ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ إﻗﺑﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻊ "ﺑﻼﺳﻛﻳم"

ﺷرﻛﺔ ﺻدارة ﺗوﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗورﻳد ﻣﻊ اﺋﺗﻼف
ﺷرﻛﺔ ) (ILCOاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻻﺑﺗﻛﺎر )(SADIG
اﻟﺟﺑﻳﻝ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ 16 ،ﻳﻧﺎﻳر 2018م  -وﻗّﻌت ﺷرﻛﺔ ﺻدارة ﻟﻠﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎت )ﺻدارة( اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗورﻳد ﻣﻊ اﺋﺗﻼف أﻟﻣﺎﻧﻲ – ﺳﻌودي

ﻳﺗﻛون ﻣن ﺷرﻛﺔ ) (ILCOاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻻﺑﺗﻛﺎر ) .(SADIGوﻳرﻛز ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟﺟدﻳد ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﻳﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺎدﺗﻲ اﻹﺛﻳﻠﻳن أوﻛﺳﺎﻳد واﻟﺑروﺑﻠﻳن أوﻛﺳﺎﻳد.
ووﻓﻘﺎً ﻟﺷروط ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺳﻳﺗم ﺗزوﻳد اﻟﻣﺷروع اﻟﺟدﻳد ،اﻟذي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ "ﺑﻼﺳﻛﻳم" ،ﺑﻣﺎدﺗﻲ اﻹﺛﻳﻠﻳن

أوﻛﺳﺎﻳد واﻟﺑروﺑﻠﻳن أوﻛﺳﺎﻳد ﻣن ﻣﺟﻣﻊ ﺻدارة ﻋﺑر ﺧطوط أﻧﺎﺑﻳب ﺗﻘوم ﺻدارة ﺑﺗﻣدﻳدﻫﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎً .وﺳﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﻠﻘﻳم

ﺧﺎم ﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎت
ﺳﻳﻌزز ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم إﻧﺗﺎج ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ .و ّ
ّ
ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﻳﻊ ﺳﻠﻊ اﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﻳدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟطﻼء ،واﻟﻣواد اﻟﻼﺻﻘﺔ ،وﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،واﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻷﺧرى.
وﺗﻌﻠﻳﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،أﺷﺎر اﻟﻣﻬﻧدس ﻣﺣﻣد اﻟﻌزاز ،ﻣدﻳر ﺗطوﻳر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ واﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺻدارة ،إﻟﻰ وﺟود اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻔرص

ﻣﺟﻣﻊ ﺻدارة ﻟﻠﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎت .وأﺿﺎف اﻟﻌزاز ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻدارة ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺿﻣن ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳم اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ ﻳوﻓرﻫﺎ ّ
اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،أﺻﺑﺣﻧﺎ ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ أن ﻧﻔﻌﻝ ﺑﺷﻛﻝ أﺳرع ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻋدﻳدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ .وﻟن

ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺗﻳراد اﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﺻدارة ﻣﺣﻠﻳﺎً ،اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺷﺟﻊ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﺣﻠﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ
وﻋﺑر اﻟﻌزاز ﻋن ﺳرورﻩ ﻋن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻدارة ﻓﻲ ﺗﻣدﻳد أﻧﺎﺑﻳب ﻧﻘﻝ ﻣﺎدﺗﻲ اﻹﺛﻳﻠﻳن أوﻛﺳﺎﻳد واﻟﺑروﺑﻠﻳن أوﻛﺳﺎﻳد ﻣن ﻣﺟﻣﻌﻬﺎ
ﻻﺣﻘﺔَ .

