
السديدة باستخدام المغذيات الزراعية المتخصصة. 
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الثروة البشرية 

تهيئ )سابك( بيئة تجسد المعنى الحقيقي لـ )كيمياء وتواصل(، 
ليصبح لك الموظفون جزًءا من منظومة تجمع عناصر ومحفزات 
النجاح، يشعرون فيها بالمسئولية تجاه مسيرتهم المهنية، إذ 

توفر لهم الشركة لك الدعم والتوجيه الذي يحتاجون إليه. 

يعمل الموظفون في )سابك( وفق معايير تحكمها الشفافية. 
ويعيشون قيمها المتمثلة في: التحفيز، والمشاركة، واإلبداع، 
واإلنجاز، وتركز بيئة العمل على بناء عالم أكثر ابتاكرًا واستدامة 

وتحفيزًا يسهم من خالله الموظفون في رسم مستقبلهم 
المهني، وفي الوقت ذاته ابتاكر حلول إبداعية للعالم. 

تتبنى )سابك( نهج التطوير المستمر للموارد البشرية، وحددت 
مسارًا ثابتًا متسقًا لمسيرتها التحولية، ماضيًة ُقُدمًا نحو تحقيق 
الفعالية التنظيمية، األمر الذي يعزز هويتها في انطالقها نحو 

المستقبل. 

)سابك( مع موظفيها الستكشاف ماكمن اهتمامهم
)سابك( شركة عالمية تدرك أن للك شخص محفزاته وتطلعاته 

الخاصة، وتؤمن بـ )الحوار( وسيلة ُمْثلى لتحقيق التوافق 
واالنسجام بين طموحات وتطلعات موظفيها، وما تقدمه لهم. 

ُتدرك )سابك( أن هناك فوارق في اهتمامات الموظفين، 
فمنهم من يسعى ليكون أداة تأثير وابتاكر، ومنهم من يرغب 

خوض غمار التحدي والنجاح ضمن بيئة الشركة العالمية الفريدة، 
فيما يتطلع آخرون إلى تنمية مواهبهم عبر االستفادة من 

فرص التطوير والمعرفة، وغير ذلك ُكُثر. 

من هذا المنطلق تعمل الشركة على تعظيم القيمة التي 
تقدمها لموظفيها، وتفتح لهم أبواب الحوار الشفاف الذي 
يتولى فيه الموظفون قيادة المناقشة واستكشاف العروض 

المحفزة التي تقدمها لهم بوصفهم أهم أصولها، وبدورها 
تدعو موظفيها الحاليين والمرتقبين لهذا الحوار، لتستكشف 

معهم ماكمن اهتماماتهم.

ويتواصل الحوار
تعي )سابك( أن بلوغ أعلى درجات النجاح يتحقق من خالل مواصلة 

الحوار مع موظفيها، وقد شهد شهر يناير 2018م اللقاء 
المفتوح الذي جمع نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
بالموظفين، وُبّثَ مباشرة من الرياض إلى مواقع الشركة حول 

العالم بما في ذلك مناطق الشرق األوسط وأوروبا واألمريكيتين 
وآسيا والمحيط الهادئ، واستعرضت المناقشات أداء الشركة 

خالل السنوات األخيرة، والتحديات االقتصادية والبيئية التي 
تواجهها، والتوقعات والتأثيرات المترتبة على الموظفين. 

كما أجرت الشركة هذا العام االستبيان الثاني لمتابعة الحوار، 
وتواصلت من خالله مع 19000 موظف حول العالم، ودعتهم إلى 
نقاش مفتوح شفاف حول القضايا التي تهمهم، وطرح رؤاهم 

بشأن النمو الوظيفي والتطوير المستقبلي. 

ويتواصل الحوار في )سابك( حتى انعقاد اجتماع نهاية العام، 
الذي يراجع خالله القادة أداء الشركة ويستعرضون الخطط 

المستقبلية للسنة التالية، كما يجري فيه تكريم الموظفين الذين 
حققوا إنجازات استثنائية، واالستماع كذلك إلى الزبائن والضيوف 

الذين ُيدعون خصيصًا لهذا االجتماع. 

موظفو )سابك( هم ثروتها الحقيقية ومفتاح نجاحها في لك اإلنجازات المحققة لها 
ولشراكئها وزبائنها حول العالم. 

مواصلة التعلم 
نشئت عام 2012م - مركزها   تمثل )أاكديمية سابك( - التي اأُ

العالمي للتعلم والنمو، إذ تواصل تعزيز ثقافة التعلم المستمر 
عبر استراتيجية تعليمية فريدة تواكب أرفع المستويات العالمية، 

ُصممت لتسريع عملية التطوير المهني للموارد البشرية وبناء 
المهارات الالزمة لتحقيق األهداف المستقبلية. 

كما شيدت )سابك( عالقات تعاونية مثمرة مع العديد من 
المؤسسات التعليمية والتقنية الرائدة في جميع أنحاء العالم، 
ُتمكنها من تعزيز سرعة وفعالية برامج التعلم التي تقدمها 

لموظفيها. 

تقدم األاكديمية - في مقرها أو عبر اإلنترنت - دورات تعليمية 
لتنمية وتطوير القدرات، تشمل 12 مسارًا تعليميًا مهنيًا وتضم 

أكثر من 5000 برنامج يمكن الوصول إليها إلكترونيًا من قبل 
موظفي )سابك( الذين يفوق عددهم 33000 موظف حول 

العالم، وتحوي هذه البرامج مناهج متخصصة تركز على التطور 
والنمو المعرفي لدى الموظف للمدى الطويل، كما تستمر 

األاكديمية في تنظيم برامج مهنية متخصصة تمنح ُمْجتازيها 
شهادات معتمدة في تخصصات مثل المبيعات، والتسويق، 

والمالية، والتصنيع، وسلسلة اإلمدادات وغيرها. 

أما عملية التطوير القيادي فتتم بصورة متوائمة مع أولويات 
)برنامج القيادة في سابك(، التي تركز على الرصد المبكر للقدرات 

القيادية داخل الشركة، واستكشاف ذوي التميز المهني، 
والقادرين على تنفيذ استراتيجيات األعمال من خالل تصور 

منطقي لها، ويتناول البرنامج المسيرة التطويرية للمرشح، بدءًا 
بكونه مشاراًك فرديًا وصواًل إلى توليه الدور القيادي. 

توفر )سابك( لك الدعم والتوجيه الذي يحتاجه الموظفون لتطوير 
مسيرتهم المهنية.

أسلوب القيادة في )سابك(
بدأت مبادرة )أسلوب القيادة في سابك( العام الماضي، وحددت 

أربع أولويات قيادية هي: “بطل المواهب”، “شريك التعاون”، 
“رائد االبتاكر” و“محفز التميز”، وتشلك هذه المبادرة مجموعة 

من المفاهيم والممارسات التي تنسجم مع قيم )سابك(، 
ويسترشد بها لك قائد إلنجاز العمل على النحو الذي يسهم في 

نمو وازدهار أعمال الشركة وموظفيها.

واآلن يطبق القادة في )سابك( مبادئ )أسلوب القيادة( بجميع 
أعمالهم، وقد استثمرت الشركة شبكتها الممتدة حول العالم 

لنشر الوعي بمفهوم )القيادة في سابك( في نحو 50 موقعًا 
يعمل فيها أكثر من 600 قائد شاركوا في جلسات تفاعلية 

وعمليات تعلم تجريبية. 

وحتى تتمكن )سابك( من توثيق نجاحاتها في أسواق تتسم 
بالتغيرات المستمرة، ستواصل إعادة تنظيم أعمالها واالستجابة 
لهذه التغيرات كي تظل على تواصل مع موظفيها، وقادتها، 

وزبائنها، والمجتمعات العالمية التي تعمل بها. 

تمكين )الرؤية السعودية 2030م( 
كثفت )سابك( استثماراتها وجهودها لدعم )الرؤية السعودية 

2030م(، واثقًة أن تطوير الثروة البشرية يلعب دورًا رئيسًا في 
دفع الرؤية قدمًا، لذا تعمل على تمكين الرؤية عبر انتهاج 

أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، وتأهيل الشباب 
السعوديين لسوق العمل بعد تطوير مهاراتهم وقدراتهم. 

في إطار ذلك نظمت )سابك( خالل عام 2018م “برنامج سابك 
الصيفي لإلبداع” بلك من الرياض والجبيل وينبع، الذي يعكس 

استراتيجيتها في نشر ثقافة االبتاكر والتفكير اإلبداعي المنسجم 
مع أهداف )الرؤية السعودية 2030م( ويواكب أحدث التطورات 
التعليمية على المستويات العالمية، شاماًل عددًا من المسارات 

المتعلقة بتصميم المنتجات التعليمية، والبيوت الذكية، 
وتطبيقات الهواتف المحمولة، والطاقة المتجددة. 

ْطِلَق “برنامج القيادة للقطاعات الحكومية” عام 2016م،  كما اأُ
ونجحت )أاكديمية سابك( في تقديم دورات تطويرية عالية التأثير 

ألكثر من 300 مسئول حكومي، استهدفت تنمية مهاراتهم 
القيادية والتنفيذية، فيما يتولى البرنامج رسم االستراتيجيات 

وأساليب اإلدارة الحديثة التي عززت ماكنة الشركة الريادية في 
السوق العالمية ونقلها إلى القطاعات الحكومية، وقد صمم 
البرنامج للمساعدة في نشر أفضل الممارسات عبر القطاعات 

الحكومية والخاصة، وتمكين )الرؤية السعودية 2030م(. 

وفي مساٍر مواٍز دشنت )سابك( هذا العام أول )بيت خبرة 
للموارد البشرية( ثمرًة لمذكرة تفاهم وقعتها مع وزارة 
الخدمة المدنية أثناء مؤتمر الموارد البشرية الذي نظمته 
الشركة عام 2017م، ويستهدف البيت دفع عملية تطوير 

القدرات وتحقيق التحول في منظومة الموارد البشرية 
بالمملكة والهيئات الحكومية، وتأهيلها لتسهم في تمكين 

أهداف الرؤية السعودية. 

وسوف تضطلع )سابك( بدور رائد في إنشاء مجتمع من 
المختصين في حقول الموارد البشرية، وتهيئة منصة تضم 

أفضل ممارسات الحوار برؤى خبراء من خارج منظومة الموارد 
البشرية بها، للمعاونة على مجابهة تحديات الموارد البشرية 

في الشركة، والمملكة بوجه عام. 

وستكثف جهودها - عبر جميع مجاالت أعمالها - لتعزيز اقتصاد 
المملكة، وترسيخ الثقافة وتوظيفها لبناء مستقبل مستدام 

من خالل مبادرات التعاون والمشاراكت البناءة. 

تركز بيئة )سابك( على بناء عالم أكثر 
ابتاكرًا واستدامة وتحفيزًا بإبداعات 

ثروتها البشرية. 

برامج تطويرية استثنائية لتسريع عملية 
التطوير المهني للموارد البشرية، وبناء 

المهارات الالزمة لتحقيق األهداف 
المستقبلية. 
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االبتاكر هو َدْيَدُن )سابك( ومفتاح نجاح جميع عملياتها، وقد 
عززت خالل عام 2018م جهودها في مجال االبتاكر وتطوير 

زًة  األعمال سعيًا لتحقيق أهداف استراتيجيتها لعام2025م، ُمَركِّ
بشلك خاص على رفع معدالت النمو، وتعزيز األعمال، واستثمار 

ماكسب االبتاكر وتسريع وتيرته:

رفع معدالت النمو: عملت )سابك( على بناء 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 المملكة 2030م(.
تعزيز قطاعات األعمال: شمل ذلك تنويع المنتجات 	 

المتخصصة، وإعادة تنظيم الشراكت التابعة في المملكة 
العربية السعودية لتحقيق المزيد من الفعالية والكفاية 

التشغيلية، ودعم طموحات النمو بشلك أفضل.
تسريع وتيرة االبتاكر: تعتبر )سابك( االبتاكر هو المحفز الرئيس 	 

للنمو وتوثيق التميز وتحقيق أهداف )استراتيجية 2025م(، 
وقد دأب قطاع التقنية واالبتاكر هذا العام على المضي ُقُدمًا 

في تنفيذ المشاريع طويلة األجل الغتنام الفرص المتاحة في 
األسواق والمنتجات، وتطوير تقنيات إجراءات العمل، وميزات 

التراخيص التقنية من خالل االستفادة من موارد الشركة 
وإماكناتها الداخلية المتاحة، وعبر الجهود التاكملية مع 

الشراكء الخارجيين، والمشاريع التقنية المشتركة.

مالمح النمو وتعزيز أعمال الشركة 
الواليات المتحدة

تسعى )سابك( جاهدة الستشراف الفرص االستثمارية في 
الواليات المتحدة األمريكية لدعم استراتيجية النمو الذاتي 

القائمة على اغتنام توافر المواد األولية المميزة، وفي إطار 
هذه الجهود أسست - بالتعاون مع شركة )إكسون موبيل( - 

مشروعًا مشتراًك )شركة تنمية ساحل الخليج األمريكي(؛ لتشييد 
وتشغيل مجمع بتروكيماوي في مقاطعة )سانت باتريسيو( على 

الخليج األمريكي بتكساس. 

إنتاجية سنوية 1,8 مليون  يشمل المشروع وحدة تكسير بطاقة 
الخطي،  الكثافة  إيثيلين منخفض  البولي  طن، ومصنعين إلنتاج 

ْرِسَيت عقود  اأُ ومصنعًا إلنتاج جاليكول اإليثيلين األحادي، وقد 
البنية  الهندسية والتوريدية واإلنشائية، وبدأ تشييد  األعمال 
التحتية، ومن ثم يبدأ بناء المجمع الصناعي بعد الحصول على 

التصاريح الالزمة، ويتوقع إتمام البناء في الربع األخير من عام 2021م.

عالوة على ذلك هناك عدد من المشاريع األخرى في أمرياك قيد 
التطوير أو اإلنشاء.

آسيا
إلى هيمنة آسيا والصين على  التحليالت االقتصادية   تشير 

الطلب العالمي من المواد الكيماوية في المستقبل، وتخطط 
)سابك( لتعزيز حضورها في أكبر أسواقها االستراتيجية، فيما 

كثفت جهودها لالستفادة من البنية التحتية واإلماكنات المحلية 

لدعم طموحاتها للنمو في الصين، حيث تضم شبكتها الحالية 
هناك مركز أبحاث عالميًا، وثالثة مصانع للبالستيكيات الهندسية، 

َجت  وأحد عشر مكتب مبيعات وأكثر من 1500 موظف، وُتوِّ
جهودها عام 2018م باستحقاق جائزة المعهد الصيني ألفضل 

أصحاب العمل.

واتفاقًا مع استراتيجيتها لتوسيع العمليات الصناعية، 
واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز ماكنتها في السوق 

الصينية، وقعت )سابك( في سبتمبر 2018م مذكرة تفاهم مع 
حكومة مقاطعة )فوجيان(، ووضع إطار للتعاون لتطوير مجمع 

بتروكيماوي بمستوى عالمي.

كما واصلت )سابك( تعزيز وتوسيع حضورها في مجال المنتجات 
المتخصصة بمواقع أخرى في آسيا، بما في ذلك سنغافورة - 

على سبيل المثال - حيث قدمت الحكومة الموافقات والحوافز 
الضريبية لمصنع مادة )ألتم™( المزمع إنشاؤه، الذي يشلك 

عامل تمكين مهمًا وحاسمًا في استراتيجية )سابك( للمنتجات 
المتخصصة في آسيا.

أوروبا
تتميز )سابك( بحضور بارز في أوروبا، حيث تمتلك 12 موقعًا 

صناعيًا في سبعة بلدان ، تعززها ماكتب مبيعات في 11 دولة 
وأربعة مراكز للبحث العلمي واالبتاكر.

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 التقنية ودفع مسيرة االبتاكر بما يتوافق مع أصعب 
األهداف المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية واالستدامة، كما 

تضطلع الشركة بدور رائد في مواجهة تحديات التغير المناخي 
وتتبنى إنتاج بوليمرات معتمدة قابلة للتطوير، إلى جانب العديد 

من المشاريع الرامية إلى تنمية قدراتها فيما يتعلق باللدائن 
القابلة للتدوير واالقتصاد الدائري.

تشمل استراتيجية )سابك أوروبا( اتخاذ خطوات مهمة بشأن 
تعزيز أعمال المنتجات المتخصصة. 

على سبيل المثال، يجري العمل على إعادة تشغيل مصنع راتنج 
بولي فينيلين إيثر )PPE( في)بيرغن أووب زووم( بهولندا 

مع نهاية عام 2019م، ويتوقع أن يرفع المصنع - عندما يعمل 
باكمل طاقته التشغيلية - إنتاج )سابك( من هذا الراتنج بنسبة 
40 % مقارنة بعام 2017م، ما يعزز نمو أعمال الشركة في مجال 

المنتجات المتخصصة بهذه المنطقة. 

وفي إطار تحقيق هدفها أن تصبح الشركة العالمية الرائدة 
في مجال المنتجات المتخصصة، استحوذت )سابك( هذا العام 

على نسبة 24,99 % في شركة )لكارينت للمنتجات الكيماوية 
المتخصصة( التي يقع مقرها في سويسرا. 

أبرم الجانبان مذكرة تفاهم تتعلق بالتاكمل بين قطاعْي 
المنتجات المتخصصة في الشركتين، وتتواصل المناقشات 

حول التفاصيل واإلجراءات التي يتوقع أن تساعد )سابك( على 
االستفادة من قدرات وإماكنات )لكارينت(، كما تعمل )سابك( 

هذا العام على فصل أعمالها العالمية الحالية في قطاع 
المنتجات المتخصصة تحت كيان مستقل، إلكساب أعمالها في 

هذا المجال مرونة أكبر لدعم نموها المستقبلي.

أفريقيا
تتطلع )سابك( إلى أفريقيا باعتبارها سوقًا واعدة، وقد ركز 

المشروع المشترك )تاكمل( هذا العام على إتمام دراسة الجدوى 
لمشروع الحديد الخام في )أتوماي( بموريتانيا؛ تمهيدًا للحصول 

على تصريح أعمال االستكشاف عام 2019م، وتنفيذ التصميم 
الهندسي ليتولى الشراكء اتخاذ القرار االستثماري في هذا الشأن.

 المملكة العربية السعودية
أسست )سابك( - في المملكة العربية السعودية - شركة 

جديدة هي )سابك الستثمارات المغذيات الزراعية(؛ لهدف 
توحيد وتاكمل أصول المغذيات الزراعية، وتعزيز فعالية األعمال 
وكفايتها، وتهيئتها الستثمار أفضل فرص النمو المستقبلية. 

يشمل ذلك حصة )سابك( البالغة 50 % بشركة الجبيل لألسمدة 
)البيروني( والشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن البيطار(، 

وحصتها البالغة 33,33 % بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
)جيبك(، وكذلك حصتها البالغة 30 % بشركة معادن للفوسفات، 

وحصتها البالغة 15% بشركة معادن وعد الشمال للفوسفات. 

كما وقعت )سابك( مذكرة تفاهم غير ُملزمة مع شركة األسمدة 
العربية السعودية )سافكو( التابعة لها لدفع مسيرة التاكمل 

للشركة التي تم تأسيسها حديثًا، وذلك تبعًا لموافقة الجهات 
التنظيمية والمساهمين.

الحوكمة 
عملت )سابك( هذا العام على عدة جبهات لتعزيز كفاية 

وفعالية أنظمة الحوكمة بها إلثراء النمو الذاتي واالستحواذي، 
ومتابعة جهود تحسين قطاعات أعمال الشركة، وقامت إدارة 

الدمج واالستحواذ بتطوير وإطالق إجراءات للحد من التعرض 
للمخاطر، ودعم تطوير االستحواذ ليكون أداًة للنمو الذي 

تستهدفه )استراتيجية سابك 2025م(، وقد أسهمت إعادة 
الهيلكة الشاملة في إيجاد منظومة متاكملة ومحكمة بشلك 

تام، ما يزيد فعالية أعمال الشركة ويعزز قدراتها.

تجمع وحدة االبتاكر وتطوير األعمال خبراء )سابك( من جميع القطاعات لتحديد وتعزيز 
سبل النجاح المستقبلي للشركة.

يمينًا وأسفل: مركز )سابك( لتطوير التطبيقات 
البالستيكية، ومركز )سابك( التقني في شغنهاي، 

هما جزء من منظومة عالمية للتقنية واالبتاكر، تطور 
من خاللها )سابك( حلوال تقنية مبتكرة.

