صدارة وسبكيم تتعاونان إلنتاج وتنقية مادة اإليثانول لدعم جهود المملكة يف
فيوس كورونا المستجد (كوفيد)19-
مواجهة ر
الجبيل ،السعودية 16 ،يونيو 2020م – إيمانا بمسؤوليتهما الوطنية وامتدادا لمبادراتهما يف مجال
المسؤولية االجتماعية ،تضافرت جهود رشكة صدارة للكيميائيات (صدارة) و رشكة الصحراء العالمية
ر
عال الجودة الالزمة لتصنيع
للبتوكيماويات (سبكيم) لتنقية مادة اإليثانول
الصناع وإنتاج مادة اإليثانول ي
ي
ر
الت تشتد الحاجة
للمصنعي
وتوفتها مجانا
معقمات األيدي
ر
ر
ر
المحليي لتمكينهم من إنتاج المعقمات ي
توفتها لوزارة الصحة دون مقابل لتوزيعها عىل مرافق الرعاية الصحية يف
إليها يف الوقت الراهن ،ومن ثم ر
جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لمكافحة انتشار وباء رفتوس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
الفقت ،الرئيس التنفيذي ر
لشكة صدارة ،والمهندس صالح باحمدان،
وب هذه المناسبة ،أشاد الدكتور فيصل
ر
ر
الرئيس التنفيذي ر
لشكة سبكيم ،بجهود جميع الفرق المشاركة يف هذا المشوع ،وثمنوا جهود جميع
الجهات الحكومية ذات العالقة للحد من انتشار وباء رفتوس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-مؤكدين أن
إدارة حكومة المملكة العربية السعودية الواعية لهذه األزمة كان لها بالغ األثر بعد توفيق هللا يف حماية
مواطت ومقيم هذه البالد ..كما أشارا إل أهمية تضافر جهود صدارة وسبكيم وجميع ر
الشكات السعودية
ي
ي
ر
المشتك والذي يمثل أهمية
معتين عن سعادتهما بهذا التعاون
،
الجائحة
هذه
محاربة
ف
للمساهمة
ر
ي
توطي الصناعة ،حيث تجىل ذلك بوضوح يف االستجابة الشيعة لطلب الحكومة لهذه المادة
ر
كتى ل ر
الخام األساسية.
ر ئ
المفاج يف منتجات اإليثانول واأليزوبروبانول يف المملكة و يف جميع أنحاء العالم يف الوقت
ونظرا للنقص
ر
الت
الصناع
الذي يعمل فيه المجتمع
العالم عىل ر
توفت متطلبات الوقاية الشخصية ومواد التنظيف ي
ي
ي
تشتد الحاجة إليها يف مرافق الرعاية الصحية ،واستجابة لتوجيه وزارة الطاقة لمؤازرة جهود وزارة الصحة
وه المادة األساسية
لمواجهة هذه األزمة الصحية العالمية ،فقد وفرت سبكيم مادة اإليثانول
الصناع ،ي
ي
ر
الت
الالزمة لتصنيع معقمات األيدي ،عن طريق استقطاعها من خط إنتاجها وإرسالها إل صدارة و ي
تقطت الذي تم تهيئته مؤقتا
استطاعت من خالل قدراتها التقنية العالية من تنقية مادة اإليثانول يف برج ال ر
لهذا الغرض يف مجمع صدارة للكيميائيات يف مدينة الجبيل الصناعية ،وبما يتطابق مع مواصفات الهيئة
حوال  1600كيلوغرام أسبوعيا من مادة
العامة للغذاء والدواء .وتبلغ القدرة اإلنتاجية لعملية التنقية
ي
اإليثانول عالية الجودة ،والجاهزة لالستخدام يف تصنيع معقمات األيدي ،حيث سيتم إنتاج كمية إجمالية
المحىل.
عال النقاوة لتلبية الطلب
تصل إل  100,000كيلوغرام من اإليثانول ي
ي
تجدر اإلشارة إل أن ر
كتي قد أعلنتا يف شهر أبريل عن تخصيص مبالغ مالية لدعم صندوق الوقف
الش ر
الصح يف المملكة ،وذلك لمساندة الجهود الجارية للحد من انتشار وباء رفتوس كورونا المستجد (كوفيد-
ي
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تأمي االحتياجات الالزمة لرعاية المرض ،حيث ساهمت رشكة
 ،)19ومساعدة قطاع الرعاية الصحية يف ر
ر
مليون ريال سعودي.
ماليي ريال سعودي ،وساهمت شكة سبكيم بمبلغ
صدارة بمبلغ خمسة
ر
ي
####
نبذة عن رشكة سبكيم:

