"صدارة للكيميائيات" تعلن عن تشغيل مصنع األمينات
 -الشركة تقترب من تشغيل جميع مصانعها

جبيل ،المملكة العربية السعودية –  17يوليو 2017م :تعلن شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" ،أكبر مجمع كيميائي متكامل
في العالم تم بناؤه في مرحلة واحدة ،عن بدء تشغيل مصنع األمينات ( )aminesاعتبا اًر من اليوم ،وهو يتكون من وحدة تصنيع

أمينات اإليثانول ووحدة تصنيع أمينات اإليثلين ،والتي ستقومان بإنتاج نطاق واسع من المنتجات الكيميائية ذات القيمة المضافة،

والتي تشمل تطبيقتها المتنوعة منتجات التنظيف المنزلية والعناية الشخصية ومنتجات صناعية مثل األقمشة ،البالستيك ،اإلسمنت،
األخشاب ،الغاز ،المطاط ،اإلسفلت ،واألدوية.

ويعتبر المصنع واحداً من  26مصنعاً تقع في مجمع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية الثانية والبالغة مساحته  6كيلومترات مربعة،

منها  14مصنعاً ستقوم بتصنيع منتجات متخصصة لم يسبق تصنيعها في المملكة العربية السعودية من قبل.

وتعليقاً على هذا اإلعالن ،صرح الرئيس التنفيذي لشركة "صدارة" زياد اللبان أن الشركة تعمل في الفترة الراهنة على مدار الساعة
لالنتهاء من تشغيل جميع مصانع الشركة بنجاح بشكل آمن ووفق الجدول الزمني المحدد.

"إنها فترة مليئة بالتشويق بالنسبة لنا في "صدارة" ،فكل مصنع نقوم بتشغيله يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق الحلم الذي ولد منذ 6

سنوات تقريباً في غرفة اجتماع مجلس اإلدارة .ولم يكن بوسعنا أن نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة لوال االلتزام والتفاني الكبيرين
اللذين يتحلى بهما موظفو الشركة ،وهو ما يكسبنا الثقة بأن المستقبل مشرق بإذن اهلل".

واضاف اللبان أن مصنع األمينات سيمكن نمو وتطوير العديد من الصناعات في المملكة التي ستغذي االقتصاد المحلي والوطني

وتخلق فرصاً وظيفية للسعوديين".
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شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعاً مشتركاً 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  26وحدة تصنيعية ذات مستوى عالمي،

وسيكون له السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها

اء غير الموجودة حالياً في المملكة
ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية المستعملة كلقيم خام ،أن تسهم في دعم العديد من الصناعات سو ً
أو تلك التي تعتمد على استي راد احتياجاتها من اللقيم من خارج المملكة .ومن المنتظر أن يسهم مجمع "بالس كيم" المجاور لمشروع مجمع
صدارة للكيميائيات ،الذي ُيعتبر ثمرة للتعاون الفريد بين "صدارة" و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من االستثمارات في الصناعات

التحويلية ذات القيمة ا لمضافة .وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية واإلبداعية غير المسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي،

فضالً عن آالف الفرص الوظيفية.
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