شركة صدارة للخدمات األساسية تعلن عن بدء التشغيل التجاري لمصنع إنتاج البيتانول التابع
لشركة سابوكو المملوكة بنسبة  %33.33لشركة صدارة للكيميائيات
 27مارس 2016م – الجبيل ،المملكة العربية السعودية :أعلنت شركة صدارة للخدمات األساسية ،المملوكة
بشكل غير مباشر ،وبنسبة  ،%100من قبل شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) ،اليوم أن تحليل نتائج اختبار
أداء مصنع إنتاج البيتانول التابع للشركة السعودية للبيتانول المحدودة (سابوكو) قد بينت بأن المصنع قد
استوفى متطلبات بدء عمليات التشغيل التجاري .وقد بدأت عمليات التشغيل التجاري بعد استكمال إجراء
االختبار الناجح لمعدات مصنع البيتانول وكفاءة اإلنتاج وفقاً لتراخيص التقنية وعقود التنفيذ.
الشركة السعودية للبيتانول المحدودة (سابوكو) هي مشروع مشترك بين شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان
السعودية للبتروكيماويات والشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة ،بغرض تملك وتمويل مصنع إلنتاج
البيتانول بطاقة تصميمية هي  330ألف طن متري سنوياً .وسيتم توزيع اإلنتاج بين الشركاء وفقاً التفاقية
اإلسناد والتصنيع المبرمة بينهم.
نبذة عن شركة صدارة :

شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعاً مشتركاً تم تطويره من قبل 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  20مليار دوالر أمريكي تقريباً .ويتكون هذا المجمع من  26وحدة تصنيعية
ذات مستوى عالمي ،وسيكون له السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة،

اء غير
من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية المستعملة كلقيم خام ،أن تسهم في دعم العديد من الصناعات سو ً
الموجودة حالياً في المملكة أو تلك التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج المملكة .ومن المنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم"
المجاور لمشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي ُيعتبر ثمرة للتعاون الفريد بين "صدارة" و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من
االستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة .وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية واإلبداعية غير المسبوقة،
وتحقيق النمو االقتصادي ،فضالً عن آالف الفرص الوظيفية.
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