التزاماتناالتقرير السنوي للعام 2018م 5253



 االبتاكر وتطوير األعمال
)تتمة(

المشاريع المشتركة
تأسست إدارة شئون المشاريع المشتركة منتصف عام 2015م 

لحماية مصالح )سابك( مع الشراكء في المشاريع المشتركة 
القائمة والجديدة بالمملكة العربية السعودية والعالم، وشهد 

عام 2018م العديد من الفعاليات:

إعداد إطار عمل شامل خاص بإدارة حوكمة المشاريع 	 
المشتركة، وذلك للكيانات الخاضعة للرقابة وغير 
الخاضعة لتقديم إرشادات حول أفضل الممارسات 

لمشاريع )سابك( المشتركة.
وضع مبادئ توجيهية لتطوير اتفاقيات المشاريع المشتركة، 	 

استنادًا إلى أفضل الممارسات الرائدة للمشاريع الجديدة.
رصد مناطق التركيز الرئيسة، وإجراء مراجعة سنوية 	 

للمشاريع المشتركة، لهدف تعزيز أهداف )سابك( 
االستراتيجية عبر مشاريعها المشتركة، وتحسين مواءمة 

استثماراتها في المشاريع.
تطوير برنامج عالمي المستوى ألفضل الممارسات المعترف 	 

بها، وتنظيم تدريب شامل لمديري مجلس اإلدارة، وإعداد 
كتيب مجالس إدارات الشراكت التابعة لمساعدة المديرين 

الجدد على أداء أدوارهم ومسئولياتهم.
استحداث إجراء لتقويم أداء مجالس إدارات الشراكت التابعة 	 

لضمان فعاليتها. 

االبتاكر
واصل قطاع البحث والتطوير في )سابك( خالل عام 2018م تعزيز 
أعمال األبحاث والتطوير، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها، وتكثيف 

الجهود المتعلقة بتقنيات إجراءات العمل وترخيص التقنيات، 
وتوسيع مبادرات البحث والتطوير واالبتاكر التقني.

مشاريع قطاع التقنية واالبتاكر 
تشمل مشاريع قطاع التقنية واالبتاكر 42 مشروعًا نشطًا تركز 

على األعمال بالغة األهمية في استراتيجية الشركة، وتبلغ 
استثماراتها اإلجمالية 12 مليار دوالر أمريكي. 

كما حقق قطاع التقنية واالبتاكر 685 براءة اختراع ُممنوحة وأخرى 
في انتظار منحها، فضاًل عن حماية االختراعات الجديدة في مواد 

اللقيم البديلة والتقنيات الحديثة والمواد.

وقد سجلت مشاريع البحث والتطوير في )سابك( العديد من 
اإلنجازات بما في ذلك:

التمكن من صنع مفتاح تحويل يعمل عن بعد، مصنوع من 	 
فيلم رقيق، يتم تشغيله ذاتيًا، وفّعال من حيث التلكفة، وقد 

 )XPC( أمكن تصنيعه بفضل تقنية البوليمرات المشتركة
المملوكة لسابك ومحمية بأكثر من 20 براءة اختراع، وقد تم 

هذا المنتج ضمن أعمال وحدة المنتجات المتخصصة. 
تمكنت الشركة من إطالة مدة تحلل وانطالق اليوريا بنجاح في 	 

التربة )أكبر 20 مرة من المنتج التقليدي(؛ استنادًا إلى تقنية 
التغليف والتركيب الكيميائي للمادة المغلفة التي تعتمد في 

إنتاجها على البوليمرات القابلة للتحلل بيولوجيًا. 
تطوير مركب )سابك( الجديد من البولي إيثيلين عالي الكثافة 	 

المخصص ألغطية العبوات ويشتمل على مضافات، ما يخفض 
وزن األغطية من 3.2جم إلى جرامين.

تراخيص تقنيات إجراءات العمل
يسعى قطاع التقنية واالبتاكر في )سابك( إلى دمج تقنيات 

اإلجراءات الخاصة به في العديد من مشاريع النمو العالمية، بما 
في ذلك البولي بروبيلين، والبولي إيثيلين، والكيماويات، وهناك 

اتفاقات نهائية للتراخيص قيد المناقشة مع شراكء المشاريع. 

كما بذل جهودًا حثيثة للرصد واالستحواذ على تقنيات عالمية 
المستوى في مجاالت المواد الكيماوية والبوليمرات والمغذيات 

الزراعية والمنتجات المتخصصة والمعادن؛ لدفع عجلة النمو 
وتعزيز ميزات الشركة وقدراتها التنافسية على المستويات 

العالمية، ويتم تطبيق التقنيات في تطوير مشاريع جديدة وبناء 
مشاراكت استراتيجية.

وواصلت )سابك( تنفيذ الحلول التقنية المبتكرة لزيادة إنتاجية 
األصول، وتعزيز الكفاية والحد من كثافة استهالك الطاقة من 

خالل التركيز على أساسيات إجراءات العمل، واستخدام األدوات 
المتقدمة، وتطبيق خبرة تشغيل الوحدات، وقد أتمت حوالي 20 

مشروعًا لدعم الشراكت التابعة.

المشاريع التقنية المشتركة 
شهد هذا العام توسعًا كبيرًا في المشاريع التقنية المشتركة 
بأوروبا وأمرياك الشمالية والصين والمملكة العربية السعودية، 

ما أسهم في إضافة العديد من االستثمارات والتطورات في 
المجاالت ذات األهمية االستراتيجية ألعمال الشركة األساسية.

 وقد امتدت المشاريع العالمية لتضم أكثر من 20 شركة، 
وساعدت مشاريع التقنية في دعم الشراكت المستثمرة من 

خالل احتضان األعمال العالمية، كما أسهمت عمليات التحقق 
من صحة التقنيات وتنفيذها في تقويم قدرة التقنية المقترحة 

واستخداماتها في )سابك( والمملكة العربية السعودية.

يسارًا: تتميز )سابك( بحضور بارز في 
أوروبا، حيث تمتلك 12 موقعًا صناعيًا 

في سبعة بلدان، تعززها ماكتب 
مبيعات في 11 دولة وأربعة مراكز 

للبحث العلمي واالبتاكر.

أقصى يسار: شهد عام 2018م 
توسيع منظومة شرااكت )سابك( 

في مجال التقنية في أوروبا، وأمرياك 
الشمالية، والصين، والمملكة العربية 

السعودية. 

التوصل إلى تقنية جديدة رائدة، تعمل على تغليف سماد 	 
اليوريا بطبقة من البوليمر القابل للتحلل في التربة بيولوجيًا، 

وتوفر هذه التقنية منتجًا يحوي 44% نيتروجين مع التحكم 
بمعدل ذوبان اليوريا بكفاية عالية يمكن أن تصل ألكثر من 

70 يومًا، ما ُيشلك منافسة قوية ألداء قادة السوق في 
هذا المجال حاليًا. 

تطوير عملية متاكملة لتحويل 15 % من الطاقة الشمسية 	 
إلى الهيدروجين، وتتكون هذه العملية من نموذج أولي 

ثابت يجمع خلية شمسية متعددة الوصالت عالية التركيز مع 
محلل كهربائي لـ )توافق الطاقة(، ويمكن إنتاج الهيدروجين 
واألكسجين بشلك منفصل في مفاعل غير غشائي )تقنية يتم 
تطويرها بشلك مستقل(، ما يتيح لــ )سابك( تطوير عمليات 

يمكن من خاللها تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون وإنتاج 
كيماويات أكثر مالءمة للبيئة. 

دعم تنفيذ التزامات االقتصاد الدائري من خالل دراسة المواد 	 
المتمايزة لتطوير حفازات جديدة من شأنها توسيع نطاق 

تطبيقات البولي أوليفينات، وذلك باستخدام تجربة حديثة عالية 
اإلنتاجية لتقويم العديد من الحفازات الجديدة واألوليفينات.

تنفيذ العديد من المبادرات واإلجراءات األخرى لتقنيات إجراءات 	 
العمل، وتراخيص التقنيات.
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االمتثال وإدارة المخاطر 

تتولى اإلدارات الثالث إعداد تقارير متناسقة المعلومات، 
وتقديمها بصفة منتظمة للجنة التنفيذية إلدارة المخاطر 

في )سابك(؛ حيث تشرف )لجنة المخاطر واالستدامة( بمجلس 
اإلدارة على أنشطة إدارة المخاطر فيما يتعلق بتقويم أهم 

المخاطر التي تواجه أعمال الشركة، بينما تتولى )لجنة المراجعة( 
بالمجلس اإلشراف على األنشطة الخاصة بإدارة االمتثال في 

الشئون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق باالمتثال 
وأخالقيات العمل. 

الشئون القانونية 
ُتْعَنى إدارة الشئون القانونية بتعزيز النمو، ودفع عجلة المعامالت 

التجارية، ودعم عمليات الدمج واالستحواذ، وتقديم المشورة 
االستراتيجية إلثراء الفرص والحد من المخاطر، فضاًل عن دعم 

الجهود الرامية إلى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة لعام 
2025م عبر مسارين رئيسين هما: )بناء ثقافة وإجراءات قوية 
في مجال االمتثال وغرسها وترسيخها لتوثيق أرفع المعايير 

األخالقية(، و)العمل عن كثب مع قادة الشركة لحماية الملكية 
الفكرية تعظيمًا للقيمة التي تثمرها األنشطة والجهود االبتاكرية(.

حققت برامج االمتثال واألخالقيات إنجازات ملموسة عام 2018م، 
منها إتمام المراجعات الخاصة باالمتثال وتخفيف المخاطر 

مع ثالثة وأربعين من القادة التنفيذيين ووحدات أعمالهم 
االستراتيجية والمركزية، واالستجابة لمتطلبات تقويم ثقافة 

النزاهة على مستوى أعمال الشركة من خالل برنامج فعال يحدد 
فيه جميع القادة والمديرين لفرقهم التزاماٍت تهدف إلى بناء 

بيئة أخالقية تتسم بالمزيد من اإليجابية. 

عالوًة على ما تقدم، حرصت )سابك( على تعزيز التزامها 
ماكفحة الفساد على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ إذ واصلت 

داخليًا تحسين برنامجها المستمر للتحقق من امتثال الموردين 
لألنظمة وأخالقيات العمل، وإيجاد أداة داخلية جديدة لتقويم 

المخاطر وضمان النزاهة وترسيخ الممارسات األخالقية عبر 
)سلسلة اإلمدادات العالمية( بالشركة. 

أما على المستوى الخارجي، فقد اضطلعت قيادة الشركة بأدوار 
بارزة في العديد من الفعاليات الدولية المهمة، بما في ذلك 
االنضمام إلى مجموعة العمل المعنية بالنزاهة واالمتثال في 

مجموعة العشرين باألرجنتين، والتحدث إلى المؤتمر الدولي 
لماكفحة الفساد، وهو المؤتمر الذي استضافته وزارة الشئون 
الخارجية الدنماركية ومنظمة الشفافية الدولية، باإلضافة إلى 

المشاركة في العديد من المنتديات واألحداث والمناسبات األخرى 
التي تركز على تبادل األساليب الُمْثَلى وأفضل الممارسات في 

مجال االمتثال وأخالقيات العمل حول العالم. 

وفي إدارة الملكية الفكرية أثمرت الجهود االبتاكرية تقديم 
حوالي أربعمائة طلب براءة اختراع جديدة، مع التركيز على 

حماية براءات االختراع المتعلقة بالمشاريع ذات القيمة العالية، 
فيما تجاوز العدد اإلجمالي لبراءات االختراع المسجلة حاليًا باسم 

)سابك( على مستوى العالم أحد عشر ألفًا وخمسمائة براءة. 
د اإلدارة في الوقت ذاته على ضمان استمرار براءات  وتشدِّ

االختراع الحالية في خدمة أهداف النمو بالشركة، والتوسع في 
البرامج التدريبية الخاصة بالملكية الفكرية لتشمل العديد من 

شراكت )سابك( حول العالم، باإلضافة إلى تبادل المعلومات بين 
الشراكت التابعة وشراكء المشاريع المشتركة. 

إدارة المخاطر 
كثفت إدارة المخاطر في عام 2018م جهودها التعاونية المثمرة 

الرامية إلى دعم أهداف األعمال في )سابك(، وركزت على 
أولويات عديدة تضمنت تعزيز ثقافة رفيعة ذات مستوى عالمي 
بشأن اليقظة والوعي بالمخاطر، وتطوير إجراءات التخاذ القرارات 

بحيث تؤخذ حسابات المخاطر بعين االعتبار، والمساعدة على 
ضمان استمرار األعمال أثناء تنفيذ المشاريع الكبرى ومبادرات 

التحول، والتركيز على التميز في التشغيل، عالوة على تعزيز أداء 
الضوابط العالمية التي تحكم إجراءات العمل وحقوق الوصول، 

والبرامج الخاصة بالتأمين ومخاطر االئتمان. 

باإلضافة إلى ما تقدم، واصلت الشركة في عام 2018م تنفيذ 
العديد من أدوات تقويم المخاطر، وكذلك دعم أساليب اتخاذ 

القرارات القائمة على أساس مراعاة المخاطر لهدف التمكن من 
اإلدارة الفعالة للتهديدات والفرص. 

وعلى صعيد إجراءات العمل الحالية في )سابك( وشراكتها، 
استمر التركيز بشلك أساسي على دمج عملية إدارة المخاطر ضمن 

إجراءات العمل الحالية بالشركة، والتشجيع على اليقظة والوعي 
بالمخاطر عبر القطاعات المختلفة، وقد شهد عام 2018م قيام 

الشركة بمراجعة مخاطرها الكبرى لضمان الحد منها وتعزيز 
الفرص دعمًا الستراتيجية النمو وتحقيق الماكسب في العمل. 

دأبت إدارة المخاطر على تقديم تحليالت متعمقة لمعلومات 
المخاطر سعيًا لرصد مستوى األحداث المحتملة التي من شأنها 

التأثير على )سابك( على الصعيدين االستراتيجي والتشغيلي 
في ضوء اقتصاد عالمي ديناميكي وبيئة سياسية جغرافية 

)جيوسياسية( سريعة التطور، وتيارات وتوجهات تنافسية كبرى، 
وتصورات دائمة التغير من قبل الزبائن. 

تتبنى )سابك( أرفع معايير االمتثال وتسعى إلى تهيئة بيئة عمل 
تحكمها أفضل المعايير والضوابط، وقد واصلت في عام 2018م 

نشر نهجها العالمي بشأن صالحيات الوصول لغرض التحكم 
الهيلكي في حقوق الوصول وفق منظور شمولي عالمي، مع 
الحد بشلك كبير من المخاطر المتعلقة بالفصل بين المهمات 
في أداء أعمالها وإجراءات عملياتها ضمن نظام )ساب(، إلى 

جانب اتخاذ خطوة متقدمة أخرى بدأتها ببناء القدرات لمراقبة 
بعض عناصر التحكم في التطبيقات بطريقة آلية في النظام. 

تولي الشركة أقصى درجات العناية واالهتمام الستمرارية 
األعمال ودرء التداعيات السلبية لألحداث المفضية إلى توقف 

األعمال، ما يشلك محور تركيز مستمر، حيث أنجزت إدارة 
استمرارية األعمال في عام 2018م سلسلة من الكتيبات المتعلقة 
بالعمل وفق إجراءات متاكملة من البداية إلى النهاية حال حدوث 
توقف في نظام )ساب(، ومضت قدمًا في إعداد الخطط الرامية 
إلى ضمان استمرارية األعمال في قطاع التصنيع ووحدات العمل 

االستراتيجية حول العالم، كما ظّلت تراقب عن كثب المخاطر 
الناجمة عن توقف األعمال جّراء الظروف الجيوسياسية الطارئة، 

وتعاونت مع الكيانات والجهات ذات العالقة لوضع الخطط 
المناسبة لضمان استمرارية األعمال، مستهدفًة تقليص أي تأثير 
ألية حاالت توقف محتملة يمكن أن تتعرض لها الممرات المائية 

االستراتيجية التي تمّرُ عبرها واردات )سابك( وصادراتها. 

تلتمس )سابك( حلولها التأمينية من خالل التعاون مع شراكت 
التأمين ذات السمعة العالمية الطيبة آليًة لتحويل المخاطر، وقد 

َم برنامجها التأميني لحماية مصالحها حول العالم، فيما  ُصمِّ
تواصل تعزيز )برنامج التأمين العالمي( لديها عبر إدخال )سياسة 

مخاطر اإلنترنت(، كما عملت على الحد من المخاطر المرتبطة 
باالئتمان من خالل استخدام التأمين االئتماني واألدوات المصرفية، 

ز فريقها على إضافة القيمة من خالل تبني حلول  كذلك ُيركِّ
تأمينية مبتكرة وممارسات جديدة، فضاًل عن االستفادة من 

حضور )سابك( وشباكتها العالمية. 

المراجعة الداخلية 
تولت إدارة المراجعة الداخلية مراجعة عمليات )سابك( خالل عام 

2018م، واضطلعت بتدقيقها وفقًا لـخطة المراجعة السنوية 
المعتمدة من لجنة التدقيق بالشركة، كذلك أجرت شركة 

)إرنست آند يونغ( - المدقق الخارجي للشركة - عمليات تدقيق 
دورية، وراجعت البيانات والقوائم المالية الختامية للشركة. 

وقد عقدت لجنة التدقيق/المراجعة، والمراجعون الداخليون 
والخارجيون عدة اجتماعات لمناقشة الضوابط الداخلية، والمخاطر 

الناشئة، والتغيرات في بيئة الرقابة الداخلية المتأثرة بالتغيرات 
التنظيمية، وأنشطة االستحواذ، ومبادرات النمو االستراتيجي. 

تواصل )سابك( تعزيز المناخ الرقابي الداخلي من خالل المشاركة 
الفاعلة والعمل التاكملي من قبل إدارات الشئون القانونية، 
والمخاطر، والمراجعة الداخلية، وقد أكملت إدارة المراجعة 
الداخلية جميع عمليات المراجعة المدرجة في الخطة لعام 

رت إدارة المراجعة  2018م شاملًة بعض الشراكت التابعة، كما سّخَ
الداخلية مواردها وخصصتها ألنشطة التحسين المستمر، مثل 

استخدام تحليالت البيانات بصورة أوسع نطاقًا، وتدريب المراجعين، 
وتطوير برامج المراجعة والتدقيق، وتحليل تقويم المخاطر. 

أما التقيد بالمعايير الدولية للمراجعة، فقد ظل قائمًا ومستمرًا 
من خالل )مركز الخبرات( في اإلدارة ألجل ضمان الجودة في 

تنفيذ األعمال وبرامج التطوير. وقد خلصت )المراجعة الخارجية 
لضمان الجودة( إلى رأي بأن هنالك توافقًا مع معايير معهد 

المراجعين الداخليين، وميثاق أخالقيات المهنة، وأسفرت 
المراجعة عن تقديم توصيات بشأن التحسين المستمر ألداء 

المراجعة الداخلية، كما شهد عام 2018م تركيزًا مكثفًا على 
أنشطة )المراجعة الداخلية لضمان الجودة(.

تعمل إدارات الشئون القانونية، والمخاطر، والمراجعة الداخلية وفق منظومة متاكملة 
لحماية مصالح جميع األطراف ذات الصلة بسابك، ويشمل ذلك الزبائن والموظفين 

والمساهمين، فضاًل عن التعامل السديد مع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها 
الشركة بصورة تسهم في مساعدتها على تحقيق أهدافها لعام 2025م، وأن تصبح 

)الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات(. 

تتبنى )سابك( أرفع معايير االمتثال 
وتسعى إلى تهيئة بيئة عمل تحكمها 
أفضل المعايير والضوابط، وقد واصلت 

في عام 2018م نشر نهجها العالمي 
بشأن صالحيات الوصول لغرض التحكم 

الهيلكي في حقوق الوصول وفق 
منظور شمولي عالمي، مع الحد بشلك 

كبير من المخاطر المتعلقة بالفصل بين 
المهمات في أداء أعمالها وإجراءات 

عملياتها ضمن نظام )ساب(.
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البيئة والصحة والسالمة واألمن

يضم هيلك )سابك( التنظيمي العالمي للبيئة والصحة والسالمة 
واألمن العديد من اإلدارات الرئيسة، بما في ذلك الصحة، والبيئة 

والسالمة، واألمن، وإدارة مخاطر العمليات واإلشراف على 
المنتجات، وتشلك هذه اإلدارات مراكز امتياز تساعد على دعم 

وتعزيز أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن في مواقع الشركة 
حول العالم. 

