صدارة وفيوليا توقعان اتفاقية طويلة األجل لبناء مرفق لتحويل النفايات الصناعية إلى
طاقة في مجمع "بالسكيم"
جبيل ،اململكة العربية السعودية 11 ،ديسمبر  - 2018وقعت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) ،وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو
السعودية وشركة داو كيميكال ،وشركة فيوليا ميدل إيست إس أيه إس "فيوليا" ،وهي شركة عاملية رائدة في مجال إدارة املوارد واسترجاعها،
ً
ً
تتخذ من باريس مقرا لها ،اتفاقية م}خرا لبناء وتشغيل مرفق مستدام لتحويل النفايات الصناعية إلى طاقة في مجمع "بالسكيم" ،وهو املجمع
الصناعي الفريد املجاور ملجمع صدارة للكيميائياتُ .ويعتبر مجمع "بالسكيم" ثمرة للتعاون بين شركة صدارة والهيئة امللكية للجبيل وينبع في
مدينة الجبيل الصناعية .2
وتم توقيع االتفاقية في الجبيل باململكة العربية السعودية في  09ديسمبر  2018في مقر شركة صدارة بحضور د .فيصل الفقير ،الرئيس التنفيذي
لشركة صدارة وسيباستيان شوفين ،الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا ميدل إيست.
وسيتم تطوير مرفق تحويل النفايات الصناعية إلى طاقة من جانب شركة فيوليا باستخدام نموذج التصميم والبناء والتشغيل .وفي إطار االتفاقية
املبرمة مع صدارة ،ستقوم فيوليا بمعالجة مسارات النفايات الصناعية املحددة لشركة صدارة من بين نفايات أخرى واسترجاع الطاقة لتوفير
البخار والتبريد والهواء املضغوط النقي للمجمع الصناعي .وتأتي اتفاقية صدارة/فيوليا في أعقاب مذكرة تفاهم تم إبرامها في مطلع هذا العام ،كما
تعزز خطط تقديم حلول طويلة األمد إلدارة النفايات لصالح شركة صدارة.
ً
ً
ً
وأوضح السيد سيباستيان شوفين ،الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا ميدل إيست ،قائال" :يمثل هذا املشروع إنجازا محوريا في مسيرة تطور شركة
ُ
مهد الشراكة طويلة األجل بين فيوليا وصدارة الطريق أمام إقامة
فيوليا باململكة العربية السعودية وفي رحلتها نحو التحول إلى اقتصاد متجدد .وت ِّ
نموذج من التكافل االقتصادي ينطوي على إعادة تدوير املوارد والطاقة واستعادتهما ،وستجلب أحدث التقنيات بما يستهدف دعم نمو مجمع
بالسكيم".
ً
ً
و ُيمثل تطوير فيوليا ملرفق تحويل النفايات الصناعية إلى طاقة تغييرا ملسار قطاع الكيميائيات في منطقة الجبيل حيث سيكون لها الفضل في
تقديم حلول محلية تنافسية مستدامة يمكن االعتماد عليها إلدارة النفايات الصناعية وتوفير خدمات املرافق الصناعية ملجمع بالسكيم.
ً
وعلق د .فيصل الفقير ،الرئيس التنفيذي لصدارة ،قائال" :تعتبر صدارة منذ تأسيسها أحد عوامل التمكين لقطاع الصناعات التحويلية في
ً
ُ
اململكة ،وذلك نظرا لتنوع محفظة منتجاتنا والفرص املتنوعة التي تتيحها لقطاع الصناعات التحويلية .ويتمثل جزء من هذا العرض في القدرة
على تقليل املساهمة الرأسمالية املطلوبة من املستثمرين القائمين واملحتملين إلقامة مرافقهم في مجمع بالسكيم .وتعد هذه االتفاقية خطوة
ً
كبيرة بالنسبة للمستثمرين املتواجدين بالفعل في املجمع أو املنضمين قريبا إليه".
ً
ومن جانبه علق السيد /فيصل الدويش ،الرئيس التنفيذي لفيوليا السعودية قائال "إنه ملن دواعي فخرنا أن نشارك في مشروع بهذا الحجم من
شأنه أن يساهم في نمو األعمال املستدامة في اململكة وتوفير أكثر من  100وظيفة محلية مباشرة في اململكة .ونعتزم تقديم برنامج تدريبي مكثف
لتطوير املواهب املحلية في املنطقة".
ُ
وتطور فيوليا ،وهي شركة عاملية ،خدمات وخبرات مستدامة ملجموعة من الشركات في العديد من القطاعات .كما تتولى في الوقت الحالي معالجة
أكثر من ستة ماليين طن من النفايات الصناعية على مستوى العالم.
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وفي الجبيل ،تحظى مجموعة فيوليا بسجل حافل في أعمال التشغيل والصيانة ملشاريع إدارة ومعالجة مياه الصرف الصناعي ،وفي تنفيذ أعمال
ً
الهندسة والتوريد واإلنشاء على وجه الخصوص ،مثل وحدة تحلية املياه التابعة ملرافق (بقدرة  800,000متر مكعب يوميا) ،ومحطات تحلية
ً
مياه البحر بتقنية التناضح العكس ي في صدارة (بقدرة  178,000متر مكعب يوميا).
انتهى-نبذة عن فيوليا:
ً
فيوليا هي مجموعة رائدة عامليا في مجال اإلدارة املثلى للموارد .وتقوم املجموعة ،التي يبلغ عدد موظفيها ما يقرب من  169000موظف حول
العالم ،بتصميم وتوفير حلول إدارة املياه والنفايات والطاقة ،التي تساهم في التنمية املستدامة للمجتمعات والصناعات .تساعد فيوليا ،من
خالل أنشطتها التجارية الثالثة املتكاملة ،على تطوير الوصول إلى املوارد ،واملحافظة على املوارد املتاحة وتجديدها.
في عام 2017م ،قامت مجموعة فيوليا بتزويد  96مليون نسمة بمياه الشرب و  62مليون نسمة بخدمة مياه الصرف الصحي ،وإنتاج ما يقرب
من  55مليون ميجاوات من الطاقة ،وتحويل  47مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة .وقد حققت شركة ""Veolia Environment
(املدرجة في بورصة باريس ايرونيكس تحت رمز  )VIE :عوائد مالية بلغت  25.12مليار يورو في عام 2017م ( 30.1مليار دوالر أمريكي) .وملزيد من
املعلومات يمكن زيارة موقع املجوعة على اإلنترنت .www.veolia.com
نبذة عن 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 تم بناؤه في مرحلة واحدة ،في مدينة الجبيل الصناعية الثانية في املنطقة
الشرقية من اململكة العربية السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات .ويتكون هذا املجمع من  26وحدة تصنيعية ذات مستوى عالمي ،وله
السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث
ً
ً
سواء غير املوجودة حاليا في اململكة أو تلك التي
تقنيات تكسير السوائل النفطية املستعملة كلقيم خام ،أن تسهم في دعم العديد من الصناعات
تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج اململكة .ومن املنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم" املجاور ملشروع مجمع صدارة للكيميائيات،
الذي ُيعتبر ثمرة للتعاون الفريد بين "صدارة" و"الهيئة امللكية للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من االستثمارات في الصناعات التحويلية ذات
ً
القيمة املضافة .وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية واإلبداعية غير املسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي ،فضال عن آالف
الفرص الوظيفية.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ:
سامي أمين
مدير العالقات العامة والشؤون الحكومية
هاتف+966501922155 :
البريد االلكترونيSami.Amin@sadara.com :
املوقع االلكتروني للشركةwww.sadara.com :
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