شركة صدارة للكيميائيات تتزعم التوجه نحو قطاع صناعات
تحويلية إقليمية أكثر قوة
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  4 -ديسمممبر  :2016شاااركت شااركة صاادارة للكيميائيات (صاادارةف ف المنتدى
السااااااانو الحاد عشااااااار لالتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكاف المنعقد ف دب ما بين 29-27
نوفمبر .وتماشااايا مو مو اااوع عذا العا الذ بعنوان فالتنافساااية :مواكبة الموجات الجديدةف ،رسااامت الشاااركة
رؤيتها اإلقليمية لقطاع الصناعات التحويلية ف المملكة العربية السعودية والمنطقة.
وقال المهندس /محمد العزاز ،مدير تطوير الصااااناعات الكيميائية والتحويلية بالشااااركة فمن شااااؤن رؤيتنا لتغيير
قواعد اللعبة أن توفر صادارة فرصاا ساتدع قطاع الصاناعات التحويلية وتخلق مجال صاناع أكثر تنافساا وقوة
للمملكة العربية السعودية وعذا بالتال سوف يؤثر ايجابيا على المنطقة ككلف.
وأ اااااف العزاز أن فعذر الرؤية تدعمها المميزات التنافسااااية الكبيرة الت تتمتو بها المملكة العربية السااااعودية،
الت س ُتمكنها بؤن ُتصبح من رواد المصنعين لللمنتجات الكيميائية والبالستيكية المتخصصة ،بما ف ذلك ما تتمتو
به من االحتياطيات الهيدروكربونية ،واالنخفاض النساااااااب لتكاليف اإلنتان ،والبنية التحتية الصاااااااناعية الحديثة،
والموقو الجغراف االستراتيج المتميز بالقرب من األسواق الناشئة ،والقوى العاملة الشابة والماعرةف.
والجدير بالذكر أن مجمو صااادارة الصاااناع ال اااخ  ،والواقو ف مدينة الجبيل الصاااناعية الثانية ،يحتو على
وحدة تكساااير لللقي المختلط الوحيدة من نوعها ف منطقة الخليج العرب  ،وأن  14وحدة من وحدات التصااانيو الـ
 26بالمجمو س اوف ُتنتج منتجات كيميائية وبالسااتيكية متخصااصااة جديدة ل تكن موجودة ف األساااس ف منطقة
الخليج أو متوفرة فقط عن طريق االستيراد من أسواق أخرى.
ومن شاااؤن عذا النوع من المنتجات المتخصاااصاااة أن يحدث تحوال كبيرا ف قطاع الصاااناعات الكيميائية باقليمنا،
والت تسااااااايطر عليها بصااااااافة عامة منتجات السااااااالو االسااااااااساااااااية – حيث أن أقل من  %1فقط من المنتجات
البتروكيماوية ف المنطقة ُتصنف على أنها منتجات كيميائية متخصصة.
وتعتبر المنتجات الكيميائية والبال ستيكية المتخ ص صة عنا صر أ سا سية لمجموعة كبيرة ومتنوعة من ال صناعات
والتطبيقااات التحويليااة ذات الطلااب العااالم المرتفو وقيمااة م ااااااااافااة كبيرة ،بمااا ف ذلااك كيمياااا النفط والغاااز
والمنتجات االستهالكية ،ومواد البناا ،وقطو غيار السيارات ،ومنتجات التعبئة والتغليف المتخصصة ،وغير ذلك
الكثير.
وخالل المنتدى قا أي ااا فريق صاادارة بعرض الفرص االسااتثمارية المتاحة ف مجمو فبالسااكي ف ،وعو مجمو
صااااناع مجاور لمصااااانو صاااادارة ت تطويرر بالتعاون مو الهيئة الملكية للجبيل وينبو ،وعو يهدف إلى انشاااااا
مرافق ومصااانو خاصااة بالصااناعات التحويلية وإنتاجها  ،كما أن بمقدورعا االسااتفادة من المنتجات المتخصااصااة
والمواد األولية المتوفرة لدى صااااااادارة وغيرعا من شاااااااركات البتروكيماويات الموجودة ف الجبيل بهدف إنتان
منتجات نهائية ذات قيمة م افة.
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نبذة عن شركة صدارة :

شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعا مشتركا 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 تقريبا .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 ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية المستعملة كلقيم خام ،أن تسهم في دعم العديد من الصناعات سواء
غير الموجودة حاليا 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 ،فضال عن آالف الفرص الوظيفية.
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