ﺷرﻛﺔ ﺻدارة ﻟﻠﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎت ﺗوﺳﻊ ﺑﺎﻗﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺑدأ إﻧﺗﺎج ﺑوﺗﻳﻝ ﺟﻼﻳﻛوﻝ اﻷﺛﻳر )(BGE
اﻟﺟﺑﻳﻝ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ –  08ﻳوﻧﻳو 2017م :أﻋﻠﻧت ﺷرﻛﺔ ﺻدارة ﻟﻠﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎت "ﺻدارة" ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ أﻛﺑر
ﻣﺟﻣﻊ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻳﺗم ﺑﻧﺎؤﻩ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ واﺣدة ،ﻋن ﺑدء إﻧﺗﺎج ﻛﻣﻳﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن ﺑوﺗﻳﻝ ﺟﻼﻳﻛوﻝ اﻷﺛﻳر )،(BGE

اﻟذي ﺳﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﺻدارة ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
اﻟﺳﻌودﻳﺔ.

وﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻋﺑر زﻳﺎد ﺑن ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻠﺑﺎن ،اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﺷرﻛﺔ "ﺻدارة" ﻋن ﻓﺧرﻩ واﻋﺗ اززﻩ ﺑﻬذا اﻹﻧﺟﺎز اﻟﻬﺎم اﻟذي ﺗﺣﻘق
ﺑﻔﺿﻝ اﻟﺗزام وﺗﻔﺎﻧﻲ ﻓرق اﻟﻌﻣﻝ ذات اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ .وأﺿﺎف اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﺑﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻣرﺗﻘب أن ﺗﺷﻬد اﻷﺷﻬر

اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣﺟﻣﻊ ﺻدارة ﻟﻠﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﻳر ﻓﻳﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺧطﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻳق
اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻛﺎﻣﻝ.
وﻳﻌﺗﺑر ﻣﺻﻧﻊ ﺑوﺗﻳﻝ ﺟﻼﻳﻛوﻝ اﻷﺛﻳر أﺣد أﻛﺑر اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻫو أﺣد ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣﺟﻣﻊ ﺻدارة ﻟﻠﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎت اﻟﺳﺗﺔ
واﻟﻌﺷرﻳن ) ،(26اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺟﺑﻳﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ اﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻣﻬد اﻟطرﻳق ﻧﺣو ﺗﺄﺳﻳس ﻣراﻓق
ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧﻠق ﺑدورﻫﺎ ﻓرﺻﺎً ﺗوظﻳﻔﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻟﻠﺳﻌودﻳﻳن.

وﺳﻳﻘوم ﻣﺻﻧﻊ ﺑوﺗﻳﻝ ﺟﻼﻳﻛوﻝ اﻷﺛﻳر ﺑﺈﻧﺗﺎج درﺟﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑوﺗوﻛﺳﻲ ﺟﻼﻳﻛوﻝ اﻷﺛﻳر،
وﺑوﺗوﻛﺳﻲ ﺛﻧﺎﺋﻲ ﺟﻼﻳﻛوﻝ اﻷﺛﻳر ،وﺑوﺗوﻛﺳﻲ ﺛﻼﺛﻲ ﺟﻼﻳﻛوﻝ اﻷﺛﻳر ،وﺑوﺗوﻛﺳﻲ ﺑوﻟﻲ ﺟﻼﻳﻛوﻝ اﻷﺛﻳر ،وﻫﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣذﻳﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﻣزﻳﻼت اﻟﺑﻘﻊ واﻟﻣﻠدﻧﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣواد ﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ.
 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
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رأس المال المدفوع  29,062,500,000ر .س
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Sadara Chemical Company
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المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات .ويتكون ھذا 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
استخدامھا ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية المستعملة كلقيم خام ،أن تسھم في دعم العديد من الصناعات سوا ًء غير الموجودة حاليا ً
في المملكة أو تلك التي تعتمد على استيراد احتياجاتھا من اللقيم من خارج المملكة .ومن المنتظر أن يسھم مجمع "بالس كيم" المجاور
لمشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي يُعتبر ثمرة للتعاون الفريد بين "صدارة" و"الھيئة الملكية للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من
االستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة .وھذا 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
ھاتف+966501922155 :
البريد االلكترونيSami.Amin@sadara.com :
الموقع االلكتروني للشركةwww.sadara.com :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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