“صدارة” والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة توقعان مذكرة
تفاهم لتوريد الملح المركز "محلول كلوريد الصوديوم" الملحي
لمجمع صدارة الكيميائي.
مدينة الرياض ،السعودية 61 ،نوفمبر 0202م  -في سياق التكامل االقتصادي
لتعزيز
البتروكيميائية،
والصناعات
المياه
قطاعي
بين
والصناعي
استراتيجيتهما الوطنية الرامية لدعم المحتوى المحلي وتطوير قدراته
الصناعية ،واالستثمار األمثل في الكوادر البشرية السعودية وتمكينها ،وقعت
كل من شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" والمؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة "التحلية" مذكرة تفاهم إلمداد مجمع صدارة الكيميائي بمحلول الملح
المركز "محلول كلوريد الصوديوم".
َّع مذكرة التفاهم كل من معالي محافظ المؤسسة م .عبدالله العبدالكريم
ووق
وسعادة د .فيصل الفقير ،الرئيس التنفيذي لشركة صدارة ،وذلك في مقر المؤسسة
بمدينة الرياض .وتسعى صدارة من خالل مذكرة التفاهم إلى االستفادة من المحتوى
المحلي ،من خالل توطين المنتجات األساسية والثانوية بشكل فعال وموثوق والتي
تكون ضمن سلسة المواد الخام المستخدمة في عمليات التشغيل واإلنتاج.
وأشار معالي محافظ المؤسسة المهندس عبدالله العبدالكريم إلى أن هذه
االتفاقية اإلطارية ُ
تعزز الدور الريادي الذي تضطلع به التحلية في مجال إسناد
المؤسسات الوطنية الفاعلة ،وتدعم تقديم حلول ابتكارية أكثر جودة وأعلى
كفاءة وموثوقية ،الفتا إلى أن تزويد شركة صدارة بمحلول كلوريد الصوديوم
الملحي من شأنه االسهام في تطوير الصناعات الوطنية وتنويع اإليرادات وجذب
االستثمارات وتوطين المحتوى المحلي ،عالوة على مساهمته في تحقيق التميز
التشغيلي وتقليل تكلفة المنتج تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة .0202
وأضاف" :تمضي التحلية في إنشاء وبناء مشاريع عمالقة تأتي في سياق إنجازاتها
المستمرة وابتكاراتها التنموية المتواترة الداعمة لسياسات زيادة القيمة
التنافسية القتصاد المملكة وتعزيز مكانتها المميزة عالميا على مختلف
المستويات" .وثمن معاليه تأسيس شراكات استثمارية فاعلة على المستويين
الداخلي والخارجي مع السعي الدائم لالبتكار واالستدامة مما يصب في صالح
توفير مزيد من فرص العمل ،واالستثمار في تنمية الموارد البشرية ،مع الحفاظ
على معايير السالمة والبيئة.
من جهته ،أوضح سعادة الدكتور فيصل الفقير ،الرئيس التنفيذي لشركة صدارة،
أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إتاحة بديل آخر أكثر فاعلية وموثوقية لتوريد
محلول كلوريد الصوديوم الملحي إلى مجمع صدارة الكيميائي .حيث أن التوريد
عبر خطوط األنابيب ،عوضا عن الشاحنات ،سوف يساهم بشكل أكبر في الحفاظ على
سالمة الطرق وتقليل النفقات وتحديات الخدمات اللوجستية المستخدمة حاليا.
كما تهدف صدارة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة عبر إيجاد
بدائل للملح الطبيعي الصلب واالستعانة بالشاحنات في النقل المستخدمين
حاليا.
كما أشار الفقير إلى الفوائد العديدة التي ستجنيها "صدارة" من توقيع تلك
المذكرة وفكرة المشروع بصفة عامة ،والتي من ضمنها تقليل المخلفات الناتجة
عن الملح الطبيعي الصلب المستخدم حاليا ،باإلضافة إلى تقليل االستخدام
الهائل اليومي للشاحنات لنقل الملح عبر الطرق سواء في شكله الصلب أو
السائل مما سيقلل من زمن وتكلفة التشغيل ويزيد من سالسة عمليات التصنيع.
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####
نبذة عن المؤسسة العامة لتحلية
المياه المالحة:
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي
مؤسسة حكومية سعودية تعنى بتحلية مياه
البحر ،وإيصال المياه المحالة المنتجة
لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ،تم
انشاؤها بمرسوم ملكي كريم برقم م 94/في
02/8/4049هـ الموافق 9/4/4499م كمؤسسة
حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
www.swcc.gov.sa

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 تم بناؤه في مرحلة
واحدة ،في مدينة الجبيل الصناعية الثانية
في المنطقة الشرقية من المملكة العربية
السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات.
ويتكون هذا المجمع من  02وحدة تصنيعية ذات
مستوى عالمي ،وله 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
صدارة
مجمع
لمشروع
المجاور
"بالسكيم"
ُعتبر ثمرة للتعاون
للكيميائيات ،الذي ي
الفريد بين "صدارة" و"الهيئة الملكية
من
العديد
جذب
في
وينبع"،
للجبيل
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.
www.sadara.com
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