يعمل هذا القطاع في ضوء توجيهات )المجلس التنفيذي 
للبيئة والصحة والسالمة واألمن( الذي يقوده الرئيس التنفيذي 
للشركة، ويجتمع مرتين سنويًا بمشاركة نواب الرئيس التنفيذي، 

وقادة اإلدارة العالمية للبيئة والصحة والسالمة واألمن، 
الستعراض البرامج االستراتيجية واألداء واإلنجازات، وتحديد 

األهداف، واعتماد مبادرات وبرامج البيئة والصحة والسالمة 
واألمن على مستوى الشركة. ويساند المجلس التنفيذي في 

أعماله مجلس البيئة والصحة والسالمة واألمن، الذي يضم 
كبار القادة في قطاع التصنيع، وقادة الشراكت التابعة وإدارات 

البيئة والصحة والسالمة واألمن، إلى جانب مجلس اإلشراف على 
المنتجات، واللجان اإلقليمية للبيئة والصحة والسالمة واألمن. 

وقد ركز القطاع في 2018م على المجاالت الرئيسة؛ بما في ذلك 
تطوير معايير إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن، وتنمية الكفايات 

المعنية بالمراجعة واإلشراف على المنتجات، وتعزيز مستوى 
القيادة والثقافة واالنسجام في أداء البيئة والصحة والسالمة 

واألمن، وتطبيق نظام موحد ومتاكمل إلدارة العمليات، وتطوير 
مؤشرات األداء الرئيسة واألهداف الخاصة بها، وتعزيز إجراءات 

اكتشاف المخاطر وإدارتها، إضافة إلى برامج اإلبالغ عن الحوادث. 

معايير إدارة السالمة والصحة والبيئة واألمن 
توفر معايير السالمة واألمن والصحة والبيئة إطارًا رائدًا لتحقيق 

أهداف الشركة في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن، 
وتحديد مجاالت التطوير، ودفع األداء المستدام للبيئة والصحة 

والسالمة واألمن، وتوفير البرامج التدريبية للقيادة، وتحقيق 
استراتيجية 2025م.

تبنت )سابك( في 2017م مشروعًا يستهدف تحديد وتنفيذ 
التحسينات في معايير السالمة والصحة والبيئة واألمن، وكثفت 

جهودها في 2018م لمواصلة العمل في هذا المشروع الذي 
ينطلق عبر ثالثة مسارات هي: تقويم األداء في مجال البيئة 

والصحة والسالمة، وتحسين معايير السالمة والصحة والبيئة 
واألمن، و"أاكديمية القيادة". 

تقويم البيئة والصحة والسالمة واألمن
ْجِرَي استبيان عن ثقافة البيئة والصحة والسالمة واألمن لتحديد 	  اأُ

المجاالت التي تحتاج التركيز، تبعته تقويمات للبيئة والصحة 
والسالمة واألمن في تسع شراكت تابعة بالتعاون مع استشاري 

خارجي و25 عضوًا من )سابك( وشراكتها التابعة، وعقب هذه 
التقويمات قدم االستشاري تقارير عن أهم اإلجراءات اإلضافية 

التي يجب اتخاذها للحد من المخاطر، وأداة جديدة لتحديد 
المخاطر، وبروتوكول لتوجيه مبادرات التحسين. 

بعد ذلك ُعِقَدت ورشة عمل مع شراكت )سابك( التابعة 	 
الستعراض المواضيع المشتركة التي تم تحديدها في 

التقويمات، مع تحليل الثغرات، وإعداد قائمة باإلجراءات 
المطلوبة بجدول زمني محدد إلزالة المخاطر المشتركة. 

تحسين معايير إدارة السالمة والصحة والبيئة
أجرى االستشاري الخارجي استبيانًا لرصد القضايا والثغرات في 	 

معايير إدارة السالمة والصحة والبيئة، مع التركيز على أهم 
األولويات وأفضل الممارسات. 

وفي إطار هذه الجهود تم تطوير معايير التأهيل الخاصة 	 
باألدوار ذات األهمية الكبرى لتطبيق معايير إدارة السالمة 

والصحة والبيئة، كما ُوِضَع نموذج جديد لنظام البيئة والصحة 
والسالمة واألمن لتعزيز فعالية إدارة تطبيق النظام. 

أاكديمية القيادة 
ْجِرَي تحليل للثغرات خالل التدريب الحالي على نظام إدارة 	  اأُ

السالمة والصحة والبيئة، لتطوير معايير ووحدات جديدة 
لبرامج التدريب الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن، 

وستساعد المعايير والوحدات الجديدة في إثراء ثقافة 
السالمة في )سابك( وشراكتها التابعة، وتنمية المعرفة لدى 

الجميع في هذا المجال.   
كما تم تطوير وحدات التدريب الخاصة بنظام إدارة السالمة 	 

والصحة والبيئة لتدريب فرق التصنيع على تطبيق هذا النظام 
بصورة أكثر فعالية، وتتضمن هذه الوحدات التدريبية مواد 

ُتدرس في فصول وأخرى عبر اإلنترنت، ومواد خاصة بالمدربين  
، ومواد إعالمية ذات صلة. وشملت التحسينات تنفيذ ورش 

عمل تنسيقية لضمان التوافق في تطبيق أفضل الممارسات، 
وخريطة طريق لتحديد اإلطار الزمني للتطبيق الشامل عبر 

قطاعات الشركة. 

إجراءات وأنظمة معلومات البيئة والصحة والسالمة 
واألمن

شهد 2018م جهودًا حثيثة لتحسين عملية تطبيق معايير 	 
إدارة السالمة والصحة والبيئة واألمن، استهدفت اإلجراءات 
المتعلقة بإدارة التغيير  ، والتدريب، واالتصاالت، والشفافية 

فيما يتعلق بحوادث البيئة والصحة والسالمة واألمن. 
تحسين إدارة الحوادث وطريقة اإلبالغ عنها، وقد أسهمت 	 

هذه الجهود في تقليص الزمن المستغرق للتعامل مع 
الحواث بعد اإلبالغ عنها بصورة كبيرة ، وتعزيز الكفاية ، 

وتطبيق اإلجراءات التصحيحية الموصى بها. 

مؤشرات األداء الرئيسة 
حقق معدل حوادث البيئة والصحة والسالمة واألمن تحسنًا كبيرًا 

منذ 2005م بلغت نسبته 88%، كما سجل المعدل العام لإلصابة 
تحسنًا كبيرا بنسبة 67%، ولم تسجل أية حوادث وفاة في 2018م 

وهلل الحمد.

معايير أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن )للك 200 ألف ساعة عمل( 
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الحوادث المتعلقة 
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الحوادث المتعلقة 

0.0830.0190.0740.0250.025بالسالمة
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الحوادث القابلة 
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إجمالي معدل 
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* تمت مراجعتها وتأكيدها من قبل شركة "كيه بي إم جي" 

تتولى )سابك( قياس وتتبع المؤشرات المتأخرة في البيئة 
والصحة والسالمة واألمن، ومنها: المعدل العام لإلصابة، 

وتدرك أيضًا حدود تلك المؤشرات. ولتعزيز مؤشرات األداء 
الرئيسة الحالية؛ وبمساعدة خبراء البيئة والصحة والسالمة 

واألمن في )سابك(، طّورت الشركة مجموعة جديدة من 
المؤشرات االستباقية في البيئة والصحة والسالمة واألمن، 

التي تهدف إلى: 

تعزيز الجهود التحولية الرامية إلى التركيز على المؤشرات 	 
االستباقية وعوامل الخطر. 

تسليط الضوء على المجاالت المهمة استراتيجيًا في جميع 	 
مجاالت البيئة والصحة والسالمة واألمن. 

معالجة مواطن النقص المتعلقة بالقدرة على اكتشاف  	
.)SHEMS+ WS1( المخاطر و التي خلص إليها مشروع

وستواصل )سابك( قياس وتتبع وتحليل هذه المؤشرات ، 
واستخدام المعلومات المتعلقة بذلك لرصد فرص التحسين في 

أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن. 

الرعاية المسؤولة® 
الرعاية المسؤولة® مبادرة تتعلق بأداء البيئة والصحة والسالمة 

واألمن في مجال صناعة البتروكيماويات، وقد أحرزت )سابك( 
هذا العام شهادة الرعاية المسؤولة® )RC14001: 2015( بعد 

عملية تدقيق من قبل طرف ثالث، حيث لم يتم رصد مالحظات 
جوهرية خالل السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بالشهادات 

الممنوحة لمواقع )سابك( المتعددة. 

البيئة والصحة والسالمة 
تواصل )سابك( التركيز على تعزيز السلوكيات والسياسات 

األساسية المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة، وتنمية الكفايات 
في هذه المجاالت في جميع قطاعات الشركة، وتحسين إجراءات 

المراقبة االستباقية لالنبعاثات، ما ُيمكنها من اتخاذ إجراءات 
فاعلة في الوقت المناسب للتخفيف من حدتها قبل تفاقمها. 

كما تستمر جهود الشركة في الحد من انبعاثات عملياتها 
التصنيعية مع إجراء عمليات مسح في جميع مرافقها الصناعية 

حول العالم وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة، وقد اعتمد مجلس 
 Operation Clean “ االستدامة في )سابك( إطالق برنامج

Sweep®” في جميع قطاعاتها حول العالم وهو التزام عالمي 
لمنع فقدان حبيبات البالستيك من جميع العمليات التصنيعية.

وستعمل الشركة في 2019م على تحسين هذه البرامج وغيرها 
من البرامج المتعلقة بالسالمة الشخصية والصحة الصناعية 

واألداء البيئي. 

إدارة مخاطر العمليات 
ال تخلو الصناعات العالمية من المخاطر، وقد نفذت )سابك( 

العديد من البرامج للمحافظة على أعلى مستويات إدارة مخاطر 
العمليات في جميع قطاعاتها، ومن ذلك: 

برنامج تطوير كفايات المهندسين في سالمة 
العمليات 

أطلقت )سابك( العام الماضي برنامجًا فريدًا وشاماًل لتنمية 
كفايات سالمة العمليات للمهندسين في مواقع الجبيل 

بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع "مركز ماري اكي أو 
كونور لسالمة العمليات" في جامعة تكساس. 

يطور البرنامج ويعزز كفايات مهندسي )سابك( في سالمة 
العمليات من خالل تدريب تأهيلي مكثف ومنظم؛ حيث صممت 

وحداته التدريبية على ثالثة مستويات ُيبنى لك منها على المستوى 
السابق، وهذه المستويات هي: "قيد التطوير"، و"كفء"، 

و"متقدم". 

يرمي المستوى األول إلى تطوير المعرفة والفهم النظري بشأن 
نظرية ومبادئ سالمة العمليات، ويقدم المستوى الثاني مزيدًا 
من المعرفة المتعمقة بالمخاطر الصناعية، ويؤهل المتدربين 

ألداء مهمات أساسية - بصورة مستقلة - تتعلق بسالمة 
العمليات األساسية والروتينية في الشراكت التابعة، أما المستوى 

تلتزم )سابك( التزامًا تامًا بمعايير البيئة والصحة والسالمة واألمن باعتبارها 
من قيمها الرئيسة، وتحرص على تحقيق الريادة في األداء على مستوى 

العالم في هذا المجال الحيوي.

توفر )معايير السالمة واألمن والصحة والبيئة( في )سابك( إطارًا عالمي 
المستوى، يعمل على تحقيق أهداف الشركة في مجال البيئة والصحة 
والسالمة واألمن، ويساعد الشركة على رصد أهداف التحسين، ويدفع 

نحو تحقيق األداء المستدام في هذا المجال، ويوفر عمليات التدريب 
لقيادات البيئة والصحة والسالمة واألمن، وُيحقق أهداف الشركة 

االستراتيجية لعام 2025م.

التزاماتناالتقرير السنوي للعام 2018م 5859



 البيئة والصحة والسالمة واألمن
)تتمة(

لتقديم حلول مبتكرة  للمتدربين  الفرصة  الثالث فيتيح 
 لمشلكات معقدة، ما يؤهلهم العتمادهم خبراء في 

العمليات. مسائل سالمة 

ومع بداية هذا العام بلغ عدد المهندسين الذين أكملوا 
المستوى األول في البرنامج  ومن ال يزالون فيه 69 مهندسًا.  

فضاًل عن ذلك شهد عام 2018م تطوير وتجربة العديد من 
البرامج التدريبية الجديدة للمهندسين، تتعلق بالمجاالت 

الرئيسة لسالمة العمليات، بما في ذلك السالمة الوظيفية، 
وإدارة حاالت اإلنذار، والحماية من االنفجارات، وتصنيف المناطق 
الخطرة، وسالمة اآلالت، وسيتم تطوير برامج إضافية وتجريبها 
خالل السنوات القادمة في مجاالت أخرى، مثل: تقويم المخاطر، 
وتحليل مخاطر الحرائق، والتخطيط المسبق للحد من الحوادث. 

كما تم تأسيس ومواصلة عدد من البرامج التطويرية والتدريبية 
األخرى، ومنها: 

برنامج تأهيل القادة لتحليل مخاطر العمليات: برنامج 	 
تأهيلي للقادة على مستوى الشركة لتحليل المخاطر 

المتعلقة بالعمليات، ويتناول جميع الجوانب بدءًا بدراسة 
المخاطر والقدرة التشغيلية، وصواًل إلى أساليب تحليل الخطر، 
مثل التحليل الشهري للحدث، والتحليل الشهري للخلل ، وقد 
شهد هذا العام التحاق 110 مختصين بمستوى )قيد التطوير( 

و41 مختصًا بمستوى )كفء(، و سيستمر البرنامج في 2019م 
وما يليه  حتى يكمل منسوبو البرنامج المستوى )متقدم(. 

برنامج تقويم مخاطر البيئة والصحة والسالمة واألمن 	 
للقادة: في عام 2018م تم عقد 12 جلسة، وقد شارك فيها 

228 قائدًا من قطاعات الشركة حول العالم، مستهدفًا 
تحسين عملية اكتشاف وتقويم المخاطر، وإجراءات إزالتها 

لضمان عمليات تشغيل آمنة. 
برنامج تأهيل الممارسين لتحليل المخاطر غير المتعلقة 	 

بالعمليات التشغيلية: في عام 2018م تم عقد خمس 
جلسات تدريبية على مستوى العالم، تدرب خاللها 102 على 

تطبيق معايير مخاطر البيئة والصحة والسالمة واألمن، 
وقاموا بعمليات تقويم تتعلق بتحليل المخاطر غير المختصة 

بالعمليات.  
برنامج تدريبي لمنع الحرائق وإدارة الطوارئ: عقدت خالل عام 	 

2018م جلستان ضمتا 36 متدربًا، شاركوا في الدورات التدريبية 
للجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق التي أقيمت بالتعاون 

مع لكية الجبيل الصناعية. 
اكتشاف المخاطر وإدارتها: عالجت مواقع التصنيع في 	 

)سابك( تحديات النمو السريع، وتقادم األصول، وقوى العمل  
المؤهلة من خالل مبادرات مصممة للمساعدة في تقويم 

فجوة المخاطر، وخلصت التجارب إلى اعتماد منهجية أكثر 
صرامة لتحديد المخاطر، والحد منها في عمليات الشركة 

حول العالم. 
دراسة مواقع المباني المأهولة و المرافق: شلك اختيار 	 

مواقع العمليات والمباني في وحدات التصنيع بالشراكت 
التابعة أولوية بالنسبة لشركة )سابك( وصناعة الكيماويات 

منذ 2005م، وعملت )سابك( مع شركة استشارية في مجال 
المخاطر تستخدم أدوات نمذجة متخصصة إلجراء تقويمات 
الختيار المواقع، مع التركيز على حماية فرق العمليات في 

حالة وقوع حادثة تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة، وفي 
2018م استكملت جميع الدراسات المتعلقة بمواقع المباني 

المأهولة والمرافق ، ويجري تطوير خطط عمل للتوصيات التي 
خلصت إليها هذه الدراسات  لضمان حماية الموظفين عند 

وقوع أي حادث. 
مقاييس سالمة العمليات: قررت )سابك( تطبيق مقاييس 	 

سالمة العمليات لمؤشرات األداء الرئيسة المتأخرة 
واالستباقية اتفاقًا مع ممارسات "API 754" الموصى بها 

من قبل معهد النفط األمريكي، ما ُيمكن الشركة من توحيد 
المعايير ، واستخدام مقارنات عالمية دقيقة سهلة وفعالة 

حسب افضل الممارسات المطبقة عالميًا. 

االستجابة للطوارئ وإدارة األزمات 
َم برنامج االستجابة للطوارئ وإدارة األزمات في )سابك(  ُصمِّ

لضمان االستجابة السريعة الفعالة للطوارئ وإدارة األزمات على 
المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، وشهد هذا العام 
مراجعة العمليات الخاصة بهذا األمر، ودمجها بالاكمل ضمن 

أعمال الشركة العالمية. 

وبالنسبة لالستجابة لحاالت الطوارئ، سيتم وضع خطط ما قبل 
الحوادث"PIPs" بناًء على السيناريوهات ذات العواقب الوخيمة، 
بناء على دراسة تحليل مخاطر العمليات، ما يساعد المواقع على 
الحد من المخاطر أثناء االستجابة ألية حاالت طارئة، و يمكنها من 

تحديد الموارد المطلوبة، واختبار مدى استعدادها لالستجابة 
للطوارئ، وخالل عام 2018 م أكملت ثالثة مواقع صناعبة إعداد 

خطط ما قبل الحوادث، وتخطط )سابك( لتنفيذ هذا اإلجراء على 
مستوى قطاعاتها حول العالم في السنوات القليلة المقبلة. 

وتولت إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن في )سابك( 
تقويم أنظمة الحرائق والسالمة وفقًا لمتطلبات الهيئة 

العليا لألمن الصناعي، ونظام إدارة السالمة والصحة والبيئة، 
والجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق، للتأكد من جاهزية  

أنظمة االستجابة للطوارئ بشلك فعال في جميع مباني )سابك( 
بالمملكة العربية السعودية.

وفّعلت )سابك( األداء المتعلق بإدارة األزمات، وأضافت العديد 
من التحسينات للعمليات، بما في ذلك عمليات تقويم ورصد 

مخاطر إدارة األزمات، وتحديد أولوياتها، كما نفذت عددًا من 
التدريبات الخاصة بإدارة األزمات لمعالجة المخاطر ذات الصلة 

لضمان االستعداد والتأهب والجاهزية، مع مواصلة التحسين في 
جميع مستويات هيلك إدارة األزمات.

ودعمًا الستراتيجية إدارة األزمات؛ نظمت دورة تدريبية عالمية 
موحدة للقادة في عدة مناطق، ومن ثم إطالق "تطبيق إدارة 

األزمات في )سابك(".  

إدارة المخاطر األمنية
في إطار استراتيجية )سابك( إلدارة المخاطر األمنية؛ تم تطوير 

وتحديث سياسات وبرامج األمن العالمية، التي تشمل األمن المادي، 
وأمن الموظفين، وإدارة أمن المعلومات "األمن السيبراني". 

وفي 2018م؛ أضيفت تحسينات عديدة إلجراءات إدارة المخاطر 
األمنية عبر تطوير وتنفيذ منهجية وأدوات موحدة لرصد 

وتقويم وتخفيف المخاطر األمنية المتعلقة باألفراد واألصول 
والعمليات، ومن أمثلة ذلك اإلدارة االستباقية للمخاطر األمنية 

المتعلقة بالموظفين والسفر، وشمل ذلك جميع موظفي 
الشركة حول العالم، مع التركيز بشلك خاص على األسواق 

 الجديدة والناشئة.
وحرص مركز االمتياز العالمي لألمن على العمل الوثيق مع 

أقسام تقنية المعلومات واإلدارات المعنية بعمليات التشغيل 
اآللي، لتحديد متطلبات األمن السيبراني ومواءمتها وإدخالها 

في أنظمة التصنيع، بما في ذلك العديد من المبادرات الجديدة 
التي تركز على بيئات التهديد النشطة. 

وسعت )سابك( إلى تحقيق خبرات متسقة عبر إدارات الشركة 
األمنية بالمملكة وحول العالم، من خالل تنفيذ العديد من 

البرامج التدريبية والتطويرية للعاملين في المجاالت األمنية.

اإلشراف على المنتجات
تمثل ممارسات اإلشراف على المنتجات أولوية استراتيجية 

بالنسبة للبيئة والصحة والسالمة واألمن وبرامج االستدامة في 
)سابك(، وقد واصلت الشركة تطوير وتحسين ثقافة وإجراءات 

اإلشراف على المنتجات للحد من مخاطر المنتجات المتعلقة 
بالصحة والسالمة والبيئة داخل الشركة، ولدى زبائنها، وفي 

المجتمعات التي تعمل فيها حول العالم. 

