صدارة تبرم عقد أعمال هندسية ألول نظام لنقل أكسيد اإليثيلين وأكسيد البروبيلين في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الجبيل ،اململكة العربية السعودية 30 ،مايو 2018م :أبرمت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) عقد ا ألعمال الهندسية التفصيلية مع شركة
فوستر ويلر " لتنفيذ أعمال التصميم والعمال الهندسية وتحديد مواصفات املواد والتوريد لخطي أنابيب مصنوعين من مواد خاصة،
أ
"أميك
كيلومترات .وسينقل هذان الخطان مادتي أكسيد اإليثيلين ( )EOوأكسيد البروبيلين ( )POمن مصانع صدارة إلى مجمع
أ
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ُ
"بالسكيم" ،وهو مجمع للصناعات التحويلية يجسد التعاونأ املشترك بين صدارة والهيئة امللكية للجبيل وينبع في مدينة الجبيل الصناعية
الثانية أوالذي يعد ثمرة للتعاونأ املشترك بين صدارة والهيئة امللكية للجبيل وينبع .أ
أ
وسيكون خط نقل أكسيد اإليثيلين أوأكسيد البروبيلين الول من نوعه في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا .أوسيتم من خالل هذا الخط
توزيع أكسيد اإليثيلين ( )EOوأكسيد البروبيلين ( )POعلى عدد من املستثمرين في مجمع "بالسكيم" ،حيث سيتم تزويدهم بهاتين املادتين
باإلضافة إلى مواد أخرى إلنتاج مجموعة متنوعة من املنتجات املتخصصة املختلفة ،مثل كيميائيات النفط والغاز ،ومواد البناء ،واملنظفات،
ومنتجات العناية املنزلية والشخصية ،واملواد الكيميائية ملعالجة املياه ،واملواد الكيميائية للتعدين ،واالستخدامات املتعلقة بالطالء والدهان،
ومكونات املستحضرات الصيدالنية ،وأعالف الحيوانات وغيرها .أ
أ
من جانبه علق الدكتور فيصل الفقير ،الرئيس التنفيذي لصدارة ،على هذا العقد بقوله" :سنقوم بإنشاء نظام لنقل أكسيد اإليثيلين ()EO
ً
ً
وأكسيد البروبيلين ( ،)POأوالذي ُأيعتبر الول من نوعه في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا بأسرها .ويعد ذلك إنجازا كبيرا لتنمية أحد
التجمعات الصناعية الكثر جاذبية في مجمع "بالسكيم" .وسيبدأ تشغيل نظام نقل أكسيد اإليثيلين أوأكسيد البروبيلين في الوقت املناسب
ً
ً
واالستثمار في
أ
للمجموعة الولى من مستثمرينا في تجمع أكسيد اإليثيلين/أكسيد البروبيلين ،حيث سيشكل حافزا كبيرا للمستثمرين للتواجد
مجمع "بالسكيم"" .أ
أ
يميز صدارة عن
تجدر اإلشارة إلى أن مجمع "بالسكيم" يقع على مساحة  12كلم ²في مدينة الجبيل الصناعية الثانية ،ويعد املجمع من أهم ما أ
غيرها من مشاريع الصناعات البتروكيما أوية والكيميائية والبالستيكية في اململكة العربية السعودية .وقد صمم املجمع لتمكين ودعم فرص
االستثمار في الصناعات التحويلية للعديد من قطاعات السواق ،بما في ذلك الراتنجات الهيدروكربونية ،أوأكسيد اإلثيلين وأكسيد البروبيلين،
أ
أوالبولي يوريثين ،أوالبالستيك .ويتوقع أن تساهم هذه القطاعات في جذب استثمارات متنوعة إلى مجمع "بالسكيم" في مختلف التطبيقات
التحويلية مثل إنتاج املواد الكيميائية التي تعتمد على النفط والغاز ،ومواد البناء ،وأجزاء السيارات ،والعالف الحيوانية ،والدهانات والطالء،
ومنتجات العناية الشخصية واملنزلية .أ
أ
كما تجدر اإلشارة إلى أن مشروعين من املشاريع االستثمارية في مجال الصناعات التحويلية قد دخلت مرحلة التشغيل في مدينة الجبيل
الصناعية الثانية .وسيكمل عدد آخر من املستثمرين في ّ
مجمع "بالسكيم" مرحلة العمال الهندسية ملشاريعهم في النصف الول من عام 2018م.
ومن املقرر أن يبدأ العمل في إنشاء املشاريع في النصف الثاني من العام نفسه .أ
####
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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 املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات .ويتكون هذا املجمع من
 26وحدة تصنيعية ذات مستوى عالمي ،وله السبق بمنطقة الشرق الوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها لحدث
ً
تقنيات تكسير السوائل النفطية املستعملة كلقيم خام ،أن تسهم في دعم العديد من الصناعات ً
سواء غير املوجودة حاليا في اململكة أو تلك الت ي تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من
ُ
للتعاون
الفريد بين "صدارة" و"الهيئة امللكية للجبيل وينبع" ،في جذب
خارج اململكة .ومن املنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم" املجاور ملشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي يعتبر ثمرة
ً
فضال عن
العديد من االستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة املضافة .وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية واإلبداعية غير املسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي ،أ
آالف الفرص الوظيفية .أ

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ:
سامي أمين أ
مدير العالقات العامة والشؤون الحكومية
هاتف +966-50-192-2155 :أ
البريد االلكتروني Sami.Amin@sadara.com :أ
املوقع االلكتروني للشركة www.sadara.com :أ
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