تعيين ماسيميليانو ليوباردي كبيرا ً للمديرين الماليين في صدارة،

ولوتشيانو بولي مديرا ً للشؤون المالية الدولية لمشاريع داو كيميكال المشتركة ،ومديرا ً ماليا ً لمناطق أوروبا والشرق األوسط
وأفريقيا
الظهران  82 -مايو 8102م – عينت شركة صدارة للكيميائيات السيد ماسيميليانو ليوباردي ،المدير المالي األعلى في
الشركة ،كبيرا ً للمديرين الماليين في صدارة ،وذلك خلفا ً للسيد لوتشيانو بولي ،الذي سيعود إلى العمل في شركة "داو كيميكال"
بعد إكمال فترة إعارته إلى صدارة.
وسيبدأ السيد ماسيميليانو ليوباردي مهامه الجديدة ككبير للمديرين الماليين في صدارة في  10يوليو 8102م ،حيث سيقوم بدور
رئيسي في تحقيق النمو المستمر للمشروع المشترك ،وذلك بوصفه عضوا ً هاما ً واستراتيجيا ً في فريق كبار مسؤولي الشركة.
من جانبه ،أشار سعادة الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات ،المهندس زياد اللبان ،بأن السيد ماسيميليانو ليوباردي يتمتع
بخبرة ثرية في المجال المالي ،وصناعة البتروكيميائيات ،وعلى دراية جيدة بمشروع الشركة ،حيث انضم إلى فريق العمل في
المشروع في عام 8101م .وأضاف بأنه يتطلع إلى العمل مع السيد ليوباردي للوصول بصدارة إلى آفاق جديدة.
وكان السيد ليوباردي قد تقلد مهام منصبه الحالي ،كمدير مالي أعلى في صدارة ،في عام 8100م ،بعد إعارته من شركة "داو
كيميكال" ،التي انضم إليها في مدينة ميالن في إيطاليا عام 0992م ،وشغل خاللها عددا ً من المناصب الدولية المختلفة قبل
اضطالعه بمهام مدير الدم واساستحواذ " "M&Aلمناطق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا عام 8101م ،حيث ساهم بفاعلية
في تنفيذ مشروع صدارة المشترك .وكان قد بدأ حياته المهنية في مجال التجارة وإدارة المحافظ اساستثمارية في ”“HSBC
عام 0991م.
وسيعود السيد لوتشيانو بولي إلى شركة "داو كيميكال" كمدير للشؤون المالية الدولية لمشاريع "داو كيميكال" المشتركة،
ومديرا ً ماليا ً لمناطق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ،بعد أن شغل منصب كبير المديرين الماليين في صدارة منذ عام
8100م.
كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات بأن السيد لوتشيانو بولي ،قد قام بدور فعال لدعم جهود بناء شركة صدارة
للكيميائيات ،وذلك من خالل تنسيق وتحقيق عدد من اإلنجازات التمويلية للمشروع ،مثل تحقيق اإلغالق المالي ألكبر عملية
تمويل على اإلطالق لمشروع في الشرق األوسط بمبلغ  08.1مليار دوسار أمريكي ،وكذلك النجاح في إكمال أكبر عملية
إلصدار الصكوك على اإلطالق في المملكة العربية السعودية ،وبناء هيكلة مالية قوية لدعم مشروع صدارة .وأضاف المهندس
زياد اللبان بأن العمل كان ممتعا ً مع السيد لوتشيانو بولي ،متمنيا ً له التوفيق في منصبه الجديد في شركة "داو كيميكال".
نبذة عن صدارة
شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" هي مشروع مشترك بين كل من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"
وشركة "داو كيميكال كومباني" ،إلقامة أكبر مجمع صناعي على مستوى العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة ،في مدينة الجبيل
الصناعية الثانية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ،باستثمار يبلغ  81مليار دوسار أمريكي تقريباً .ويتكون هذا
المجمع من  82وحدة تصنيعية ذات مستوى عالمي ،وسيكون له السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل
النافثا كلقيم خام.
وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية المستعملة كلقيم خام ،أن تسهم في دعم
العديد من الصناعات سوا ًء غير الموجودة حاليا ً في المملكة أو تلك التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المملكة .ومن المنتظر أن يسهم مجمع "بالس كيم" المجاور لمشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي ي ُعتبر ثمرة للتعاون الفريد
بين "صدارة" و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من اساستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص اساستثمارية واإلبداعية غير المسبوقة ،وتحقيق النمو اساقتصادي ،فضالً عن آساف
الفرص الوظيفية .ويتوقع أن تطرح الشركة باكورة إنتاجها في النصف الثاني من العام 8101م ،على أن يتحقق التشغيل
لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الشركة
الكامل لجميع الوحدات التصنيعية للمجمع في عام 8102م.
.www.sadara.com

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
مروان دمحم الزوري
هاتف +922 )08( 208 1999 :تحويلة0121 :
البريد اإللكترونيMarwan.Alzori@Sadara.com :
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