وﻣﺟﻣﻊ "ﺑﻼﺳﻛﻳم" ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ،ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب
ﻣﺟﻣﻊ "ﺑﻼﺳﻛﻳم" ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣواﻓز اﻷﺧرى اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم
اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻲ إﻟﻰ ّ
ّ
ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﺎدﺗﻲ اﻹﺛﻳﻠﻳن أوﻛﺳﺎﻳد واﻟﺑروﺑﻠﻳن أوﻛﺳﺎﻳد.
ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ ﺻرح اﻟﻣﻬﻧدس أﺣﻣد اﻟﻌﺑﻳد ،اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻻﺑﺗﻛﺎر ) ،(SADIGﺑﺄن اﻟﻣﺷروع ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﻳﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ  ،2030وأﺷﺎد ﺑﺎﻟدور اﻟﻛﺑﻳر واﻟداﻋم ﻟو ازرة اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻋن ﺗﻘدﻳرﻩ وﺷﻛرﻩ ﻟﺻدارة ﻋﻠﻰ ﺣرﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻌد ﻣﺷروع اﻹﺛﻳﻠﻳن أوﻛﺳﺎﻳد واﻟﺑروﺑﻠﻳن أوﻛﺳﺎﻳد ﺟزءاً ﻣن اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻲ
دﻋم اﻟرؤﻳﺔ اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗطوﻳر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ ،ﺣﻳث ُﻳ ّ
ﺗﺗّﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻻﺑﺗﻛﺎر ) .(SADIGوأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷروع ﺳﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوطﻳن ﺗﻘﻧﻳﺎت ﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،وﺳﻳﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣﻝ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳد .وأﺿﺎف ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻳدﺧﻝ ﺿﻣن ﻣﺷﺎرﻳﻊ أﺧرى ﻳﺗم ﺗطوﻳرﻫﺎ

ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻻﺑﺗﻛﺎر ) ،(SADIGوﻳﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻳﻪ ﺣواﻟﻲ  40ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣﻳرﻛﻲ ،وﻫو ﻳﺷ ّﻛﻝ ﺟزءاً أﺳﺎﺳﻳًﺎ

ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎً ﺿﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻳﺑﻠﻎ ﻧﺣو  300ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣﻳرﻛﻲ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺧﻠق ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن

 300ﻓرﺻﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻣﻳزة ﻣﺑﺎﺷرة .وﺳﻳﻧﺗﺞ اﻟﻣﺷروع ﻣواد ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻧﻣو ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ أﺧرى ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺳﻳدﻓﻊ
ﻋﺟﻠﺔ ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺻﺎدرات اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

ﺄن اﻟﺗﻧوﻳﻊ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻋﺑر د .ﻛورﻓﻳن ﻓوﻟﻛﻬوﻟﺗس ،اﻟﻣدﻳر اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ) (ILCOاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﺑ ّ
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻟﻔرص ﺟدﻳدة ﻟﺗﻌزﻳز ﻧﻣو ﻗطﺎع اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ .وأﺿﺎف ﺑﺄن ﻫذا اﻻﺋﺗﻼف ﺳﻳﺗﻳﺢ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﻳد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ واﻷﺳواق اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻷﺧرى .ﻓﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻗدرات ﺷرﻛﺔ ) (ILCOاﻟﻔﻧﻳﺔ وﺧﺑراﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗواﻓر ﺳﻼﺳﻝ ﺟدﻳدة ﻣن اﻟﻘﻳم اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻدارة ﻣن اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى،
ﺳﻳﻛون ﺑﻣﻘدورﻫﺎ ﺗﻘدﻳم ﻋدة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﻳدة وﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﺳﻌودي.
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺟﻣﻊ "ﺑﻼﺳﻛﻳم" ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  12ﻛﻠم ²ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺟﺑﻳﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،وﻳﻌد اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﻳﻣﻳز ﺻدارة
ﻋن ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ واﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ .وﻗد ﺻﻣم اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﺗﻣﻛﻳن ودﻋم ﻓرص
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﺳواق ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟراﺗﻧﺟﺎت اﻟﻬﻳدروﻛرﺑوﻧﻳﺔ ،وأﻛﺳﻳد اﻹﺛﻳﻠﻳن وأﻛﺳﻳد اﻟﺑروﺑﻳﻠﻳن،
واﻟﺑوﻟﻲ ﻳورﻳﺛﻳن ،واﻟﺑﻼﺳﺗﻳك .وﻳﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺟذب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ "ﺑﻼﺳﻛﻳم" ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ
ﻣﺛﻝ إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ،وﻣواد اﻟﺑﻧﺎء ،وأﺟزاء اﻟﺳﻳﺎرات ،واﻷﻋﻼف اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ ،واﻟدﻫﺎﻧﺎت واﻟطﻼء ،وﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺷروﻋﻳن ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ ﻗد دﺧﻠت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺟﺑﻳﻝ
ﻣﺟﻣﻊ "ﺑﻼﺳﻛﻳم" ﻣرﺣﻠﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ ﻟﻣﺷﺎرﻳﻌﻬم ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎم
اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ .وﺳﻳﻛﻣﻝ ﻋدد آﺧر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻓﻲ ّ
2018م ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑدأ أﻋﻣﺎﻝ اﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ.

