تعلن صدارة للكيميائيات بدء تشغيل أول وحدة ( )PMDIفي المنطقة
جبيل ،المملكة العربية السعودية –  10يونيو 7102م :أعلنت شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" ،وهي أكبر مجمع كيميائي
متكامل في العالم تم بناؤه في مرحلة واحدة ،عن إنتاج كميات تجارية من َّ
مركب البوليمر الميثيلين ثنائي الفينيل ثنائي
اإليزوسيانات السائل المطابق للمواصفات ) ،(PMDIمن خالل أضخم وحدة تصنيعية من نوعه في العالم.
ويعد َّ
مركب  ، PMDIالذي يستخدم في إنتاج البولي يوريثان ،أحد المنتجات الكيميائية والبالستيكية المتخصصة العديدة التي
تنتجها صدارة في المملكة العربية السعودية للمرة األولى .ويأتي بدء تشغيل مصنع َّ
ٍ
أشهر فقط من
مركب  PMDIبعد خمسة
إنهاء مرحلة العمليات الميكانيكية.
وقد قال السيد زياد اللبان الرئيس التنفيذي لشركة صدارة" :إن بدء تشغيل مصنع َّ
مركب  PDMIيضع المملكة العربية السعودية
ٍ
بكل فخر على الخريطة العالمية لكبار منتجي البولي يوريثان ،مما يشكل بالتأكيد حدثاً هاماً وبدايةً لمر ٍ
جديدة لنا في صدارة،
حلة
خاصةً في ظل الطبيعة الفريدة للمصنع وحجمه الضخم والسرعة التي تم إنجازه بها".

يتميز َّ
مركب  PDMIبتعدد تطبيقات استخدامه ،ومنها إنتاج المواد الرغوية المستخدمة في العزل ،وصناعة األجهزة المنزلية
والصناعية ،باإلضافة إلى السيارات والمنسوجات واألثاث ،وغيرها من المنتجات.

ِّ
مصنع متكامل تماماً لمركب  ،PDMIحيث يضم وحدات تصنيع منتجة لحامض
ويعد مجمع صدارة للكيميائيات في جبيل أول
النيتريك ،والنيتروبنزين األحادي ( ،)MNBوالفورمالين ،والبنزين ،واألنيلين ،والكلور ،باإلضافة إلى الهيدروجين وأول أكسيد
ِ
مستقلة ومتكاملة في نفس الموقع.
الكربون من وحدة تصنيعية

 انتهى –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 مليارات الدوالرات .ويتكون هذا المجمع من  62وحدة تصنيعية ذات مستوى
عالمي ،وسيكون له السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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 المملكة .ومن المنتظر أن يسهم مجمع "بالس كيم" المجاور لمشروع
مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي يُعتبر 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.
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
سامي أمين
مدير الشؤون العامة
هاتف+966501922155 :
البريد االلكترونيSami.Amin@sadara.com :
الموقع االلكتروني للشركةwww.sadara.com :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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