َحِفَل عام 2018م بالعديد من المبادرات التحسينية؛ ومنها: 

برنامج ومنهج تدريبي لتطوير كفايات اإلشراف على المنتجات، 	 
لهدف تعزيز الفهم وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة 

بالمنتجات. 
تنفيذ معايير تتعلق بحوادث اإلشراف على المنتجات عبر 	 

جميع اإلدارات، لتحقيق فهم أفضل لمجاالت الخطر، وأسبابه 
الجذرية، والحلول المناسبة لمعالجة تلك األسباب. 

إنشاء مركز االمتياز لإلشراف على المنتجات، خاص بأصول 	 
الشركة التصنيعية في منطقة الشرق األوسط، مع العمل 

على تنفيذ مراكز مماثلة للمناطق األخرى. 
قيام إدارة اإلشراف على المنتجات بإضفاء الطابع الرسمي 	 

على اإلجراءات العالمية الخاصة بمراقبة التطورات التنظيمية 
للمنتجات والمواد الكيميائية، وتحسين عمليات التقويم، 

وحفظ السجالت، واالتصاالت. 
تحديث عناصر اإلشراف على المنتجات في معايير إدارة 	 

السالمة والصحة والبيئة، لهدف تحسين مستوى الجاهزية 
والتركيز والكفاية. 

توسيع برنامج سلسلة القيمة الخاص بالرعاية المسئولة®، 	 
ليشمل العديد من المنتجات ذات األولوية القصوى بالنسبة 

لزبائن االتحاد األوروبي وآسيا والباسيفيك. 
إكمال 45 عملية تسجيل نهائي وفق لوائح االتحاد األوروبي 	 

فيما يتعلق بالئحة تنظيم تسجيل وتقويم وتفويض وتقييد 
المواد الكيميائية، ما يتيح للشركة مواصلة استيراد وبيع 

المنتجات الرئيسة في المنطقة. 
قيام فريق اإلشراف على المنتجات بإكمال 10 توصيفات إضافية 	 

للمخاطر المتعلقة بأهم 50 مادة كيميائية ذات أولوية عالية 
بالنسبة لشركة )سابك(، ليصل مجموع تلك التوصيفات إلى 30 

حتى اآلن، في إطار دعم االلتزام في مجال االستدامة. 

تنفيذ إجراء جديد لتقويم المخاطر المرتبطة بالبيئة والصحة 	 
والسالمة واألمن فيما يخص المنتجات الجديدة، وفحص 
وتحديد 70 % من المشاريع هذا العام، وإجراء المزيد من 

الفحص والتدقيق عند الحاجة. 
العمل مع الجهات الحكومية المحلية واستثمار ريادة 	 

)سابك( في مجال اإلشراف على المنتجات عبر االتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات )جيباك(، ما أسهم في التوصل 

إلى اتفاق لتطبيق النظام الموحد عالميًا لتصنيف المواد 
الكيميائية، ومراجعة وتنقيح قانون سالمة المنتجات الخاصة 

بالرعاية المسئولة®.  

الحمالت التوعوية والتثقيفية
ْطِلَقت حملة عالمية حول الصحة العامة  في عام 2018م؛ اأُ

تحت شعار "أنا ُمساَءل  عن البيئة والصحة والسالمة واألمن"، 
مستهدفًة تعميق اإلحساس بالمساءلة إزاء البيئة والصحة 
والسالمة واألمن، ما يساعد على تقليل اإلصابات والحوادث 

الناتجة عن سلوك األفراد. 

بدأت الحملة في مايو 2018م بعقد ورشات عمل في الجبيل 
وينبع لتسليط الضوء على عدد من القضايا المهمة، مثل 

االمتثال لإلجراءات، واكتشاف المخاطر وتخفيفها، وممارسات 
العمل اآلمنة، ومن المقرر إطالق الحملة في مناطق أخرى 

وتوسيعها لتشمل التركيز على مواضيع إقليمية محددة تتعلق 
بالمساءلة في أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن. 

فعاليات وإنجازات باألرقام
11 ورشة عمل في مجال تقويم مخاطر البيئة والصحة 	 

والسالمة واألمن، شارك فيها حوالي 300 شخص. 
فحص 369 مشروعًا تقنيًا من قبل خبراء البيئة والصحة 	 

والسالمة واألمن.
إكمال ثالث عمليات تقويم للمخاطر األمنية. 	 
عقد ثالثة لقاءات مفتوحة للبيئة والصحة والسالمة واألمن 	 

العالمية. 
أسهمت ورشات العمل المتعلقة بالحوادث في إيجاد 12 	 

درسًا مستفادًا في هذا المجال. 
إجراء 11 عملية مراجعة للبيئة والصحة والسالمة واألمن من 	 

قبل طرف ثالث. 
وضع 93 برنامجًا تدريبيًا ضمن منهج البيئة والصحة والسالمة 	 

واألمن. 
إجراء مجموعة كبيرة من برامج التطوير شارك فيها مئات 	 

الموظفين، وتناولت مسائل تتعلق بالبيئة، وسالمة العمليات، 
واألمن، والصحة، والسالمة، والصحة الصناعية. 

تقديم 52 ملفًا تتعلق بالئحة تنظيم وتسجيل وتقويم 	 
وتفويض وتقييد المواد الكيميائية. 
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التصنيع

اإلنتاج واالعتمادية
جاء األداء الرفيع لقطاع التصنيع ثمرة الجهود المبذولة في 

مبادرات التحسين المستمر العتمادية عمل المصانع وإمدادات 
المواد األولية، التي نفذها القطاع في )سابك( والشراكت التابعة. 

تضمنت المبادرات اكتمال عدد من المشاريع الرامية إلى تطوير 
أداء وقدرة المصانع والمعدات وتعزيز طاقتها اإلنتاجية، ومنها 
مشروع تحسين اعتمادية مصنع )سافكو الرابع(، وإجراءات إعادة 

تدوير البروبان الخاصة بشركة )بتروكيميا( في شركة )شرق(، 
ومشروع تعزيز الطاقة اإلنتاجية للبيوتاديين، ومشروع تحسين 

تغذية اإليثان واللقيم السائل في وحدتي األوليفينات األولى 
والثانية بشركة )ينبت(.

تعزيز العمر االفتراضي لألصول
تستثمر )سابك( أحدث التقنيات والحلول لتحقيق أفضل مستوى 

إلدارة عمر المصانع على مستوى تحسين تاكليف دورة حياة  
المصانع، وسالمتها واعتماديتها، ولبلوغ هذه الغاية  نفذت 

مبادرة إلدارة دورة حياة المصانع تضم العديد من البرامج 
المتعلقة بتقويم سالمة المصانع ودورة حياتها ومستوى 

االعتمادية.

توفر مبادرة إدارة دورة حياة  المصانع إطار عمل محددًا لمساعدة 
جميع شراكت )سابك( التابعة ومواقعها على تقليل المخاطر 

التشغيلية وتحسين سالمة واعتمادية  المصانع طوال دورة 
حياتها، بدءًا بشراء المعدات مرورًا بتركيبها وتشغيلها وصيانتها 

وصواًل إلى تفكيكها والتخلص منها بطريقة آمنة، كما أطلق 
قطاع التصنيع برنامج تقويم حياة المصانع، الذي يوازن بين 

المخاطر والتاكليف ويوفر خططًا ومعلومات موثوقة بشأن 
عمر المصانع ومعداتها بشلك تفصيلي، مع نظرة مستقبلية 
حول نفقات رأس المال خالل مدة من 5 إلى 10 سنوات لضمان 
إزالة المخاطر التي ُيمكن أن تتعرض لها  المصانع المتقادمة 

خالل عمرها المتبقي، ويجري تنفيذ البرنامج حاليًا، ويتوقع إتمام 
دورته األولى في جميع الشراكت التابعة بحلول عام 2021م.

الطاقة واالستدامة
شرعت )سابك( في تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والتدابير 

إلجراء عمليات التقويم، وبناء القدرات، وتنفيذ أدوات التحسين، 
دعمًا اللتزامها التحسين المستمر في مجال االستدامة.

تعد تقويمات االستدامة من الروافد األساسية المساعدة لقطاع 
التصنيع في )سابك(، وفضاًل عن عمليات التقويم التي شملت 
جميع المشاريع العمالقة الجديدة خالل عام 2018م أجرى فريق 

االستدامة عمليات تقويم مركزة لستة من المواقع التصنيعية 
القائمة، ما أدى إلى تحديد عدد من "الماكسب السريعة"، 

والعديد من الفرص اإلضافية التي تتطلب استثمارات رأس مالية. 

طلق برنامج لبناء البرمجيات الالزمة لمراقبة وترشيد  وقد اأُ
االستهالك العام للموارد الطبيعية والطاقة والمواد الخام في 
جميع المواقع الرئيسة للحد من استهالك رأس المال الطبيعي، 
ما حقق رؤى جديدة واستراتيجيات تشغيل أفضل لتحسين األداء 

َذ البرنامج في ثالثة مواقع، ويجري  وأنظمة الطاقة، وقد ُنفِّ
تنفيذه في ستة مواقع أخرى، ليتواصل التنفيذ في المواقع 

المتبقية تباعًا حسب المخطط.

كما نجح برنامج تدريب خبراء الطاقة واالستدامة المعتمدين - 
وهو عبارة عن دورة تفاعلية شاملة تركز على أولويات إدارة 

واستدامة وكفاية استهالك الطاقة - في تأهيل 84 مهندسًا 
من الشراكت التابعة بنهاية عام 2018م، فيما شهد العام إطالق 
برنامج تدريبي عالمي لفرق الخطوط األمامية  في المصانع من 

مشغلين وفنيين ومهندسين، للمساعدة في تعزيز ثقافة 
التحسين المستمر لالستدامة في العمليات اليومية.

القياس والمرجعية
تعمل )سابك( مع شراكت عالمية مختصة لوضع برامج معايير 

القياس ألصولها المصنعة لمنتجاتها الرئيسة التي ُتشلك أكثر 
من 70% من إجمالي إنتاجها، ويتم تطبيق معايير القياس على 

أساس عالمي وإقليمي وتقني، ليشمل أبعادًا مثل استغالل 
الطاقة اإلنتاجية، والتاكليف المتغيرة والثابتة. 

وتستخدم )سابك( وشراكتها التابعة نتائج المقارنات مع الشراكت 
المنافسة األخرى التي تتمتع بنفس الحجم والحضور لتحديد 

نقاط القوة، ومن خالل إطالق العنان للفرص المهمة التي يتم 
اكتشافها أثناء ممارسة قياس األداء توضع األهداف األساسية 

لتحسين الربحية. 

ومن األمور المهمة لنجاح مثل هذه المبادرات الرعاية والدعم 
من قبل القيادة العليا، وتوُفر المشاركة والتعاون على جميع 

المستويات، ويسهم ذلك أيضًا في الحفاظ على ثقافة التحسين 
عبر جميع القطاعات واإلدارات، مع رؤية واضحة ومشتركة 

لتوجيه ومواصلة التقدم على مدى السنوات القادمة، فيما 
تساعد عمليات المراجعة الفصلية وتقويم األداء وتحديث خطط 

التنفيذ على دفع طموحات التميز في المسار الصحيح.

واصل قطاع التصنيع أداءه المميز مواجهًا العديد من التحديات الداخلية والخارجية, 
منها تقلبات أسعار المنتجات وضعف الطلب على بعض المنتجات، وقد نجح القطاع 
في الوصول الى أعلى إنتاج في تاريخ )سابك(, فيما حقق أعلى إنتاج ربعي خالل الربع 
الثالث من عام 2018م, وقد جاء هذا التميز في اإلنتاج نتيجة الجهود الحثيثة لتحسين 

اعتمادية المصانع على مدار السنوات الماضية التي توجت بانخفاض إجمالي أيام 
التوقفات الطارئة وغير المجدولة بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق.

التعاضد والتاكمل
واصل قطاع التصنيع جهوده الرامية إلى دمج وتعزيز التعاون 

بين مواقع التصنيع المختلفة واْسُتْكِمَل في هذا اإلطار مشروع 
واحد حيث دشن هذا المشروع خالل الربع الرابع من عام 2018 
مع استمرار العمل في ثالثة مشاريع أخرى ويتوقع تشغيلها 
خالل هذا العام 2019م، وقد اشتركت في هذه المشاريع 5 

شراكت تابعة لسابك  كما أن هناك المزيد من المشاريع واألفاكر 
التاكملية قيد الدراسة حاليًا.

استثمار المعارف والخبرات
أطلق قطاع التصنيع مبادرة لالستفادة من الخبرات المختلفة بين 
قطاعات الشركة حول العالم، من خالل دمج شبكة الدعم الفني 

وإدارة المعرفة ضمن منصة واحدة سلسة العمل. 

تعمل )إدارة دعم األصول اإلقليمية( على االستفادة من المورد 
المشترك، لتقديم الدعم الفني عبر الشباكت، وتحسين القدرات 

االبتاكرية، واالستفادة من المعرفة التراكمية، وتحقيق ميزة 
تنافسية، وفي النهاية تعزيز قدرات ومؤهالت اعتماد )سابك( 

بوصفها شركًة تعليمية، وقد شهد ذلك بالفعل دراسة 
وتشخيص 280 مشلكة فنية تم حلها عبر أربع مناطق جغرافية، 
واستقطب االجتماع العالمي السنوي لتبادل الخبرات التقنية أكثر 

من 2000 مشارك من مجتمع قطاع التصنيع لتبادل الخبرات واألفاكر.

إدارة العمليات
واصل نظام إدارة السالمة والصحة والبيئة )SHEMS( - ألكثر من 

10 سنوات - مساعدة الشركة من خالل تطبيق نظام إدارة السالمة 
األفضل في فئته، الذي  عزز عام 2015م عبر إدخال )نظام إدارة 

التميز في التصنيع(، وتماشيًا مع التزام الشركة التحسين المستمر، 
تم إطالق برنامج )أنظمة إدارة العمليات( في مارس 2018م.

المبادئ  الجديد على مجموعة مميزة من  البرنامج  يعتمد 
المصمم  التنظيمي  الهيلك  المدعمة من قبل  التوجيهية 
العالمية، وتعزيز  الثقافة  القوية، وترسيخ  القيادة  لتمكين 

النظام سلسلة  المطلوبة، ويقدم  السلوكيات  مجموعة من 
من المعايير الموحدة والعمليات األساسية التي توحد الجوانب 

المختلفة للعمل - التي تشمل العاملين والشركة، وأداء األعمال 
والحوكمة، وإدارة نظام البيئة والصحة والسالمة واألمن، وإدارة 
دورة حياة  المصانع، والتحسين المستمر والجودة - تحت مظلة 

ثقافة قوية  برؤية موحدة وهدف واضح.

وبموجب هذا النظام سيتم وضع أفضل المعايير، مع توفير التوجيه 
المناسب لدعم تطوير النظم واإلجراءات الخاصة بالمواقع، إلى 

جانب تعزيز عملية التطبيق في جميع قطاعات التصنيع بسابك، 
ومساعدة الجميع على تولي المسئولية، وتحقيق النتائج 

المرجوة عبر االلتزام واالبتاكر.

جاء األداء الرفيع لقطاع التصنيع هذا العام ثمرة الجهود المبذولة 
في مبادرات التحسين المستمر العتمادية عمل المصانع وإمدادات 

المواد األولية.

التزاماتناالتقرير السنوي للعام 2018م 6263



سلسلة اإلمدادات

د سلسلة إمدادات )سابك( العالمية سنويًا أكثر من 37  ُتورِّ
مليون طن من المنتجات إلى نحو20000 جهة في أكثر من 140 
دولة، وفي هذا اإلطار تتدفق منتجات الشركة بسالسة في 

السوق عبر حوالي 200 مركز توزيع، بمشاركة حوالي 500 من 
مزودي الخدمات اللوجستية حول العالم. 

وقد شهد عام 2018م احتالل سلسلة إمدادات )سابك( العالمية 
المرتبة الخامسة بقائمة أفضل 25 سلسلة إمدادات في صناعة 

الكيماويات على مستوى العالم وفق تصنيف )غارتنر(، ما يعكس 
الجهود التطويرية المتواصلة طوال السنوات. 

الحوكمة االستراتيجية
اسُتْحِدَث هذا العام )إطار التميز لسلسلة إمدادات سابك 

العالمية(؛ لهدف إدارة ودمج وتحسين سالسل إمدادات المواد 
الصلبة والسائلة والسائبة تعزيزًا لفعاليات االعتمادية والسرعة 

والمرونة والكفاية.

يتألف هذا اإلطار من تسعة عناصر تشمل جميع جوانب سلسلة 
اإلمدادات، بدءًا بالحوكمة االستراتيجية وصواًل إلى التميز 

التشغيلي، مستهدفًا توجيه العمليات التنفيذية التشغيلية، 
وتحفيز االبتاكر على جميع المستويات. 

القدرة على التخطيط
تدرك )سابك( أن تخطيط سلسلة القيمة وتحسين شبكة 

اإلمدادات يساعد سلسلة إمداداتها العالمية على مواصلة 
مواكبة بيئة العمل التي تتسم بالتعقيد والتغير المستمر؛ إذ 

يحقق تعزيز سلسلة القيمة تحسنًا مطردًا في مستوى كفاية 
التاكليف والخدمات المقدمة، ومن ثم تحسين ربحية األعمال.

وقد شددت الشركة هذا العام على التزامها تحقيق التميز 
منتهجًة مختلف البرامج الحديثة، ومن أمثلة ذلك استحداث 

تطبيق متقدم للغاية للتخطيط النموذجي والتحسين في إحدى 
شراكتها بمدينة ينبع، وأسهمت هذه المبادرة - التي شاركت 

فيها فرق متعددة من هذه الشركة وسلسلة اإلمدادات 
العالمية - في زيادة هوامش الربح عبر تحسين العديد من 
العوامل؛ بما في ذلك استخدامات مواد اللقيم، ومعدالت 

اإلنتاج، وظروف تشغيل وحدات التكسير، وتخصيص المنتجات، 
ومعدالت ضخ المنتجات. 

وفي خٍط مواٍز استطاعت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية 
– من خالل اتباع نهج البيع القائم على القيمة، والتخطيط 

التشغيلي – تحسين عمليات تخصيص اإليثيلين عبر رصد 
فرص تحسين القيمة الناتجة عن تحقيق التاكمل بين اإليثيلين 

ومشتقاته، واستثمار تلك الفرص. 

كما شهدت قارة آسيا تطبيق أدوات المحااكة من أجل توفير 
ة للسفن التي يتم التعامل معها على مدى اثني  عّيَ خطة َتَوّقُ

عشر شهرًا مقبلة، ما من شأنه منح الزبائن مزيدًا من الوضوح، 
وتعزيز فعالية وكفاية دورة تثبيت السفن التي تنقل المنتجات، 

ومن ثم تقليص زمن إصدار الطلبات بنحو 48 ساعة. 

أما في إطار )برنامج الوفاء بمتطلبات الزبائن(، فقد أجرت 
سلسلة إمدادات )سابك( العالمية إعادة تصميم عالمية لعملية 

تخطيط الطلب بالنسبة لباقة البالستيكيات الحرارية الهندسية 

اكن عام 2018م عامًا مميزًا بالنسبة ألداء سلسلة إمدادات )سابك( 
اء التركيز على التنفيذ االستراتيجي وتعزيز التميز التشغيلي. العالمية؛ َجّرَ

والمنتجات المتخصصة، حيث استحدثت أسلوبًا مبتكرًا لالستفادة 
المثلى من التوقع اإلحصائي عبر تخطيط عمليات الطلب 

االستثنائية، ما حقق تحسنًا بنسبة 10% في دقة خطة الطلب 
وخدمات الزبائن. 

اإلجراءات واألنظمة 
دأبت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية على تنمية وتطوير 

قدراتها وإماكناتها، وأطلقت خالل العام العديد من الدورات 
التدريبية المتعلقة بتخطيط إجراءات العمل مستهدفًة إدارات 

التخطيط وتنفيذ الطلبات والمشتريات. 

وقد حققت هذه الدورات ثمارها؛ فعلى سبيل المثال أسهم 
تقديم أكثر من 150 دورة تدريبية في الواليات المتحدة األمريكية 

في تبسيط وتوحيد العديد من إجراءات العمل المشتركة 
بين اإلدارات المختلفة، وساعد تفعيل ميزة )تخصيص المواد 

المتاحة للتسليم عالميًا( في )نظام تخطيط موارد الشركة( على 
االستفادة المثلى من المخزون المتوفر في جميع الشراكت 

التابعة، فضاًل عن تعزيز القدرة على تسليم المنتجات. 

