صدارة تنجح في اجتياز اختبار املوثوقية للدائنين بأمان
ً ً
الجبيل ،اململكة العربية السعودية 18 ،ديسمبر2018 ،م – حققت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) اليوم إنجازا هاماً
حيث أكملت بأمان اختبار املوثوقية للدائنين ،الذي يهدف إلى إثبات قدرة مصانع مجمع الشركة الستة والعشرين على العمل
بمعدالت عالية لفترة ممتدة من الزمنً .
ً
ويهدف اختبار املوثوقية للدائنين ،الذي تم تحت إشراف االستشاري الفني "نكسانت" ،إلى التأكيد للجهات املقرضة بأن
ً
صدارة بوسعها إنتاج وشحن منتجاتها بنسبة  %90أو أكثر من طاقتها ا ًلنتاجية التصميمية على مدار  60يوما متتالية .تجدر
الشارة إلى أن االختبار قد بدأ في  19أكتوبر 2018م وانتهى منتصف ليل  17ديسمبر 2018م ،وسيتم مطابقة البيانات من
قبل املستشار الفني في شهر يناير ً .2019
ً
ً
بهذه املناسبة ،علق د .فيصل بن محمد الفقير ،الرئيس التنفيذي لصدارة ،قائال "هذا يوم نفتخر به في صدارة .لقد أظهرت
ً
ً
ً
عاليا من العزيمة والصرار ًواملهنية نادرا ما تجده لدى مثيالتها من الشركات الشابة .لقد أدى التزام
كل فرق العمل قدرا ً
ً
ً
وحماس هذه الفرق إلى نجاح منقطع النظير في جميع مراحل الشركة ،بدءا من مرحلة النشاء ،ومرورًا بمراحل التشغيل
ً
اجتياز اختبار املوثوقية للدائنين" .وأضاف الفقير "إن اجتياز اختبار
ً
وانتهاءا ب
ً
التجريبي وبدء التشغيل ،والتشغيل التدريجي،
كبير ملثل هذا املجمع الصناعي الضخم واملتكامل .ولم يكن ملثل هذا النجاز أن
إنجاز ً
املوثوقية للدائنين من أول مرة ه ًو ً
ً
ً
يتحقق دون توفيق هللا تعالى أوال ثم التفاني في أداء العمل والوالء وااللتزام من جانب موظفينا الذين نفخر بهم جميعا"ً .
ً
الجدير بالذكر أن مجمع صدارة للكيميائيات يقع على مساحة ست كيلومترات مربعة في مدينة الجبيل الصناعية الثانية
ً
باململكة العربية السعودية .ويتكون املجمع من  26مصنعا عالمي املستوى بطاقة إنتاجية تتجاوز ثالثة ماليين طن متري من
ً
املنتجات الكيميائية املتخصصة واملنتجات البالستيكية عالية القيمة سنويا .وتتميز وحدة تكسير اللقيم املختلط ،وهي محورً
عمليات صدارة التشغيلية ،بأنها فريدة من نوعها في املنطقة ،وذلك لقدرتها على تكسير غاز اليثان واللقيم السائل لنتاج
مجموعة متنوعة من املواد الكيميائيةً .
ً
 انتهى – ًً
نبذة عن صدارة :
ً
ً
"داو
شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعا مشتركا تم تطويره من قبل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة ً
كيميكال كومباني" ،لقامة 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 األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث
ً
ً
سواء غير املوجودة حاليا في اململكة أو تلك التي
تقنيات تكسير السوائل النفطية املستعملة كلقيم خام ،أن تسهم في دعم العديد من الصناعات
تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج اململكة .ومن املنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم" املجاور ملشروع مجمع صدارة للكيميائيات،
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الذي ُيعتبر ثمرة للتعاون الفريد بين "صدارة" و"الهيئة امللكية للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من االستثمارات في الصناعات التحويلية ذات
ً
القيمة املضافة .وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية والبداعية غير املسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي ،فضال عن آ ًالف
الفرص الوظيفيةً .
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