نبذة عن رشكة صدارة:

رشكة الصحراء العالمية ر
للبتوكيماويات (سبكيم) ،المدرجة يف
ه رشكة عالمية رائدة يف
سوق األسهم
السعودية (تداول) ،ي
مجال تصنيع ر
عالم مع
مستوى
عىل
متكاملة
ال
وكيماويات
البت
ي
محفظة منتجات شاملة ومتنوعة تضم ر
أكت من  30منتجا
كيميائيا وبوليمرا موزعة عىل ماليي المستهلكي ف ر
أكت من 100
ر
ر ي
دولة حول العالم .وقد تأسست ر
الشكة يف عام 1999م وتوسعت
ئ
وكيميان عىل اإلطالق ربي
يف عام 2019م نتيجة ألول اندماج ربت
ي
مدرجي ف السوق المالية السعودية ،وهما ر
الشكة
كياني رائدين
ر
ر
السعودية العالمية ي ر
ر
وشكة الصحراء
للبتوكيماويات
ر
ر
وأكت من  29رشاكة
للبتوكيماويات .وبوجود  16رشكة تابعة
محلية ودولية ،تتبت سبكيم سياسة دمج الحلول واإلجراءات
المبتكرة الحالية والجديدة لخلق سلسلة ثابتة من القيمة لدعم
معايت السالمة وحماية
احتياجات عمالئها .تتبع سبكيم أعىل
ر
كبتا بالمسؤولية
البيئة يف جميع عملياتها
وتول اهتماما ر
ي
االجتماعية .وتعمل ر
الشكة وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية
ودول قوي
محىل
وطنيي يتمتعون بانتشار
 2030لبناء أبطال
ر
ي
ي
يف قطاع تم تحديده كأولوية القتصاد المملكة العربية السعودية
يف المستقبل.

مشوعا ر
رشكة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل ر
مشتكا تم تطويره
من قبل رشكة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" ر
وشكة
صناع عىل مستوى
أكت مجمع
"داو كيميكال
كومبان" ،إلقامة ر
ي
ي
العالم تم بناؤه يف مرحلة واحدة ،يف مدينة الجبيل الصناعية الثانية
ف المنطقة ر
الشقية من المملكة العربية السعودية ،باستثمار يبلغ
ي
مليارات الدوالرات .ويتكون هذا المجمع من  26وحدة تصنيعية
ذات مستوى عالم ،وله السبق بمنطقة ر
الشق األوسط يف
ي
استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور
تكست السوائل
صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات
ر
النفطية المستعملة كلقيم خام ،أن تسهم يف دعم العديد من
ً
ر
الت تعتمد
الصناعات
سواء ر
غت الموجودة حاليا يف المملكة أو تلك ي
استتاد احتياجاتها من اللقيم من خارج المملكة .ومن المنتظر
عىل ر
ر
أن يسهم مجمع "بالسكيم" المجاور لمشوع مجمع صدارة
ُ
عتت ثمرة للتعاون الفريد ربي "صدارة"
للكيميائيات ،الذي ي ر
و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" ،يف جذب العديد من االستثمارات
يف الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة .وهذا بدوره يدعم
غت المسبوقة،
خلق العديد من الفرص االستثمارية واإلبداعية ر
ً
وتحقيق النمو االقتصادي ،فضل عن آالف الفرص الوظيفية.
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لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

سامي أمين

مدير إدارة االتصال المؤسسي
هاتف++966-13-351-7293 :
البريد االلكترونيSami.Amin@sadara.com :
الموقع االلكتروني للشركةwww.sadara.com :
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