تكثف إدارة خدمة الزبائن واإلدارات التنفيذية مساعيها الحثيثة 
لتحسين اعتمادية ومرونة خدماتها من خالل فهم أكثر عمقًا 

ودقة لتوقعات الزبائن، وهيلكة قدراتها بصورة أكثر تطورًا 
للوفاء بهذه التوقعات، وقد شهد هذا العام أولى مراحل 

تنفيذ اإلجراء الجديد الذي يستهدف تصنيف مستويات الخدمات 
عبر جميع المناطق بحيث يحصل لك زبون على الخدمة المناسبة 

لفئته، ويتوقع إتمام التنفيذ الاكمل لهذا اإلجراء عام 2019م. 

وفي منطقة الشرق األوسط أعدت سلسلة إمدادات )سابك( 
العالمية كتيبًا تعريفيًا ُتْرِجَم إلى خمس لغات، وأسهم في 
تعريف الزبائن ببوابة التجارة اإللكترونية الخاصة، ما أدى إلى 

تصاعد نسبة استخدام البوابة من قبل الزبائن إلى 80% مقابل 
67% عام 2017م، فيما ارتفعت مبيعات التجارة اإللكترونية 

بالواليات المتحدة بنسبة 15 % مقارنة بالعام السابق. 

كما أطلقت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية نموذج أعمال 
جديدًا في الصين لتمكين بيع المواد المستوردة بالعملة 

المحلية، ما يساعد على تحسين القيمة والخدمات المقدمة 
للزبائن، ونجحت أعمالها في آسيا في تعزيز التركيز على الزبائن 

من خالل استحداث نظام زيارة الزبائن، وتسريع الرد بشأن عمليات 
الطلب والتسليم.

التاكمل والتوفير
تسهم سلسلة إمدادات )سابك( العالمية في نمو األسواق 

القائمة والناشئة، وتعمل على إبرام اتفاقيات جديدة مع مزودي 
الخدمات اللوجستية، وإجراء العديد من دراسات الجدوى.

وقد واصلت تحسين عمليات التحميل ومسارات الرحالت الخاصة 
بالناقلة )فجر( المملوكة للشركة الوطنية لنقل الكيماويات، 

وهي أكبر ناقلة مواد كيماوية في العالم، إذ توفر وحدها حاليًا 
حوالي 30% من متطلبات الجاليكول في الصين.

ونجحت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية في احتواء التاكليف 
والحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود؛ ببناء التحالفات االستراتيجية 
مع مزودي خدمات شحن المواد السائلة، وتنسيق حركة السفن. 

كما تقلصت أزمنة تسليم الشحنات الموجهة من المملكة إلى 
زبائن المغذيات الزراعية في آسيا إلى النصف باستخدام مركز 

الحاويات في سنغافورة لتسليم منتجات اليوريا، وُتعد هذه هي 
المرة األولى التي ُيستخدم فيها مرفق مخصص للبوليمرات 

لتوريد مواد أخرى من )سابك(، ما يجسد التزام سلسلة إمدادات 
)سابك( العالمية تعزيز التآزر بين المنتجات والمناطق، كذلك أدت 
مشاركة مرافق المستودعات بين المنتجات السائلة والصلبة في 

الصين إلى تقليص زمن التسليم بنسبة %80. 

وقد أسهم تحويل إنجاز الطلبات من المملكة العربية السعودية 
إلى )مركز سنغافورة( - لخدمة منطقة شبه القارة الهندية - 

في تقليص زمن التسليم بنسبة 80%، فضاًل عن تعزيز إرضاء الزبائن، 
فيما انتقل حوالي 87% من الزبائن اآلن إلى هذا النظام للتسليم. 

ْطلَق العديد من مبادرات التخطيط النموذجي  إلى جانب ذلك اأُ
لشبكة اإلمدادات لتمكين سلسلة إمدادات )سابك( العالمية 

من تحسين استخدام صهاريج التخزين في جميع المناطق، وعلى 
سبيل المثال أدت زيادة السعة التخزينية في تركيا وخفضها في 

آسيا إلى توفير حوالي 20% من المساحة التخزينية. 

استخدمت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية أداة التخطيط 
النموذجي لشبكة اإلمدادات، وركزت على التعاقدات الفعالة 

لهدف ترشيد عدد المستودعات والموانئ المستخدمة، وحقق 
ترشيد عدد الموانئ المستخدمة في مصر - على سبيل المثال - 

خفضًا في التاكليف بنسبة %30. 

أما زبائن الشركة في دول الكومنولث المستقلة فقد أصبح 
بإماكنهم اآلن االستفادة من خيارات التسليم الواسعة، فضاًل 

عن تقليص زمن التسليم وذلك بعد نجاح تسليم أولى شحنات 
)سابك( بالقطار من تركيا إلى طاجيكستان.

يحقق تحسين سلسلة القيمة تعزيزًا 
مطردًا لكفاية التاكليف والخدمات 

المقدمة، ومن ثم تنمية ربحية 
أعمال الشركة. 

أدت مشاركة مرافق المستودعات بين 
المنتجات السائلة والصلبة في الصين إلى 

تقليص زمن التسليم بنسبة 80 %

األداء في مجال االستدامة 
أكدت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية قدرتها على مواصلة 
وديمومة أعمالها عبر العديد من التجارب الناجحة التي تحاكي 

احتماالت تعطل األعمال في مناطق الشرق األوسط وأفريقيا 
وآسيا والباسيفيك، ومن ثم عززت اإلجراءات التي تضمن 

استمرارية أعمالها العالمية، وأدرجت تلك اإلجراءات في “إطار 
التميز لسلسلة إمدادات )سابك( العالمية”.

 وفي أوروبا قدمت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية الدعم 
لمشروع )اكرما( الذي يستهدف إعادة تدوير البالستيك وتحويله 

إلى مادة لقيم وبوليمرات دائرية، وفي ذات الوقت زادت العقود 
الجديدة للشحن - عبر السكك الحديدية - عدد عربات الصهاريج 

للك قاطرة، ما يقلص االنبعاثات بأكثر من نسبة %20. 

وأسهمت خدمة الزبائن المحليين عن طريق بوابة التجارة 
اإللكترونية في أتمتة العقود وفواتير وأوراق الشحن الخاصة 
بسالسل إمدادات الشركة العالمية، ما قلل استخدام األوراق 

بصورة كبيرة، وَحّدَ أيضًا من البصمة الكربونية، التي انخفضت - 
في آسيا على سبيل المثال - بمعدل 4200 كجم من ماكفئ ثاني 

أكسيد الكربون. 

وقد حظيت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية بتقدير 
العديد من الدوائر العالمية المعنية، حيث منحتها الجمارك 

السنغافورية شهادة المشاركة التجارية اآلمنة )STP +( تقديرًا 
اللتزامها الحماية والسالمة والنزاهة، ما ييسر تدفق مواد 
)سابك( بشلك سريع وفعال من خالل الجمارك السنغافورية، 
وبالمقابل وقعت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية مذكرة 

تفاهم إلنشاء منطقة إيداع وإعادة تصدير في مرافق الدعم 
اللوجستي بالجبيل، ما يقلص زمن التسليم للزبائن. 

كما أحرزت سلسلة إمدادات )سابك( العالمية جائزة السالمة 
المقدمة من شركة )سي إس إكس( في الواليات المتحدة 

األمريكية؛ تقديرًا ألدائها الذي لم يشهد أية حوادث تتعلق 
بالشحن عبر السكك الحديدية خالل عام 2018م. 

استشراف المستقبل
تعمل سلسلة إمدادات )سابك( العالمية على تكثيف جهودها 
لتمكين مبادرات النمو في وحدات أعمال )سابك(، والتعاون بين 

اإلدارات المختلفة وتعزيز الخدمات المميزة المقدمة للزبائن، 
واالستفادة بشلك استباقي من التقنيات الحديثة، والمقابلة 

السريعة الفاعلة للتحديات التي تواجه شبكة سلسلة اإلمدادات، 
واغتنام الفرص الناشئة. 

كما ستواصل االلتزام بالتحسين المستمر عبر االستفادة الاكملة 
من استثمار عمليات )الرقمنة(، وبناء نظام حوكمة أكثر فعالية 

إلجراءات العمل، مع مواصلة تطوير هيلكها التنظيمي. 

د سلسلة إمدادات )سابك( العالمية سنويًا أكثر  تورِّ
من 37 مليون طن من المنتجات إلى نحو20000 جهة 

في أكثر من 140 دولة.
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االستدامة

تعتمد عمليات الشركة على العديد من الجوانب االقتصادية 
والطبيعية واالجتماعية واإلنسانية وُتْحِدُث تأثيرًا في لك منها، 

ويستند برنامج االستدامة بها على نهج قوامه األدلة يركز على 
أولويات العمل األكثر جوهرية؛ ذات التأثير األكبر على أعمالها 

من حيث التلكفة والمخاطر أو الثقة. 

كما يساعد برنامج االستدامة أيضًا على رصد التحديات الكبرى 
التي تواجه العالم وتحليلها وتقويمها والعمل على الحد من 
تأثيرها، فضاًل عن استثمار الفرص الجديدة وتعزيز المرونة في 

األعمال بصورة مستمرة.

مبادرات االستدامة
أجرت )سابك( عام 2018م تحديثًا ألساليب تقويم األهمية النسبية 
لتحديد المواضيع األكثر ارتباطًا بالشركة، وطبقت في ذلك نهجًا 
جديدًا قائمًا على األدلة يراعي أبعاد االستدامة وحاجات األطراف 

ذات العالقة على المستويين الداخلي والخارجي، والتوجهات 
الرئيسة والمقاييس واألولويات وتأثير األعمال التي تواكب أهداف 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة و)الرؤية السعودية 2030م(، 

وبذلك يمكن تحديد أهم المجاالت التي تتطلب من الشركة اتخاذ 
إجراءات بشأنها خالل السنوات الخمس القادمة. 

حددت العملية ست قضايا أساسية للتركيز عليها: كفاية الموارد، 
والمناخ والطاقة، والحوكمة والنزاهة، واالقتصاد الدائري، والبيئة 

والصحة والسالمة واألمن، وحلول االبتاكر واالستدامة، وتعتزم 
)سابك( وضع أولويات لهذه المواضيع الرئيسة، وفي الوقت 

ذاته مواصلة تحسين البرامج المهمة بالشركة مثل المسئولية 
االجتماعية وسلسلة اإلمدادات. 

ثمة أولوية أخرى ال تقل أهمية بالنسبة لـ )سابك( هي إسهاماتها 
في الجهود الرامية إلى القضاء على النفايات البالستيكية، سيما 

سًا في تحالف القضاء على النفايات  أنها أصبحت( عضوًا ُمؤسِّ
البالستيكية، الذي سيكون رافدًا ينقل إليها معارف وخبرات 
وموارد العديد من الشراكت التي يضمها التحالف، ما يثري 

دورها في الجهود العالمية لمجابهة النفايات البالستيكية 
والحد من تأثيراتها البيئية.

الطاقة والكفاية
تسهم مشاريع وبرامج االستدامة بدور رئيس في مساعدة 

 )سابك( على مواجهة الكثير من التحديات التي تواجهها؛ 
فهي - على سبيل المثال - تعزز مرونة األداء من خالل اإلدراك 

الفعالة لها، ومعرفة  األعمال واالستجابة  المبكر لمخاطر 
العالمية لتطوير منتجات وخدمات جديدة من   التوجهات 

شأنها تحويل التحديات إلى فرص عبر العمل السريع الحاسم.

تضمنت مبادرات الشركة هذا العام توظيف تقنيات مبتكرة 
لتعزيز كفاية إنتاجية األصول واستثمارها االستثمار األمثل 

لتحقيق أقصى استفادة منها، وقطعت شوطًا كبيرًا صوب 
تحقيق أهداف كفاية استهالك الطاقة والموارد لعام 2025م 

الرامية إلى الحد من غازات االحتباس الحراري، واستهالك الطاقة، 
وكثافة استهالك المياه بنسبة 25 في المائة، وحدة هدر 

المواد بنسبة 50 في المائة مقارنة بما اكنت عليه عام 2010م.

وجدير بالذكر أن شركة )كيان السعودية( - التابعة لـ )سابك( 
- نفذت مخططات دمج الحرارة ضمن مشروع تعزيز الطاقة 
 اإلنتاجية في مصنع أكسيد اإليثيلين وجاليكول اإليثيلين، وتم 

من خالل هذا المشروع وإضافة فرن جديد تقليل كثافة الطاقة 
بمعدل 800000 جيجا جول، كما تلقت )سابك( أيضًا 48000 نقطة 

من سندات خفض الكربون نتيجة التحسين المحقق في كفاية 
استهالك الطاقة بشركة )البيروني( التابعة لها من خالل مشروع 

إعادة تأهيل المراجل، ما يمثل ثاني إصدار لسندات الكربون من 
األمم المتحدة لمشروع يخص آلية التنمية النظيفة.

استثمار الثروة البشرية
واصلت )سابك( هذا العام تطوير آليات اختيار المواهب وتعزيز 

انتمائها إلى جانب تنمية الكفايات الرئيسة. 

على هذا الصعيد نفذت برنامج )أسلوب القيادة في سابك(؛ 
وهو إطار قيادي حددته الشركة ليكون عاماًل رئيسًا لتعزيز األداء 
وتوثيق النجاح بجميع قطاعات الشركة ومواقعها حول العالم، 

وشملت الفعاليات جلسات تفاعلية متاكملة ألكثر من 600 قيادي 
عبر 50 موقعًا عالميًا.

كما شرعت في تحديث )القيمة المقدمة للموظف(، وهي 
بمثابة أداة تمهيدية لموظفيها المرتقبين، تعرض أمامهم 

الكثير من ميزات العمل بها، وتعد كذلك مركزًا تعليميًا لفرق 
العمل العالمية بالشركة لتوسيع دوائر تواصلهم معها، 
وتعريفهم بالفرص المتاحة لتطوير مسيرتهم المهنية.

العمل المشترك
تشلك االستدامة حافزَا للمشاركة والتعاون والتواصل فيما يفيد 
أعمال الشركة وموظفيها واألطراف الخارجية المتعاملة معها.

وتعتز )سابك( باالنضمام إلى مبادرة القضاء على النفايات 
البالستيكية التي تجمع القطاعين العام والخاص للتصدي لهذه 
المعضلة العالمية، حيث تتضافر الجهود الجماعية عبر سلسلة 

من المشاريع للتصدي لمشلكة النفايات البالستيكية - بدءًا بالوقاية 
وصواًل إلى التنظيف - من خالل االبتاكر والتعليم واالتصال.

كما انضمت )سابك( إلى القادة العالميين اآلخرين من القطاعين 
العام والخاص في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير 

المناخي؛ لتسليط الضوء على المبادرات التي تبنتها المملكة 
العربية السعودية لتعزيز ممارسات األعمال المستدامة وبحث 

السبل لتكثيف جهود ماكفحة التلوث الناتج عن النفايات 
البالستيكية.

كذلك شجعت استخدام الوقود الحيوي المتطور وأسهمت في 
تطويره؛ حيث بدأت إنتاج مركب ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر الحيوي 

في موقع )خيلين( بهولندا بالتعاون مع شركة )بيو إم سي إن(، 
ويجري إنتاجه من البيو- ميثانول، وُيقدم أحد المكونات المتجددة 

الممتازة للجازولين، ما يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بنسبة 50% مقارنًة ببديل الوقود األحفوري الخالص.

 تمثل االستدامة جوهر استراتيجية )سابك(، إذ ترشدها إلى تخصيص مواردها 
لمقابلة التوجهات العالمية، وتدعم العمليات والبرامج التي تتبناها لهدف إدارة 

التغيير، وتعزز تواصلها مع األطراف ذات العالقة والمجتمعات التي تمارس بها 
أنشطتها، وتحفز التغييرات السلوكية اإليجابية بين مواردها البشرية وتلهمها.

48000 نقطة  تلقت )سابك( أيضًا 
من سندات خفض الكربون نتيجة 

المحقق في كفاية  التحسين 
استهالك الطاقة بشركة )البيروني( 
التابعة لها من خالل مشروع إعادة 
تأهيل المراجل، ما يمثل ثاني إصدار 
لسندات الكربون من األمم المتحدة 
لمشروع يخص آلية التنمية النظيفة.

تضمنت مبادرات الشركة هذا العام توظيف 
تقنيات مبتكرة لتعزيز كفاية إنتاجية األصول 

واستثمارها االستثمار األمثل لتحقيق أقصى 
استفادة منها.

 استشراف المستقبل
القادم لتحقيق  العام  تخطط )سابك( لتكثيف العمل في 
أهداف تحسين كفاية استهالك الطاقة والموارد لعام 

2025م، واستكشاف مواد لقيم بديلة، وتعزيز التعاون 
 االستراتيجي مع األطراف األخرى بما ُيمكنها من قيادة 

التغيير وتسريع النمو المستدام. 

كما ستشرع في تنفيذ مقاييس التغيير التدريجي نتيجة تحديث 
تقويم األهمية النسبية لديها، ما من شأنه تعزيز أداء الشركة 

ومسيرتها التحولية لتحقق االزدهار في المستقبل. 

وانطالقًا من عضويتها في تحالف القضاء على النفايات 
 البالستيكية، ستقيم مشاراكت مع المنظمات األعضاء وتعمل 

مع الحكومات والمؤسسات متعددة األطراف والشراكت 
والمنظمات والمجتمعات غير الحكومية لدعم االستثمارات 

والبرامج على مدار السنوات الخمس القادمة للمساعدة في 
القضاء على النفايات البالستيكية في البيئة.

سوف تركز الشركة على تنفيذ مبادرة )دائرة( وهي عبارة 
عن مصنع تجريبي إلعادة تدوير المواد الكيميائية في هولندا، 
سيحول النفايات البالستيكية المختلطة إلى مواد أولية قّيمة 

وجديدة، كما ستواصل الدأب لتحسين كفاية المواد داخليًا وعبر 
سلسلة القيمة من خالل توجيه الجهود صوب االقتصاد الدائري.

واسترشادًا بنهج )أسلوب القيادة في سابك(، ستتولى الشركة 
تأسيس وترسيخ ثقافة قيادية ديناميكية شاملة، وستعمل 

أيضًا على تحقيق االستفادة القصوى من تحديث أداة )القيمة 
المقدمة للموظف(، ونشرها بجميع مواقعها العالمية.

وتظل إشادة )مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة( 
بجودة تقارير االستدامة الصادرة عن )سابك( حافزُا لتعزيز 

األداء في هذا المجال االستراتيجي، وإيجاد طرق جديدة أفضل 
للتعبير عن مسيرة االستدامة وترجمتها إلى قيمة يمكن من 
خاللها تحقيق أقصى استفادة ممكنة لألطراف ذات العالقة 

بأعمال الشركة.
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74دليل )سابك( حول العالم
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شراكت )سابك(
وصناعاتها

البتروكيماويات أ 

المغذيات الزراعية ب  

المنتجات المتخصصة  د 

المعادن * ج 

المنتجاتشراكء )سابك(الموقعالشركة

ج شركة ألمنيوم البحرين

)ألبا(**
)20.62%( لشركة )سابك لالستثمارات البحرين.

الصناعية(، و)69.38% لشركة 
)ممتلاكت البحرين القابضة(، و)%10( 

جهات أخرى/عامة 

ألمنيوم )ألمنيوم سائل، اسطوانات 
ة للتشكيل(. بثق، قضبان، كتل ُمعّدَ

ب شركة الجبيل  أ 
لألسمدة )البيروني(

الجبيل، المملكة
العربية السعودية.

مناصفة مع شركة )تايوان لألسمدة(،
الصين الوطنية.

األمونيا، اليوريا، الهكسانول
اإليثيلي- 2، فتاالت ثنائية األوكتيل.

أ الشركة السعودية 
للميثانول )الرازي(

الجبيل، المملكة
العربية السعودية.

مناصفة مع مجموعة من الشراكت
اليابانية، ممثلة في شركة

)ميتسوبيشي للكيماويات والغاز(
اليابانية

الميثانول الكيماوي.

اكرفيل، لويزيانا، أ  )شركة كوز مار(
الواليات المتحدة

ستايرينمناصفة مع شركة )توتال(

ج شركة الخليج لدرفلة  

األلمنيوم )جارمكو(**
)30.40%( )سابك(، و)37.29%( شركة البحرين.