ﻧﺑذة ﻋن ﺷرﻛﺔ ﺻﺎدق ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت ٕواﻟﻛو ﻛﻳﻣﻳﻛﺎﻟﻳﺎن:

 -اﻧﺗﻬﻰ–

ﺗﻌﻛف ﺷرﻛﺔ ﺻﺎدق ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر ٕواﻧﺷﺎء وﺗروﻳﺞ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛرﻳر واﻟﺑﺗروﻛﻳﻣﺎوﻳﺎت واﻟﺗوزﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ .وﻫﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر

اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .ﺗﺗّﺧذ ﺷرﻛﺔ
ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﻔوﺳﻔور ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﻔوﺳﻔور اﻟﺑداﺋﻲ ،وﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻔوﺳﻔور واﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ
ّ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .ﺗﻧﺧرط اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﺗطوﻳر وﺗﺻﻧﻳﻊ وﺗﺳوﻳق وﺗوﻓﻳر اﻟدﻋم
إﻟﻛو ﻛﻳﻣﻳﻛﺎﻟﻳﺎن ﻣن أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻣﻘ اًر ﻟﻬﺎ ،وﺗﺗﻣﺗّﻊ ﺑﺑﺎع طوﻳﻝ ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ
ّ

ﺗوزع ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺎت ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻛﺑرى .ﺗﻌﺎوﻧت اﻟﺷرﻛﺗﺎن ﻣﻌﺎً ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ
وﺗﺳوق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،ﻛﻣﺎ ّ
ّ
ّ
ﺗطور إﻟﻛو ّ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔّ .
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ.
ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﺑﺎﺳم ﺻﺎدق إﻟﻛو ،ﺑﻬدف اﺳﺗﻛﺷﺎف ﻓرص ﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ
ّ

نبذة عن شركة صدارة :
ً
ً
شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعا مش ﺮكا تم تطويرﻩ من قبل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة "داو كيميكال
كومباني" ،إلقامة أك ﺮ مجمع صنا ي ع ى مستوى العالم تم بناؤﻩ ي مرحلة واحدة ،ي مدينة الجبيل الصناعية الثانية ي املنطقة الشرقية من اململكة
العربية السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات .ويتكون هذا املجمع من  26وحدة تصنيعية ذات مستوى عالم  ،وله السبق بمنطقة الشرق األوسط ي
استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكس ﺮ السوائل النفطية املستعملة
ً
ً
سواء غ ﺮ املوجودة حاليا ي اململكة أو تلك ال تعتمد ع ى است ﺮاد احتياجا ا من اللقيم من خارج
كلقيم خام ،أن تسهم ي دعم العديد من الصناعات
ُ
اململكة .ومن املنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم" املجاور ملشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي يعت ﺮ ثمرة للتعاون الفريد ب ن "صدارة" و"الهيئة امللكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة صدارة للكيميائيات
شركة ذات مسؤولية محدودة
ص .ب  11811الجبيل 31961
المملكة العربية السعودية

س .ت C.R. 2055014427
رأس المال المدفوع  29,062,500,000ر .س
Paid up capital SR 29,062,500,000
www.sadara.com

Sadara Chemical Company
A limited liability company
P. O. Box 11811, Jubail 31961
Kingdom of Saudi Arabia

للجبيل وينبع" ،ي جذب العديد من االستثمارات ي الصناعات التحويلية ذات القيمة املضافة .وهذا بدورﻩ يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية
ً
واإلبداعية غ ﺮ املسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي ،فضال عن آالف الفرص الوظيفية.
ملزيد من املعلومات ير ى االتصال بـ:
سامي أم ن
مدير العالقات العامة والشؤون الحكومية
هاتف+966501922155 :
ال ﺮيد االلك ﺮونيSami.Amin@sadara.com :
املوقع االلك ﺮوني للشركةwww.sadara.com :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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