ً
تكريم ماسيميليانو ليوباردي ،كب ﺮ املديرين املالي ن ي صدارة ،كأحد أفضل القيادات املالية إقليميا

ً
نوفم ﺮ  – ٢٠١٨ ٬٢٥دبي ،اإلمارات العربية املتحدة – تم مؤخرا تكريم السيد ماسيميليانو ليوباردي ،نائب الرئيس للشؤون املالية وكب ﺮ املديرين املالي ن ي
صدارة ،كأحد أفضل القيادات املالية التنفيذية ي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وقد حصل السيد ليوباردي ع ى املركز الثالث ضمن تصنيف
أفضل مدير ما ي تنفيذي ي الشرق األوسط وشمال أفريقيا للعام 2018م.
ً
ُ
ُيذكر أن جوائز التم لكبار املديرين املالي ن ي الشرق األوسط وشمال أفريقيا تمنح تقديرا إلنجازا م وإسهاما م املؤثرة والفاعلة ي اإلدارة املالية .وقد
انعقد حفل التكريم ع ى هامش منتدى اس ﺮاتيجيات املديرين املالي ن ي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،الذي يجمع تحت مظلته أك ﺮ من  120من
كبار املديرين املالي ن ،والرؤساء التنفيذي ن ،والخ ﺮاء ي مجال اإلدارة املالية ،وذلك ملناقشة أبرز التوجهات املالية ،وبحث سبل تحف النمو املستمر للمنطقة،
وتبادل الخ ﺮات ي هذا املجال.

وقد تم تكريم السيد ليوباردي نظ ﺮ إنجازاته ي صدارة خالل السنوات املاضية ككب ﺮ للمديرين املالي ن واملسؤول األول عن الشؤون املالية ،حيث تمثلت
إنجازاته ي تنفيذ برنامج حماية معدل الفائدة لصدارة ،وبرنامج التأم ن ،وبرنامج إدارة املخاطر  ،وبرنامج إدارة التكاليف ،والبيع وإعادة التأج ﺮ ملركز مناولة
املواد الصلبة والسائلة )مركز التعبئة( ،وإعادة تمويل ملشروع الهيدروج ن ب ﺮوكسايد املش ﺮك .كما وجهت الدعوة للسيد ليوباردي من قبل املنتدى لتقديم
عرض عن تجربة صدارة ي مجال إدارة املخاطر ،وال تم تصنيفها كأفضل املمارسات ضمن فئ ا ي املنطقة.

يشغل السيد ماسيميليانو ليوباردي منصب كب ﺮ املديرين التنفيذي ن ي شركة صدارة للكيميائيات منذ يوليو 2014م ،ويتمتع بخ ﺮة واسعة تمتد ألك ﺮ من
ً
ً
ً
 20عاما ي الشؤون املالية وصناعة الب ﺮوكيماويات ،وله دور محوري ي استمرار مس ﺮة النمو ي صدارة ،ال تعت ﺮ مشروعا مش ﺮكا تم تطويرﻩ من قبل

شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة "داو كيميكال كومباني" ،إلقامة أك ﺮ مجمع صنا ي للكيميائيات ع ى مستوى العالم يتم بناؤﻩ ي
مرحلة واحدة .ويعت ﺮ السيد ليوباردي أحد األعضاء الفاعل ن واالس ﺮاتيجي ن ي اإلدارة التنفيذية للشركة ،واملسؤول األول عن إدارة الوضع املا ي الحا ي
واملستقب ي لصدارة ،عالوة ع ى اضطالعه بمهمة إعداد فريق ما ي قوي يتمتع بقدرات مم ة لدعم أعمال الشركة وعمليا ا التشغيلية.

 انتﻬ –نبذة عن شركة صدارة :
ً
ً
شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعا مش ﺮكا تم تطويرﻩ من قبل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة "داو كيميكال
كومباني" ،إلقامة أك ﺮ مجمع صنا ي ع ى مستوى العالم تم بناؤﻩ ي مرحلة واحدة ،ي مدينة الجبيل الصناعية الثانية ي املنطقة الشرقية من اململكة
العربية السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات .ويتكون هذا املجمع من  26وحدة تصنيعية ذات مستوى عالم  ،وله السبق بمنطقة الشرق األوسط
ي استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكس ﺮ السوائل النفطية املستعملة
ً
ً
سواء غ ﺮ املوجودة حاليا ي اململكة أو تلك ال تعتمد ع ى است ﺮاد احتياجا ا من اللقيم من خارج
كلقيم خام ،أن تسهم ي دعم العديد من الصناعات
ُ
اململكة .ومن املنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم" املجاور ملشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي يعت ﺮ ثمرة للتعاون الفريد ب ن "صدارة" و"الهيئة امللكية
للجبيل وينبع" ،ي جذب العديد من االستثمارات ي الصناعات التحويلية ذات القيمة املضافة .وهذا بدورﻩ يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية
ً
واإلبداعية غ ﺮ املسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي ،فضال عن آالف الفرص الوظيفية.
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