)ممتلاكت البحرين القابضة(، و )%4.71( 
العراق، الهيئة العامة لالستثمار 
)الكويت( 16.98%، )2.36%( عمان، 

)2.36%( قطر القابضة، و)5.90%( شركة 
الخليج لالستثمارات. 

صفائح ورقائق األلمنيوم.

أ الشركة الوطنية للغازات 
الصناعية )غاز(

الجبيل )المركز 
الرئيس(، ينبع )فرع(

)سابك( )70%(، مجموعة من
الشراكت الوطنية العاملة في القطاع

الخاص بنسبة )%30(.

الجبيل: األوكسجين والنيتروجين
واألرجون 

ينبع: األوكسجين والنيتروجين.

ب شركة الخليج  أ 
 لصناعة البتروكيماويات

)جبيك(**

مملوكة بالتساوي للك من )سابك(البحرين.
والبحرين وشركة الصناعات

البتروكيماوية الكويتية.

الميثانول، األمونيا، اليوريا.

ج الشركة السعودية

للحديد والصلب )حديد(
الجبيل، المملكة

العربية السعودية.
أسياخ وقضبان التسليح، لفاتمملوكة باكملها لشركة )سابك(.

األسالك المدرفلة على البارد
والساخن، لفات األسالك المجلفنة،

المقاطع الحديدية، مسطحات الصلب.

ب الشركة الوطنية

 لألسمدة الكيماوية
)ابن البيطار(

الجبيل، المملكة
العربية السعودية.

األمونيا، اليوريا، األسمدة المركبة،مملوكة مناصفة مع شركة )سافكو(
والفوسفاتية والسائلة.

أ الشركة العربية
 لأللياف الصناعية

)ابن رشد(

ينبع، المملكة 
العربية السعودية.

)سابك( )45.19%(، و )صندوق 
االستثمارات العامة( )33.51%(، وحملة 

أسهم من القطاع الخاص )%21.3(

مركبات عطرية )بارازايلين، وبنزين(، 
حمض الترفتاليك النقي، حبيبات بي إي 
تي الخاصة بصناعة العبوات، ترفتاالت 

البولي إيثيلين، حمض الخل.

أ الشركة الوطنية
للميثانول )ابن سينا(

الجبيل، المملكة
العربية السعودية.

مناصفة بين )سابك( وشركة )سي تي 
إي( وهي شركة مملوكة لشراكت 
تابعة للك من )سيالنيز( و )ديوك 

إنرجي( 

الميثانول الكيماوي، ميثيل ثالثي بوتيل 
اإليثر، بولي أوكسي ميثيلين.

المنتجاتشراكء )سابك(الموقعالشركة

أ الشركة السعودية
األوروبية للبتروكيماويات

)ابن زهر(

الجبيل، المملكة
العربية السعودية.

 )سابك( )80%(، )إكوفيول( اإليطالية
)10%(، الشركة العربية لالستثمارات

البترولية )أبيكورب( %10.

ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر، البولي 
بروبيلين.

أ شركة الجبيل
للبتروكيماويات )كيميا(

الجبيل، المملكة
العربية السعودية.

 مناصفة بين )سابك( وشركة 
)إكسون موبيل( األمريكية.

البولي إيثيلين منخفض الكثافة 
ومنخفض الكثافة الخطي، واإليثيلين، 

وأسود الكربون، ومطاط البولي 
بوتادايين، ومطاط ستايرين بوتادايين، 

ومطاط مونومر دايين بروبيلين 
اإليثيلين، والبوتيل العادي، وهالو بوتيل.

ب شركة معادن 

للفوسفات 
الرياض، المملكة 

العربية السعودية
مركبات األسمدة الفوسفاتية )سابك( )30%(، و)معادن( )%70(

المتخصصة )داب(، و)ماب(، و)إن بي إس(

ب شركة معادن وعد 

الشمال للفوسفات
الرياض، المملكة 

العربية السعودية
)سابك( )15%(، )موزاييك( )%25(، 

و)معادن( )%60(
مركبات األسمدة الفوسفاتية 

المتخصصة )داب(، و)ماب(، و)إن بي 
إس(، و)إن بي كيه(

د الشركة العربية أ 
للبتروكيماويات )بتروكيميا(

الجبيل، المملكة
العربية السعودية.

اإليثيلين، البولي ستايرين، البولي مملوكة باكملها لشركة )سابك(.
إيثيلين، البيوتين- 1، البروبيلين، 

البيوتاديين، البنزين، مونومر لكوريد 
الفينيل، عجينة بولي لكوريد الفينيل، 

إيه بي إس.

أ الشركة السعودية
للبتروكيماويات )صدف(

الجبيل، المملكة
العربية السعودية.

اإليثيلين، الستايرين، الصودا الاكوية، مملوكة بالاكمل لشركة )سابك( 
ثنائي لكوريد اإليثيلين، ميثيل ثالثي 

بوتيل اإليثر.

ب شركة األسمدة العربية

السعودية )سافكو(
الجبيل، المملكة

العربية السعودية.
)سابك( )42.99%(، والتأمينات 

االجتماعية )12.24%(، وحملة األسهم 
من القطاع الخاص ) %44.77(

األمونيا، اليوريا، فورمالدهايد اليوريا.

شركة سابك للبالستيكيات 
المبتكرة كندا

لونغ سالت, 
أونتاريو, كندا

ثيرمولكير™, لوح فيرواليت™, لوح مملوكة بالاكمل لشركة )سابك(
لكسان™ اليت

أ )سابك للبالستيكيات 
 المبتكرة الواليات المتحدة

إل إل سي( 

خليج سانت لويس، 
 المسيسيبي، 

الواليات المتحدة.

راتنجات سايكوالك™، وسايكولوي™، مملوكة بالاكمل لشركة )سابك(
وغيلوي, ستاماكس™ ,و مركبات 

البولي بروبلين

د )سابك للبالستيكيات 

المبتكرة بي في(
برجين أووب زووم، 

هولندا.
راتنجات لكسان™، زينوي™، نوريل™، مملوكة باكملها لشركة )سابك(.

نوريل جي تي إكس™، فالوكس™، 
رقائق وأفالم اللكسان™.

د )سابك للبالستيكيات 

 المبتكرة الواليات المتحدة
إل إل سي(

بيركفيل أالباما، 
الواليات المتحدة 

األمريكية.

راتنجات لكسان™.مملوكة باكملها لشركة )سابك(.

د )سابك للبالستيكيات 

المبتكرة اسبانا اس سي 
بي ايه( 

راتنجات لكسان™، إكستيم™، ألتيم™، مملوكة باكملها لشركة )سابك(.قرطاجنة، إسبانيا.
سايكولوي™.

د )سابك للبالستيكيات 

 المبتكرة الواليات المتحدة
إل إل سي(

ماونت فيرنون، 
 إنديانا، الواليات 

المتحدة األمريكية.

راتنجات لكسان™، سايلكوي™، ألتيم™، مملوكة باكملها لشركة )سابك(.
فالوكس™، زينوي™، زيليكس™، 

سيلتم™، رقائق وأفالم اللكسان™، 
أفالم إليونينكس™.
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شراكت )سابك(
وصناعاتها يتبع

المنتجاتشراكء )سابك(الموقعالشركة

أ )سابك للبالستيكيات 
 المبتكرة الواليات المتحدة

إل إل سي( 

أوتاوا، إلينوي، 
الواليات المتحدة 

األمريكية.

راتنجات سايكوالك™، سايوكولوي، مملوكة باكملها لشركة )سابك(.
جيلوي™.

د )سابك للبالستيكيات 

 المبتكرة الواليات المتحدة
إل إل سي(  

سيلكريك، نيويورك، 
الواليات المتحدة 

األمريكية.

راتنج بي بي أو™، راتنجات نوريل، نوريل مملوكة باكملها لشركة )سابك(.
بي بي إكس، نوريل جي تي إكس، بولي 

ستايرين عالي التحمل.

أ )سابك للبالستيكيات 
 المبتكرة المكسيك أس.

دو أر أل دو سي في( 

 تامبيكو
المكسيك

سايكوالك™، وسايكولوي™، مملوكة باكملها لشركة )سابك(.
غيلوي™، الراتنج

أ )سابك 
للبتروكيماويات( بي في.

 )سابك بتروكيمياكلز هولدنغخيلين، هولندا.
 يو إس إنك( 

البولي إيثيلين عالي الكثافة، البولي 
إيثيلين منخفض الكثافة الخطي، 
البولي إيثيلين منخفض الكثافة، 

البولي بروبيلين، اإليثيلين، البروبيلين، 
البيوتاديين، ميثيل ثالثي بوتيل 

اإليثر، البنزين، المركبات البنزينية، 
الستايرين، لقيم راتنج الكربون 9، 

قطارة التكسير،إستالين، هيدروجين 
وكربون أسود.

أ سابك بتروكيمياكلز 
هولندنغ يو اس إنك

غيسمار، لويزيانا، 
الواليات المتحدة 

اإليثيلين)سابك( 11.54%، و)نوفا( %81.46

أ )سابك 
 للبتروكيماويات( المملكة 

المتحدة

تي سايد، المملكة 
المتحدة.

إيثيلين، بروبيلين، بنزين، مملوكة باكملها لشركة )سابك(.
سايلكوهكسان، قطارة التكسير، 

هيدروجين، بيوتاديين، بولي إيثيلين 
منخفض الكثافة.

أ )سابك للبولي
أوليفينات( جي إم بي إتش.

جيلسنكريشن، 
ألمانيا.

البولي إيثيلين عالي الكثافة، البولي مملوكة باكملها لشركة )سابك(.
إيثيلين منخفض الكثافة الخطي، 

البولي بروبيلين.

أ الشركة السعودية 
للميتاكريليت )ساماك(

 الجبيل، المملكة 
العربية السعودية

 مملوكة مناصفة بين شركة )سابك( 
وشركة )متسوبيشي ريون(

الميثيل ميتاكريليت، البولي ميثيل 
ميتاكريليت.

أ )ساينوبك سابك
 تيناجين للبتروكيماويات 

المحدودة(

مملوكة مناصفة للك من شركة تيانجين، الصين
)سابك( لالستثمارات الصناعية وشركة 

"ساينوبيك" الصينية.

اإليثيلين، البروبيلين، البولي إيثيلين 
عالي الكثافة، البولي إيثيلين منخفض 

الكثافة الخطي، البولي بروبيلين، 
أكسيد اإليثيلين، جاليكول اإليثيلين 
األحادي، جاليكول اإليثيلين الثنائي، 

الفينول، األسيتون، ميثيل ثالثي بوتيل 
اإليثر، البيوتاديين، والبوتان - 1.

د  أ 
 شركة كيان السعودية 
للبتروكيماويات )كيان 

السعودية(

الجبيل، المملكة 
العربية السعودية

)سابك( )%35(،
مستثمرون سعوديون )%65(.

إيثيلين، بروبيلين، بولي بروبيلين، بولي 
إيثيلين منخفض الكثافة، بولي إيثيلين 

عالي الكثافة، جاليكول اإليثيلين، 
أسيتون، بولي اكربونات أمينات 

اإليثانول، اإلكثوالليت، البيسفينول أ، 
البنزين، البوتانول الطبيعي، المنظفات 

الكحولية الطبيعية.

المنتجاتشراكء )سابك(الموقعالشركة

ب الشركة الشرقية أ 
للبتروكيماويات )شرق(

الجبيل، المملكة 
العربية السعودية

اإليثيلين، البروبيلين، العطريات، مناصفة مع شركة )إس بي دي سي(
جاليكول اإليثيلين األحادي والثنائي 

والثالثي، البولي إثيلين منخفض 
الكثافة الخطي، البولي إيثيلين عالي 

الكثافة.

أ الشركة السعودية 
 اليابانية لألكريلونتريل 

)شروق(

الجبيل، المملكة 
العربية السعودية

األكريلونتريل، وسيانيد الصوديوم مملوكة بالاكمل لشركة )سابك(

أ الشركة السعودية
للكيماويات العضوية

)SOCC( المعدنية

الجبيل، المملكة 
العربية السعودية

 مناصفة بين الشركة السعودية 
 للكيماويات المتخصصة وشركة 

)ألبيمارل نيذرالندز بي في(.

ثالثي إيثيل األلمنيوم.

أ الشركة السعودية 
 للكيماويات المتخصصة 

)المتخصصة(

الجبيل، المملكة 
العربية السعودية

)سابك( )99%(، شركة )سابك( 
لالستثمارات الصناعية )%1(.

مركبات البولي أوليفينات الحرارية /
البولي بروبيلين، والبالستيكيات 

الهندسية الحرارية/مركبات البولي 
اكربونيت، ومركبات البولي اكربونيت/

مركبات )ايه بي إس(، ومنتجات 
متخصصة

أ شركة سابك إس كيه 
نكسلين )إس إس إن سي(

أولسان، كوريا 
الجنوبية 

الفرع الرئيس: 
سنغافورة 

مناصفة بين )سابك لالستثمارات 
الصناعية( و شركة إس كيه غلوبال 

كيمياكل 

بولي إيثيلين الميتالوسين الخطي 
منخفض الكثافة، وبالستومرات البولي 
أوليفين، وإالستومرات البولي أوليفين 

أ شركة الجبيل المتحدة 

للبتروكيماويات )المتحدة(
 الجبيل، المملكة 

العربية السعودية
)سابك( )75%(، المؤسسة العامة 
للتقاعد )15%(، المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية )%10(.

اإليثيلين، جاليكول اإليثيلين، البولي 
إيثيلين، أوليفينات ألفا الخطية.

أ شركة ينبع السعودية

للبتروكيماويات )ينبت(
 ينبع، المملكة 

العربية السعودية.
 مناصفة بين )سابك( 

وشركة )إكسون موبيل( األمريكية.
اإليثيلين، البولي إيثيلين، جاليكول 
اإليثيلين، بولي بروبيلين، جازولين، 

البروبيلين، والهيدروجين.

أ شركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات )ينساب(
 ينبع، المملكة 

العربية السعودية.
)سابك( )51%(، وحملة األسهم من 

القطاع الخاص )%49(.
اإليثيلين، البروبيلين، جاليكول اإليثيلين 

)أحادي، ثنائي، ثالثي(، البولي إيثيلين 
منخفض الكثافة الخطي، البولي 

إيثيلين مرتفع الكثافة، البولي بروبيلين، 
البيوتين-1، البنزين، الزايلين، مزيج 

الزايلين/التولوين، ميثيل ثالثي بوتيل 
اإليثر.

تتضمن هذه القائمة جميع الشراكت الصناعية التابعة )باستثناء مرافق المجمعات الصناعية(، المملوكة بالاكمل من قبل )سابك(، أو التي تسهم فيها شرياًك. 
وتشمل هذه القائمة تفاصيل موقع لك شركة، وأنواع المنتجات التي تنتجها، ونسبة ملكية )سابك( )إن لم تكن مملوكة لها بالاكمل(. يمكنكم االطالع على قائمة 
 http://www.sabic.com/corporate/ar/ourcompany/manufacturing-affiliates/sabic-:اكملة بكيانات )سابك( حول العالم من خالل زيارة الموقع التالي

.manufacturing-affiliates 

* ُتقدم منتجات )سابك( المعدنية من خالل شركة )حديد( المملوكة لها بالاكمل. **مشروع )سابك( المشترك في البحرين

البتروكيماويات أ 

المغذيات الزراعية ب  

المنتجات المتخصصة  د 

المعادن * ج 
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دليل )سابك( حول العالم

ألبانيا
شركة )سابك( المحدودة إيطاليا

 عبر سايمون شيافينو 11/19
 20158 ميالنو إيطاليا

 هاتف:  39023771351+
فاكس:  390237713533+

األرجنتين
ديساكرتيس، 3668 زيب بي 1661 أيه 

واي إف
تورتوقيتاس، بيسيا، بيونس آيريس

األرجنتين
هاتف: 2800 55 2320 52+

فاكس: 2831 55 2320 54+

أرمينيا
سابك دبي

ص ب 25892
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 97144355888+
فاكس: 97144230810+

أستراليا
سابك استراليا بي تي واي المحدودة 

جناح رقم 2، طابق 4
1 سي غراند أفينيو 

روزهيل، 2142، نيو ساوث ويلز 
هاتف: 112 649 1800+ 

فاكس: 5927 9684 2 61+ 

النمسا
شركة )سابك( دويتشالند جي إم بي 

إتش
شارع أرنست - غروس رقم 24

40219 دوسلدورف
ص.ب 104865

40039 دوسلدورف، ألمانيا
هاتف: 400 71 1 211 49+

فاكس: 40101 71 1 211 49+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة(
جي إم بي إتش & سي أو. كيه ايه  

بوتيندورفر استراس 47
2700 وينر نيوستادت، النمسا

هاتف: 31 390 2622 43+
فاكس: 20 390 2622 43+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة(
أيه يو إس جي إم بي إتش

د. اكرل ليوجر رينج 10
1010 فين، النمسا

هاتف: 26223900 43+

أذربيجان
سابك تركيا

سابك بتروكيميا تك المحدودة إس 
تي آي

سان تيك ايه. أس.
بالستيكيري سان تيك ايه إس

ساري ماه د.عدنان بيوكودتنيز اكد
أكوم أوفيس سيساس بالزا بلوك رقم 2

األدوار 20 - 21
عمرانية اسطنبول٬ تركيا

هاتف: 5000 636 216 90+
فاكس: 5050 636 216 90+

البحرين
ألبا )شركة ألمنيوم البحرين(
)مشروع إقليمي مشترك(
ص.ب 570 المنامة، البحرين

هاتف: 000 830 17 973+
فاكس: 120 662 17 973+

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
)جيبك(

)مشروع إقليمي مشترك(
ص.ب 26730 - المنامة، البحرين

هاتف: 777 731 17 973+
فاكس: 047 731 17 973+

gpic@gpic.com :بريد إلكتروني

شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم 
)جارمكو(

)مشروع إقليمي مشترك(
منطقة سيترا الصناعية

ص.ب 20725، البحرين
هاتف: 731000 17 973+

+973 17 734600             
فاكس: 730542 17 973+

sales@garmco.com :بريد إلكتروني

دول البلطيق
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 
موسكو 115054
روسيا االتحادية

هاتف: 7666914 985 7+
هاتف: 2879203 495 7+
 فاكس: 2879202 495 7+

 بريد الكتروني:
salescisbaltics@sabic.com

بيالروسيا
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 
موسكو 115054
روسيا االتحادية

هاتف: 7666914 985 7+
هاتف: 2879203 495 7+
فاكس: 2879202 495 7+

بريد الكتروني:
salescisbaltics@sabic.com

بلجياك
مبيعات )سابك( أوروبا بي في 

ص.ب 5151
6130 بي دي سيتارد، هولندا

هاتف: 2381 722 46 31+
فاكس: 4822 264 10 31+

بريد الكتروني:
Sales.benelux@sabic.com

سابك بلجياك إن في
خيلينالن 35

بي - 3620، جنك، بلجياك
هاتف: 574700 89 32+

البوسنة والهرسك
سابك بولندا أس بي زيد.أو.أو.

 يو ال. 17 ستشنيا 45 أيه 
 وارسو 146-02 بولندا 

 هاتف: 48224323737+
فاكس: 48224323740+

البرازيل
 سابك للبالستيكيات المبتكرة 

أمرياك الجنوبية
طريق بدروسو دي مورايس، 1553 - سي 

جي .42، 05419 - 001 ساوبولو إس بي
البرازيل

هاتف: 0500 3708 11 55+
فاكس: 0505 3708 11 55+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 
أمرياك الجنوبية - انداستريا إي

كوميرسيو دي بالستيكوس إل تي 
دي ايه 

روا مانويل ثوماز 545
190-17067 اكمبناس إس بي، البرازيل

 هاتف: 1000 3781 19 55+
فاكس: 2144 3281 19 55+

بلغاريا
شركة )سابك( المحدودة إيطاليا

 عبر سايمون شيافينو 11/19
 20158 ميالنو إيطاليا

 هاتف: 39023771351+
فاكس: 390237713533+

كندا
)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 

1 أستركشورد برودكتس درايف
لونق سولت، أونتاريو كيه أو سي آي بيه 

أو، كندا
 هاتف: 99 481 533 90+ 
فاكس: 20 492 553 90+

 44 طريق نورمار، ص ب 2004
 كوبورغ، أو إن كيه 9 أيه، 4 إل 7 

 كندا 
 هاتف: 8199 534 613+
فاكس: 9220 534 613+

الصين العظمى
شنغهاي 

مركز )سابك( التقني
2550، طريق زيابو

بودونغ شنغهاي 201319، الصين
هاتف: 8118 2037 21 86+

فاكس: 8288 2037 21 86+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 
)شنغهاي(
المحدودة

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( - 
التجارة العالمية

)شنغهاي( المحدودة
58 طريق آي دو

المنطقة الحرة واي جوا اكيو
شنغهاي 200131، الصين

هاتف: 9000 865 213 86+ 

بكين
شركة )سابك( شنغهاي للتجارة 

المحدودة
سابك فرع بكين

برج »سي«، مركز بيجين ينتاي رقم 2
شارع جيانغومينواي

مقاطعة شاويانغ، بكين
100022 الصين

هاتف: 5888 648 106 86+
فاكس: 6781 529 106 86+

stcl-bej@sabic.com :البريد اإلليكتروني

 جوانجزهو
)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 

)الصين( المحدودة
بالستيكس أفنيو رقم 1

المنطقة الصناعية الغربية
إي تيدي زد بانيو

جوانجزهو 511458، الصين
هاتف: 0148 8498 20 86+
فاكس: 0202 8498 20 86+

 )سابك للبالستيكيات المبتكرة( 
 مكتب جوانجزهو

 آر إم 2502 مايور بالزا الصين
 طريق تيانهي باي رقم 189

جوانجزهو 510620
الصين

هاتف: 8383 3848 20 86+
فاكس: 8266 3848 20 86+

 شينزهين
شركة سابك )شنغهاي( للتجارة 

المحدودة
فرع شينزهين

الوحدة ) 01(، الدور الثالث، البرج 3
كيري بالزا، طريق 1-زونغ زين سي.

مقاطعة فوتيان
شنزهين

518048 الصين
هاتف: 8828 2583 755 86+

فاكس: 8933 2583 755 86+

 تشونغكنغ 
مصنع تشونغكنغ

طريق رقم 2 زيكو، مقاطعة شابنغبا
تشونغكنغ 401332

الصين
هاتف: 2000 346 236 86+

فاكس: 2028 346 236 86+

 تيانجين 
)سابك للبالستيكيات المبتكرة(

مكتب تيانجين
آر إم 1912 مبني تيانجين العالمي

طريق نانجينج رقم 75
تيانجين 300050

الصين
هاتف: 4311 22-2330 86+

فاكس: 0995 2330 22 86+

 زيامين 
 )سابك للبالستيكيات المبتكرة( 

مكتب زيامين
آر إم 213، كراون بالزا هاربر فيو زيامن

طريق زين هاي رقم 12 - 8
زيامين
الصين

فوجيان، 361001، الصين
 هاتف: 865922057370+

فاكس: 5922107375 86+

 )سابك للبالستيكيات المبتكرة( 
مكتب سوزهو

آر إم 812، الدور الثامن المبنى العالمي
طريق سوزهو رقم 2غرب
سوزهو 215021، جيانغسو

الصين
هاتف: 2286 6288 512 86+

فاكس: 2289 6288 512 86+

هانغزو
 )سابك للبالستيكيات المبتكرة( 

مكتب هانغزو
آر إم 1703، البرج الغربي
مركز فورتشن فاينانس

رقم 37، طريق جيفانغ ئي
هانغزو 310016، الصين

هاتف: 1747 8763 571 86+
فاكس: 1748 8763 571 86+

هونج كونج
شركة سابك للبالستيكيات المبتكرة 

هونج كونج المحدودة
شركة سابك للبالستيكيات المبتكرة 

إس آي تي
القابضة المحدودة

غرفة رقم 1701 - البرج 1
البوابة 25 شارع اكنتون، سيمشاتسوي

اكولون، هونج كونج
هاتف: 5888 2216 852+ 
فاكس: 5800 2216 852+ 

تايبيه
سابك تايوان القابضة المحدودة

فرع تايوان
غرفة بي 7 أف رقم 8 القسم 3

طريق مينشينج إي
تايبيه 10480 تايوان

هاتف: 1800 2183 2 886+
فاكس: 6509 2516 2 886+

كرواتيا
سابك بولندا أس بي زيد.أو.أو.

 يو ال. 17 ستشنيا 45 أيه
 وارسو 146-02 بولندا 

 هاتف: 48224323737+
فاكس: 48224323740+

التشيك جمهورية 
)سابك للبالستيكيات المبتكرة( زيك، 

إس. آر. أو
أنجلياك 140 / 20

00 120 براغ -2 فينهورادي
حمهورية التشيك

هاتف: 1400 051 022 42+
فاكس: 608 015 239 420+

الدنمارك
شركة سابك نورديك أيه إس

كوغلي آلي 2
 دي كيه - 2970 هورشولم، الدنمارك

 هاتف: 8245 4582 45+
فاكس: 0103 4582 45+

75دليل )سابك( التقرير السنوي للعام 2018م 74
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)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 
)الهند بي في تي المحدودة( 

بالستيك افنيو بي. أو. جواهار ناغار 
 فادودارا 391320, غوجارات الهند

 هاتف: 912653068551+
فاكس: 912653068552+

)سابك( الهند بي في تي المحدودة
 )مكتب نيبال(

 الدور األول، مجمع مياتيديفي
 مياتيديفي-32 اكثماندو النيبال

 هاتف:97715592491+
فاكس: 9775591384+

)سابك( الهند بي في تي المحدودة
)سريالناك(

 )مكتب االتصال(
 122, شارع فاطمة، اكدانا, سيريالناك

 هاتف: 942244780+
فاكس: 942232359+

أس آر تي بي أل
سابك للبحوث والتكنولوجيا بي في 

تي المحدودوة
 بي 1- مخطط رقم 85-81

 قرية شياكدوناساندرا أنياكل تالوك،
أوف سارجابورا – أتيبيل  طريق الوالية 

السريع، قرب مدرسة سانت فيلومينا٬ 
 بنغالور562125 الهند

هاتف:918067606301+

إندونيسيا
مكتب سابك التمثيلي بإندونيسيا

مبنى سوق جااكرتا لألوراق المالية
البرج 1 رقم 1702 الطابق 17

جاالن جند سوديرمان اكف 53 - 52
جااكرتا 12190، إندونيسيا

هاتف: 0055 5140 )21( 62+
فاكس: 0077 5140 )21( 62+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( )إس 
إي أيه( بي تي
إيه المحدودة

مبنى سوق جااكرتا لألوراق المالية
جناح 1702، البرج 1، الطابق 17

جالن جند سوديرمان اكف رقم 53 / 52
جااكرتا 12190، إندونيسيا
هاتف: 5150150 21 62+

العراق
شركة سابك الشرق األوسط أوفشور

 حي الحارثية, محلة 213, زقاق 19
 مبنى ٬94 الدور الخامس

 بغداد, العراق
هاتف: 9647809255422+

أيرلندا
شركة سابك المملكة المتحدة 

المحدودة
بيبرميل درايف

ريدتش، ورس، بي 98 8 كيو جيه
المملكة المتحدة

هاتف: 590570 1527 44+
فاكس: 590577 1527 44+

إيطاليا
)سابك( إيطاليا إس آر آي

فيا سايمون شايفينو 11 / 19
20158 ميالنو، إيطاليا

هاتف: 3902859741+
فاكس: 390286465472+

مبيعات )سابك( إيطاليا
فيا سايمون شايفينو 11 / 19

20158 ميالنو، إيطاليا
هاتف: 3771351 02 39+

فاكس: 37713533 02 39+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 
إيطاليا إس آر إل

فيا سايمون شايفينو 11 / 19
20158 ميالنو، إيطاليا

هاتف: 3771351 02 39+
فاكس: 37713533 02 39+

 فيا اك تريفيجليو 
 24040 بونتيردو نيوفو )بي 6(، إيطاليا 

 هاتف: 390363330772+
فاكس: 390363330201+

 فيا سان فرانسيسكو داسيسي 13-11
 أولجاتي أولونا ) في أيه(, 21507

 إيطاليا
 هاتف: 390331349911+

فاكس: 390331349921+

اليابان
شركة سابك اليابان إل إل سي

مبنى نادي طوكيو
اكسوميجاسيكي 3- 2- 6 شايودا-كيو 

طوكيو
100-0013 اليابان

هاتف: 4700 3593 3 81+
فاكس 4709 3593 3 81+

شركة )سابك( اليابان إل إل سي
)مركز التقنية الياباني(

2-2 كينو قواك، مواك
توشيقي 321 - 4392

 اليابان
هاتف: 81285802318+

فاكس: 81285802323+

شركة )سابك( اليابان إل إل سي 
2-2 كينو قواك، مواك

توشيقي 321 - 4392
اليابان

 هاتف: 81285802111+
فاكس:81285802131+

اكزاخستان
سابك أوروبا الشرقية

سابك دبي
ص ب 25892

دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 97144355888+

فاكس: 97144230810+

كينيا
)سابك كينيا(

مركز باسيس، الدور الرابع
طريق واياكي، ويستالندز

ص ب 1419 - 00800
نيروبي، كينيا

هاتف: 4000 294 20 254+
فاكس: 4111 294 20 254+

كوريا الجنوبية
شركة سابك كوريا المحدودة

المقر الرئيس بـ سيئول 
برج دونجهون الطابق 20

317 تهران-رو، اكنغنام-غو 
06151 سيئول 

كوريا الجنوبية 
هاتف: 6000 510 2 82+ 

فاكس: 6666 510 2 82+ 

 مصنع تشونغو 
 488 قوغون-دايرو 

 تشونغو-سي
 تشونغتشيونغبوك - دو

 27324 كوريا الجنوبية 
 هاتف: 82438508000+

فاكس: 8050 850 43 82+

شركة سابك كوريا المحدودة
)مركز سابك التقني( 

1321 سيونغنام دايرو 
سيونغ غو- سيونغنام سي 

محافظة غايونغي، 13109 
كوريا الجنوبية

هاتف: 5000 778 31 82+ 
فاكس: 5102 778 31 82+ 

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 
الدنمارك أيه بي إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2970 هورشولم، الدنمارك

 هاتف: 8245 4582 45+
فاكس: 0103 4582 45+

جمهورية مصر العربية
سابك أفريقيا

مكتب سابك التمثيلي بمصر
مبنى رقم 47، الدور الثالث

ص ب 11835
سيتي سنتر، القاهرة الجديدة، مصر

هاتف: 10 919 224 202+ 
فاكس: 17/21 701 253 202+ 

إستونيا
إل إل سي سابك أوروبا الشرقية 

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى رقم 
1، موسكو 115054

روسيا االتحادية
 هاتف: 14 69 766 985 7+
+7 495 287 92 03  

 بريد الكتروني: 
salescisbaltics@sabic.com

اثيوبيا 
)سابك( اثيوبيا

  مدينة كيركوس ساب
  وريدا 8 منزل رقم 6/241

فتحية إدريس ,مبنى سامسونغ، الدور 
 السادس اكزانشيز  أديس أبابا إثيوبيا

 هاتف:251115571378+
 فاكس: 251115571449+

فنلندا
شركة سابك نورديك أيه إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2970 هورشولم، الدنمارك

هاتف: 8245 4582 45+
فاكس: 0103 4582 45+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 
فنلندا أو واي

إتاالهديناكتو 22 بي
 00210 هيلسينكي، فنلندا

هاتف: 6211010 9 358+

فرنسا
سابك فرنسا إس أيه إس

 22 بالس دو فوسقيس
 ال ديفينس 5

 ايميوبيل لو مونج
 92979 باريس ال ديفينس، فرنسا

 هاتف: 41978300 1)0( 33+
فاكس: 41978301 1)0( 33+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة(
فرنسا إس ايه سي

 22 بالس دو فوسقيس
 ال ديفينس 5

 ايميوبيل لو مونج
 92979 باريس ال ديفينس سيديس

 فرنسا
 هاتف: 141978256)0( 33+

فاكس: 141978253)0( 33+

جورجيا
 سابك تركيا

سابك بتروكيميا تك المحدودة إس 
تي آي

  ساراي ماه. د.عدنان بيوكدونيز اكد.
 أكوم أوفيس سيساس بالزا بلوك رقم2 – 

 الدور 20 و 21
 34768عمرانية اسطنبول تركيا

 هاتف: 902166365000+
فاكس: 902166365050+

ألمانيا
سابك دويتشالند جي إم بي إتش

شارع إرنست غروس رقم 24
40219 دوسلدورف

ص.ب 4865 10
40039 دوسلدورف، ألمانيا

هاتف: 400 71 1 211 49+
فاكس: 40101 71 1 211 49+

سابك للبولي أوليفينات جي إم بي 
إتش

باكيرستر 30
45896 جيلسنكرشن ألمانيا

هاتف: 20993391 49+
فاكس: 2099339200 49+

بريد إلكتروني:
gelsenkirchen@sabic.com

شركة سابك للبالستيكيات المبتكرة 
ألمانيا جي إم بي إتش

شركة سابك للبالستيكيات المبتكرة 
القابضة ألمانيا جي إم بي إتش

 شارع ارنست رقم 24
40219 دوسلدورف

 ص.ب 4865 10
٬40039 دوسلدورف، ألمانيا

هاتف: 400 71 1 211 49+
فاكس: 40101 71 1 211 49+

اليونان
شركة )سابك( المحدودة إيطاليا

 عبر سايمون شيافينو 11/19
 20158 ميالنو إيطاليا

 هاتف: 39023771351+
فاكس: 390237713533+

المجر
سابك بولندا أس بي زيد.أو.أو.

يو ال. 17 ستشنيا 45 أيه
وارسو 146-02 بولندا 

هاتف: 48224323737+
فاكس: 48224323740+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 
كيراسك إديلمي

كيه إف تي
برج دونا، نيفوردو يو 22

مبنى بي الطابق 10
 1138 بودابست، المجر

+36 188 933 36  هاتف: 
+36 188 933 37     
+36 188 933 38 فاكس: 

آيسلندا
سابك نورديك أيه إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2970 هورشولم

الدنمارك
هاتف: 18 49 32 33 45+

الهند
)سابك( الهند بي في تي المحدودة 

و)سابك للبالستيكيات المبتكرة(
 الدور العاشر، أبراج أمبيانس كوربوريت 

 البرج 2
  جزيرة أمبيانس، غوراغرام 

 122001 هاريانا، الهند
 هاتف: 911244746191+
فاكس: 911244029190+

)سابك( الهند بي في تي المحدودة 
و)سابك للبالستيكيات المبتكرة(

 781سلوتير كروبوريشن بارك
 شارع أنديرا غاتاكبور
 شااكال أنديري شرق

 مومباي 400093 - الهند
 هاتف: 912242481800+

فاكس: 912242481802+

)سابك الهند بي في تي المحدودة( 
و)سابك للبالستيكيات المبتكرة(  

المحدودة
 بي 5- مخطط رقم 85-81

 قرية شياكدوناساندرا أنياكل تالوك،
 أوف سارجابورا – أتيبيل

طريق الوالية السريع، قرب مدرسة سانت 
 فيلومينا بنغالور562125 ٬ الهند

هاتف: 918067725000+

)سابك( الهند بي في تي المحدودة 
و)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 

المحدودوة
  9 سي٬ مركز إيغا التجاري

 طريق بونامالي السريع لكبوك٬
 تشناي- 600010 الهند

 هاتف: 914449025600+
فاكس: 914449025611+
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النرويج
شركة سابك نورديك أيه إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2970 هورشولم

الدنمارك
هاتف: 18 49 32 33 45+

باكستان
سابك باكستان بي في تي المحدودة
بلوك مكتب الشركة- مجموعة دولمن٬ 

 تننسي ٬10 الدور الرابع
مخطط رقم اتش سي -٬3 بلوك ٬4 

 المخطط ٬5 لكيفتون٬
 اكراتشي٬ 75600 باكستان
هاتف: 922137134000+

الفلبين
شركة سابك باسيفيك بي تي إيه 

المحدودة
مكتب سابك التمثيلي بالفلبين

الطابق 18، برج فيالم اليف
8767 باسيو دو روكساس

مدينة مااكتي 1226، الفلبين
هاتف: 9175298791 63+  

بولندا
سابك بولندا إسبي زيد.أو.أو

يو إل استازنيا 45 أيه
-02 146 وارسو بولندا

هاتف: 722 323 224 48+
فاكس: 740 323 224 48+

سابك للبالستيكيات المبتكرة بولندا
إسبي زيد. أو.أو

17 شارع إستايزنيا 45 أيه
02-146 وارسو بولندا

هاتف: 722 323 224 48+
فاكس: 740 323 224 48+

البرتغال
شركة سابك للتسويق إبرياك إس أيه

ايديفيسيو يورو- 3
4a-°4 ،5 فريدريك مومباو

08960 سانت جست ديسفيرن
برشلونة إسبانيا

هاتف: 60 30 470 93 34+
فاكس: 36 64 473 93 34+

رومانيا
سابك بولندا أس بي زيد.أو.أو.

 يو ال. 17 ستشنيا 45 أيه
 وارسو 146-02 بولندا 

 هاتف: 48224323737+
فاكس: 48224323740+

روسيا
إل إل سي سابك أوروبا الشرقية 

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى 
رقم 1، موسكو 115054

هاتف: 7666914 985 7+
 هاتف: 2879203 495 7+

 بريد الكتروني: 
salescisbaltics@sabic.com

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( روسيا
كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى 

رقم 4، موسكو 115054، روسيا
هاتف: 03 92 287 495 7+ 
فاكس: 02 92 287 495 7+

المملكة العربية السعودية
الشركة السعودية للصناعات 

األساسية
)المركز الرئيس(

ص.ب 5101، الرياض 11422
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8000 225 11 )0( 966+
فاكس: 9000 225 11 )0( 966+

info@sabic.com :البريد اإللكتروني

مكتب الدمام
 المدينة الصناعية األولى شارع 32

 ص.ب. 2629 الدمام 31461
 المملكة العربية السعودية

 هاتف: 8444 810 )013( 966+
فاكس: 8420 810 )013( 966+ 

مكتب جدة
ص.ب. 30204، جدة 21477

المدينة الصناعية األولى, المرحلة 3
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966126088888+
فاكس: 966126088810+

مكتب الجبيل
ص.ب 10040، الجبيل 31961

المملكة العربية السعودية
هاتف: 7200 347 13 )0( 966+
فاكس: 0400 347 13 )0( 966+

ساب تانك سابك لخدمات الشحن 
مكتب الجبيل

ص.ب 10135، الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3737 345 13 )0( 966+
فاكس: 8039 357 13 )0( 966+

ساب تانك سابك لخدمات الشحن 
مكتب ينبع

ص ب 31656، ينبع 41912
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3219100 )014( 966+

فاكس: 3212483 )014( 966+

الرازي
الشركة السعودية للميثانول

ص.ب 10056، 
مدينة الجبيل الصناعية 31961

المملكة العربية السعودية
هاتف: 7800 357 13 )0( 966+

فاكس: 5552 358 13 )0( 966+
البريد اإللكتروني:

arrazi@arrazi.sabic.com

البيروني
شركة الجبيل لألسمدة

ص.ب 10046، الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6488 341 13 )0( 966+
فاكس: 7122 341 13 )0( 966+

البريد اإللكتروني:
albayroni@albayroni.sabic.com

غاز
الشركة الوطنية للغازات الصناعية

ص.ب 10110، الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5738 357 13 )0( 966+
فاكس: 8880 358 13 )0( 966+

حديد
الشركة السعودية للحديد والصلب

ص.ب 10053، الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

هاتف: 1100 357 13 )0( 966+
فاكس: 5000 358 13 )0( 966+

ابن البيطار
الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية

ص.ب 10283، الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

هاتف: 1100 341 13 )0( 966 +
فاكس: 1257 341 13 )0( 966 +

ابن رشد
الشركة العربية لأللياف الصناعية

ص.ب 30701، ينبع 41912
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8000 321 14 )0( 966+
فاكس: 8008 321 14 )0( 966+

ابن سينا
الشركة الوطنية للميثانول

ص.ب 10003، 
مدينة الجبيل الصناعية 31961

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5500 340 13 )0( 966+
فاكس: 5604 340 13 )0( 966+

شركة كوريا نيكسيلين
 مركز األبحاث والتطوير 

 325 أكسبو-رو يوسيونغ غو 
 دايجيون 34124

 هاتف: 7220 866 42 82+ 
فاكس: 7215 866 42 82+ 

 مصنع أولسان ٬1سابيونغ-رو
 تشينغيانغ-يوب يولجو-غن

 أولسان,44987, جنوب كوريا
 هاتف: 82522084845+
فاكس: 82522084849+

التفيا
إل إل سي سابك أوروبا الشرقية 

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى 
رقم 1، موسكو 115054

هاتف: 7666914 985 7+
هاتف: 2879203 495 7+

بريد الكتروني:
salescisbaltics@sabic.com

لبنان
سابك لبنان

 ميناء الحصن٬ بارك أفنيو
 شارع أحمد داعوق

مبنى بيريتوس ٬1344 بلوك بي٬ الدور 
 الخامس

 ص.ب. 11-٬2153 بيروت 2011- 8403
بيروت٬ لبنان

هاتف: 44 734 119 96+
تحويلة 4220 أو 0

 فاكس: 65 728 119 96+
 بريد الكتروني:

 slro1@sabic.com

ليتوانيا
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى 
رقم 1، موسكو 115054

هاتف: 7666914 985 7+
هاتف: 2879203 495 7+

 بريد الكتروني:
salescisbaltics@sabic.com

مقدونيا
شركة )سابك( المحدودة إيطاليا

 عبر سايمون شيافينو 11/19
 20158 ميالنو إيطاليا

 هاتف: 39023771351+
فاكس: 390237713533+

ماليزيا
سابك للبالستيكيات المبتكرة 

)ماليزيا( إس دي إن. بي إتش دي 
الجناح 3- 11 - 38، المربع 3 بي

الطابق 11 بالزا سنترال
جاالن استيسان سينترال 5
كوااللمبور 50470، ماليزيا
هاتف: 6198 2274 3 60+

فاكس: 3487 2273 3 60+

المكسيك
)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 

باسيو دي ال ريفورما
2620، لوماس أطلس 

ميغيل هيلداغو 11950
سيوداد دي مكسيكو، المكسيك 

هاتف: 6700 1105 )55( 52+
فاكس: 6799 1105 )55( 52+ 

مصنع سان لويس بوتوسي 
أفينيدا سيركويتو مكسيكو رقم 170

باركو إنداستريال تريس، ناكيونس 
سان لويس بوتوسي 78395 

سان لويس بوتوسي 
المكسيك

مصنع تامبيكو
بوليفارد دي لوس ريوس كم 4.8

بويرتو انداستريال ألتاميرا
ألتاميرا 89608، تماوليباس

المكسيك 
هاتف: 2500 229 )833( 52+

فاكس: 2503 229 )833( 52+

مولدوفا
سابك بولندا إسبي زيد.أو.أو

يو إل 17 استازنيا 45 أيه
146-02 وارسو، بولندا

هاتف: 3737 432 22 48+
فاكس: 3740 432 48+

الجبل األسود
سابك بولندا أس بي زيد.أو.أو.

 يو ال. 17 ستشنيا 45 أيه
 وارسو 146-02 بولندا 

 هاتف: 48224323737+
فاكس: 48224323740+

المغرب
سابك المغرب و غرب افريقيا
مبنى كريستال ٬1 الدور السابع٬ 

المهندس أفنيو٬ مركز مارينا التجاري٬ 
 20000 الدار البيضاء٬ المغرب

هاتف: 212520000050+

هولندا
سابك اكبيتال بي في

مركز التجارة العالمي البرج إتش الدور 27
زويدبيلن 216

1077 إكس في أمستردام
هاتف: 030 333 203 31+
فاكس: 040 333 203 31+

سابك أوروبا بي في 
ص.ب 5151، يوروبابوليفارد 1 
6135 إل دي سيتارد، هولندا
هاتف: 2222 722 )46( 31+

فاكس: 0000 722 )46( 31+
البريد اإللكتروني:

info@sabic.com

مبيعات سابك أوروبا
 يوروبابوليفارد 1

6135 إل دي سيتارد، هولندا
هاتف: 222 222 467 31+

فاكس: 000 220 467 31+
بريد الكتروني:

sales.benelux@sabic.com

سابك أوروبا - التصنيع
ص ب 475، 6160 أيه إل خيلين، هولندا

هاتف: 464767000 31+
البريد اإللكتروني:

geleen@sabic.com

سابك أوروبا - األبحاث والتطوير
ص ب 319

6160 أيه إتش خيلين، هولندا
هاتف: 0207 476 46 31+

فاكس: 0503 476 46 31+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( بي 
في

سابك للبالستيكيات المبتكرة جي بي 
بي في

سابك للبالستيكيات المبتكرة 
القابضة بي في

سابك غلوبال تكنولوجيز بي في 
سابك المرخصة بي في 

بالستيكسالن 1
4612 بي إكس بيرجين أوب زوم، هولندا

هاتف: 2911 29 164 31 +
فاكس: 2940 29 164 31 +

بي في سنيج - يوني هاي فاي
زوتكيتين 23

1601 إيه إكس إنخوسين، هولندا
هاتف: 944 317 228 31+
فاكس: 278 317 228 31+

بريد الكتروني:  
enkuizen@sabic.com
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دليل )سابك( حول العالم )يتبع(

سلوفانيا
سابك بولندا أس بي زيد.أو.أو.

يو ال. 17 ستشنيا 45 أيه
وارسو 146-02 بولندا 

هاتف: 48224323737+
فاكس: 48224323740+

جنوب أفريقيا
سابك جنوب أفريقيا

الدور 23 مبنى المدينة
شارع 7 والتر سيسولو

ص.ب 7193 روقيبا
كيب تاون 8001، جنوب أفريقي

 هاتف: 27214096100+
فاكس: 27214096101+

إسبانيا
شركة سابك للتسويق إبرياك إس أيه يو

ايديفيسيو يورو- 3
فريدريك مومباو 5- 5

4° - 4أ ايه - 08960
سانت جست ديسفيرن

برشلونة إسبانيا
هاتف: 60 30 470 93 34+

فاكس: 36 64 473 93 34+

مبيعات إسبانيا إس إل 
سي/ فريدريك مومباو 5

أ4-4°- 08960 سانت جست ديسفيرن
برشلونة، إسبانيا

هاتف: 060 703 934 34+
فاكس: 436 736 934 34+

)سابك للبالستيكيات المبتكرة اسبانيا 
اسكوم(

)سابك للبالستيكيات المتكرة جي بي 
بي في سكوم( 

كترا. دي، قرطاجنة أيه ألهماما
دي مورسيا، كم 13

30390 ال ألتجورا، مورسيا، أسبانيا
هاتف: 100 129 968 34+

السويد
شركة سابك نورديك أيه إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2970 هورشولم، الدنمارك

هاتف: 18 49 32 33 45+

السعودية للبالستيكيات المبتكرة 
أيه بي

ص.ب 342 سولنا ستراندفاج 78
171 54 سولنا، السويد

هاتف: 18 49 32 33 45+

سويسرا
سابك دويتشالند جي إم بي إتش

شارع ارنست غنوس رقم 24
40219 دوسلدورف

ص.ب 104865
40039 دوسلدورف، ألمانيا

هاتف: 400 71 1 211 49+
فاكس: 40101 71 1 211 49+

تايالند
)سابك( آسيا الباسيفيك المحدودة

المكتب التمثيلي في تايالند
برج سي آر سي، الدور 36

رقم 2/87، طريق وايرلس، الحي الفرعي 
المبيني، حي فاتوموان

بانكوك 10330، تايالند

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( 
)تايالند( المحدودة

الدور 15، مبنى ثانيا بالزا، 52 طريق 
سيلوم

سورياونغ، بانغراك، بانكوك 10500، تايالند
هاتف: 4 - 2312323 2 66+

فاكس: 2312322 2 66+

22/64 مو 4 إيسترن سيبورد إنداستريال 
 إستيد

 تومبول بلواك داينغ أمفور بوالك داينغ
 ريونق 21140، تايالند

 هاتف: 00 737 386 66+
فاكس: 55244 9 38 66+

تونس )سابك تونس(
شارع حسيب بن عمار، لو برغس ال 

مارسا 
1053 تونس 

هاتف: 320 011 70 216+ 
فاكس: 735 860 71 216+

تركيا
سابك تركيا

سابك بتروكيميا تك المحدودة إس 
تي آي سان تيك ايه. أس.

بالستيكيري سان تيك ايه إس
ساري ماه د.عدنان بيوكودتنيز اكد

أكوم أوفيس سيساس بالزا بلوك رقم 2
األدوار 20 - 21

عمرانية اسطنبول تركيا
هاتف: 5000 636 216 90+

فاكس: 5050 636 216 90+

تركمانستان
سابك أوروبا الشرقية

سابك دبي
ص ب 25892

دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 97144355888+

فاكس: 97144230810+

أوكرانيا
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى 
رقم 1، موسكو 115054

هاتف: 7666914 985 7+
هاتف: 2879203 495 7+
فاكس: 2879202 495 7+

بريد إلكتروني:
salescisbaltics@sabic.com

اإلمارات العربية المتحدة
سابك دبي

ص ب 25892
بزنس باي، مبنى فيجين تاور 

الدور 50، مكتب رقم 5001 
هاتف: 6800 248 )4( 971+ 
فاكس: 1918 244 )4( 971+ 

المتحدة المملكة 
شركة سابك المملكة المتحدة 

المحدودة
 بيير ميل درايف، رييدتش

وورسيسترشاير
بي 98 8 كيو جيه، المملكة المتحدة

هاتف: 590570 1527 44+
فاكس: 590577 1527 44+

شركة سابك المملكة المتحدة 
للبتروكيماويات

المحدودة
ص ب 99 مركز ويلتون

رداكر تي إس 10 4 واي أيه، 
المملكة المتحدة

هاتف: 453366 1642 44+
فاكس: 834608 1642 44+

البريد اإللكتروني:
Teesside@sabic-europe.com

سابك للبالستيكيات المبتكرة 
المحدودة

طريق بيبرميل، ريدتش
وورسسترشاير

بي 98 8 كيو جي، المملكة المتحدة
هاتف: 1527590570 )0( 44+

فاكس: 1527590577 )0( 44+

ابن زهر
الشركة السعودية األوروبية 

للبتروكيماويات
ص.ب 10330، الجبيل 10330

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5060 341 13 )0( 966+

فاكس: 2966 341 13 )0( 966+
البريد اإللكتروني:

info@ibnzahr.sabic.com

كيميا
شركة الجبيل للبتروكيماويات

ص.ب 10084، الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 357 13 )0( 966+
فاكس: 7858 358 13 )0( 966+

البريد اإللكتروني:
kemya@kemya.sabic.com

بتروكيميا
الشركة العربية للبتروكيماويات

ص.ب 10002، الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

هاتف: 7000 358 13 )0( 966+
فاكس: 4480 358 13 )0( 966+

البريد اإللكتروني:
petrokemya@petrokemya.sabic.com

صدف
الشركة السعودية للبتروكيماويات

ص.ب 10025، الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3003 357 13 )0( 966+
فاكس: 3343 357 13 )0( 966+

 البريد اإللكتروني:
info@sadaf.sabic.com

الشركة السعودية للميتاكريليت 
)ساماك(

ص ب 10003، الجبيل 31961
هاتف: 5500 340 )013( 966+
فاكس: 5604 340 )013( 966+

سافكو
شركة األسمدة العربية السعودية

ص.ب 11044
مدينة الجبيل الصناعية 31961

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1100 341 13 )0( 966+

فاكس: 1257 341 13 )0( 966+

كيان السعودية
شركة كيان السعودية 

للبتروكيماويات
ص ب 10302، الجبيل 31961

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3300 359 13 )0( 996+
فاكس: 3111 359 13)0( 996+

الشركة السعودية للكيماويات 
العضوية المعدنية

)SOCC(
ص.ب 11241، الجبيل 31961

المملكة العربية السعودية
هاتف: 7950 356 13 )0( 966+
فاكس: 6025 358 13)0( 966+

شرق
الشركة الشرقية للبتروكيماويات

ص.ب 10035، الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5000 357 13 )0( 966+
فاكس: 0385 358 13 )0( 966+

 البريد اإللكتروني:
info@sharq.sabic.com

شروق
الشركة السعودية اليابانية 

لألكريلونتريل
ص.ب 10868، الجبيل الصناعية 31961

المملكة العربية السعودية
هاتف: 6707 340 13 )0( 966+

فاكس: 6878 340 13 )0( 966+

الشركة السعودية للكيماويات 
المتخصصة

ص.ب 10273، الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

هاتف: 7900 356 13 )0( 966+
فاكس: 7577 358 13 )0( 966+

البريد اإللكتروني:
specialtychem@sabic.com

المتحدة
شركة الجبيل المتحدة 

للبتروكيماويات
ص.ب 10085، الجبيل 31961

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5000 359 13 )0( 966+
فاكس: 5012 359 )013( 966+

ينساب
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

 ص.ب 30925، مدينة ينبع الصناعية
ينبع 41912، المملكة العربية السعودية

هاتف: 9100 321 )014( 966+ 
 فاكس: 2483 321 )014( 966+ 

 البريد اإللكتروني:
shares@yansab.sabic.com.sa

ينبت
شركة ينبع السعودية 

للبتروكيماويات
ص.ب 41912، ينبع 21441

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5000 396 14 )0( 966+

فاكس: 5006 396 14 )0( 966+
 البريد اإللكتروني:

info@yanpet.sabic.com

التقنية واالبتاكر
ص.ب 42503، الرياض 11551
المملكة العربية السعودية

هاتف: 9333 499 11 )0( 966+
فاكس: 1101 265 11 )0( 966+

مختبر الخدمات الفنية
هاتف: 1661 265 11 )0( 966+

فاكس: 1686 265 11 )0( 966+

صربيا
سابك المجر كيه إف تي

برج دونا مبنى المكتب
نيبفيردو يو 22

مبنى بي الطابق العاشر
1138 بودابست

+36 188 933 36  هاتف: 
+36 188 933 37   
+36 188 933 38 فاكس: 

سنغافورة
شركة سابك آسيا الباسيفيك بي تي 

إيه المحدودة
شارع ون تمسك

برج ميلينيا رقم 01 - 06
سنغافورة 039192

هاتف: 2555 6557 65+
فاكس: 8101 6531 65+

 البريد اإللكتروني:
sappl@sabic.com.sg

)سابك للبالستيكيات المبتكرة( )إس 
إي أيه( بي تي إيه المحدودة

سابك للبالستيكيات المبتكرة 
سنغافورة بي تي إي

المحدودة
23 شارع بنوي

سنغافورة 629895
هاتف: 4100 6210 65+

فاكس: 3063 6861 65+

شركة سابك إس كيه نيكسيلين 
شارع ون تيماسيك 

0904 ميلينيا تاور 
سنغافورة 039192

هاتف: 9460 6470 65+ 
فاكس: 9479 6420 65+

سلوفاكيا
سابك بولندا إسبي زيد.أو.أو

يو إل 17 استازنيا 45 أيه
-146 02وارسو، بولندا

هاتف: 3737 432 22 48+
فاكس: 3740 432 48+
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دليل )سابك( حول العالم )تتمة(

الواليات المتحدة األمريكية
سابك أمرياك

منطقة )سابك( األمريكتين 
2500 سيتي ويست بولفارد 
هيوستن، تكساس 77042

الواليات المتحدة األمريكية 
هاتف: 2301 430 713 1+

مركز سابك التقني
1600 إندستريال بي إل في دي

شوقرالند تكساس 77478
الواليات المتحدة األمريكية

هاتف: 5500 207 281 1+
فاكس: 5550 207 281 1+

مركز تطوير معالجة البوليمرات 
55 طريق ميريل

بيتسفيلد، إم ايه 01201
الواليات المتحدة األمريكية 

هاتف: 4688 448 413 

بيركفيل إيه إل
1 بالستيكس درايف

بوركفيل، أالباما 36752
الواليات المتحدة األمريكية
هاتف: 5000 832 334 1+

أوتاوا آي إل
2148 نورث، الشارع 2753

أوتوا، إلينوس 61350
الواليات المتحدة األمريكية

هاتف: 7000 434 815 1+

ماونت فيرنون آي إن 
1 لكسان لين

ماونت فيرنون، إنديانا 47620
الواليات المتحدة األمريكية

هاتف: 7000 831 812 1+

كولومبس، آي إن 
945 إس طريق مار 

كولومبس، آي إن 47201
هاتف: 0197 372 812+

فاكس: 0233 372 812+

ويكسون إم آي
31220 أوك قريك درايف

ويكسوم، ميتشيجان 48393
الواليات المتحدة األمريكية

هاتف: 4200 926 248 1+
فاكس: 1143 960 248 1+

خليج سانت لويس، إم إس 
3531 طريق بورت أند هاربور 

خليج سانت لويس 
مسيسيبي )إم إس( 39520

سيلكريك نيويوريك
1 نوريل أفنيو

سلكيرك، نيويورك 12158
الواليات المتحدة األمريكية

هاتف: 5011 475 815 1+
واشنطن دي سي 

1001 جي شارع إن دبليو، 500 إي
واشنطن، دي سي 20001

هاتف: 2544 621 202 1+
فاكس: 2546 621 202 1+

أوزباكستان

سابك أوروبا الشرقية
سابك دبي

ص ب 25892
دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 97144355888+
فاكس: 97144230810+

فيتنام
شركة )سابك( فيتنام المحدودة 

وحدة 3، الطابق 40، برج بيتكسكو المالي
02 شارع هاي تريو، بن نغي وارد 

الحي رقم 1، هو تشي مينه سيتي، 
فيتنام 

هاتف: 41010 391 028 84+ 
فاكس: 42088 391 028 84+ 

مكتب هانوي التمثيلي
جناح رقم 2102، المبنى الشرقي 

مركز لوت، هانوي
54 ليو غيا، با دينه، هانوي، فيتنام 

هاتف: 2435772518 84+
فاكس:2435772515 84+

هذه القائمة تتضمن جميع الشراكت التابعة لـ )سابك( )بما في ذلك ماكتب المبيعات(، سواء اكنت مملوكة بالاكمل من قبل 
)سابك( أو اكنت شرياًك بها، وهذه الشراكت تم تصنيفها بحسب البلد أو البلدان التي تعمل بها، يمكنكم االطالع على قائمة اكملة 

 بكيانات )سابك( حول العالم من خالل زيارة الموقع التالي: 
 .http://www.sabic.com/corporate/ar/ourcompany/manufacturing-affiliates/sabic-manufacturing-affiliates

العبارات التي تشير للمستقبل: هذا التقرير قد يحتوي في بعض أجزائه على »عبارات تصف المستقبل«، وهي عبارات تتعلق 
بأحداث قد تقع في المستقبل، أو أنها تتناول توقعات عن األعمال واألداء المالي أو الوضع المالي لشركتنا أو لآلخرين. تتضمن 

هذه العبارات مفردات مثل “نتوقع”، “ننوي”، “نتنبأ”، “نخطط”، “نرى”، “نؤمن”، “نسعى”، أو “سوف”. تتناول العبارات التي تصف 
المستقبل، بطبيعتها، مسائل تقديرية وغير مؤكدة. كما أن هنالك عوامل كثيرة جدًا لنتائجنا الفعلية مختلفة عن تلك المذكورة 

في العبارات التي تصف المستقبل. ومن األمثلة المحددة على ذلك: التغيرات في الظروف االقتصادية والمالية بما في ذلك 
التذبذب في أسعار المواد الخام والسلع، وأسعار الفائدة والصرف، وقيمة األصول الثابتة، واحتماالت اضطراب السوق أو أية تأثيرات 

أخرى قد تطرأ على أسواق شركتنا الرئيسة. ونحن نخلي مسئوليتنا من أي إجراء تتخذه أطراف أخرى باالعتماد على العبارات التي تصف 
المستقبل المذكورة في هذا التقرير. ما لم يتم النص على غير ذلك، فإن )سابك( والعالمات التجارية المملوكة لها أو لشراكتها 

التابعة أو الفرعية هي عالمات تجارية تعود ملكيتها لـ )سابك( أو لشراكتها التابعة أو الفرعية. أية عالمة تجارية أو منتج أو خدمة 
تجارية تقدمها الشراكت األخرى والتي تم ذكرها في هذا التقرير تعتبر عالمة تجارية و/أو خدمة تجارية و/أو إسمًا تجاريًا تعود 

ملكيتها للجهة صاحبة العالقة حسب ما ورد في التقرير.

الرعاية المسؤولة هي عالمة تجارية مسجلة لمجلس الكيمياء األمريكي.
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www.sabic.com

 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 
 ص.ب 5١٠١ - الرياض ١١4٢٢

المملكة العربية السعودية
 هاتف: ٨٠٠٠ ٢٢5 )٠١١( 966+
 فاكس: 9٠٠٠ ٢٢5 )٠١١( 966+

info@sabic.com :البريد اإللكتروني

جميع الحقوق محفوظة لشركة )سابك( ٢٠١9م.




