بيان صحافي
الظهران ،المملكة العربية السعودية  23 ،يونيو 3102م

بهدف دعم الصناعة التحويلية في المملكة:
الشركة السعودية للبيوتانول تحظى بموافقة وزارة التجارة والصناعة
لبناء أكبر مصنع للبيوتانول في العالم
استكملت الشركة السعودية للبيوتانول المحدودة (سابوكو) إجراءات التسجيل الرسمي الخاصة بها لدى وزارة التجارة
والصناعة السعودية .وستقوم الشركة الجديدة ببناء أكبر مصنع للبيوتانول في العالم في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية
السعودية .ويعد هذا المصنع ثمرة للتعاون القوي المشترك بين ثالثة شركات سعودية رائدة في مجال صناعة البتروكيماويات،
وهي شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) ،وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) ،والشركة السعودية
لحامض األكريليك المحدودة (ساك) .وبتنفيذ هذا المشروع يؤكد الشركاء الثالثة إلتزامهم بخلق قيمة إقتصادية عبر اإلستخدام
الفعال للموارد الطبيعية في المملكة.
وقد أقام الشركاء الثالثة مؤخراً إحتفاالً بمناسبة التشكيل الرسمي للشركة في مدينة الرياض ،حيث وجهوا الشكر لوزارتي
البترول والتجارة والصناعة لدعمهما المتواصل ،وتعهدوا بتوسيع وتعميق التعاون المشترك من أجل دعم جهود تنمية وتنويع
إقتصاد المملكة.
وتقدر االستثمارات في مصنع الشركة السعودية للبيوتانول بـ  715مليون دوالر أمريكي ،الذي سيكون األول من نوعه في
منطقة الشرق األوسط ،وسيسهم في دعم وتطوير صناعة الدهانات في المملكة .وتبلغ طاقة المصنع اإلنتاجية  333ألف طن
سنويا ً من مادة البيوتانول العادي ،و  11ألف طن من مادة البيوتانول األحادي ،فيما سيبدأ اإلنتاج عام 5317م.
وتعليقا ً على المشروع ،قال زياد اللبان الرئيس التنفيذي لشركة (صدارة) ً" :يعد المشروع مثاالً آخر للنجاح القائم على التعاون
بين أهم الشركات الصناعية الكبرى في المملكة .ويسرنا أن نتعاون مع شركتي (كيان السعودية) و (ساك) في هذا المشروع
المشترك لخلق قيمة اقتصادية مضافة لمنتجات الصناعات التحويلية القائمة على منتجات البيوتانول".
ومن جانبه ،أضاف مزيد الخالدي ،رئيس شركة (كيان السعودية) ،قائالً إن المشروع سيؤدي إلضافة منتج جديد من شأنه أن
يسهم في تطوير الصناعات التحويلية المحلية ،معربا ً عن سعادته بالوصول إلى اتفاق قابل للتطبيق ،والذي جاء ثمرة للجهود
المخلصة المشتركة والعمل الجماعي ،بهدف جعل هذا المشروع حقيقة واقعة.
إلى ذلك ،أكد صالح النزهة ،الرئيس التنفيذي لشركة (تصنيع) ورئيس مجلس إدارة (ساك) ،والذي تم اختياره مديراً عاماً
للشركة الجديدة ،قائال" :إن مصنع البيوتانول يعد إضافة مهمة تعزز تكامل مجمع األكريالت في شركة (تصنيع) ،وهو المجمع
األول من نوعه في المنطقة .ونحن نقدر كثيراً هذه الفرصة للتعاون مع كل من (كيان السعودية) و(صدارة) ،ونقدر أيضا ً ثقتهم
الغالية في شركة (تصنيع) لتولي مهمة بناء وتشغيل أكبر مصنع للبيوتانول في العالم ،إنابة عن الشركاء ،لكي يستفيد الجميع
من ميزة وفورات اإلنتاج التي ستعزز الميزات التنافسية العالمية لصناعة البتروكيماويات الوطنية".
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تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا ً لالتفاق الموقع في ديسمبر 5315م ،سيقام المصنع في مجمع التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بمدينة
الجبيل الصناعية ،ويتم تشغيله من قبل شركة (التصنيع) .وسيسهم المصنع الجديد في توفير العديد من فرص العمل الجديدة
المباشرة والغير مباشرة للسعوديين ،مما يدعم جهود المملكة في خلق وظائف مستدامة لمواطنيها.

الشركاء في الشركة السعودية للبيوتانول يوقعون اتفاقية العناصر األساسية للمشروع المشترك.
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االحتفال بالتشكيل الرسمي للشركة السعودية للبيوتانول.

رؤساء الشركات المساهمة في (سابوكو) بعد توقيع اإلتفاقية

معلومات عن شركاء المشروع:
شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)
شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) هي مشروع مشترك بين كل من شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية")
وشركة داو كيميكل كومباني ("داو") .وتأسست الشركة في أكتوبر 5311م بغرض تملك وبناء وتشغيل مجمع كيميائي عالمي
المستوى يتم تشييده حاليا ً بمدينة الجبيل الصناعية الثانية في المملكة العربية السعودية .ويتكون المشروع من  52وحدة تصنيع،
وسيكون أكبر مجمع كيميائي متكامل على مستوى العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة قادراً على تصنيع منتجات عديدة يتم إنتاجها
ألول مرة بالمملكة مثل اإليالستومر والبولي يوريثان .وسيسهم مشروع صدارة ومجمع بالسكيم المجاور له في خلق العديد من
فرص التوظيف للمواطنين.
الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)
الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة البتروكيماويات  ،وتعٌد الشركة
من رواد إنتاج البولي ايثيلين والبولي بروبلين وبالستيكات حرارية أخرى إضافة الى الجاليكول ،والميثانول ،واألسمدة.
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وقد حققت الشركة أرباحا ً صافية بلغت  57.55مليار لاير سعودي ( 2.76مليار دوالر أمريكي) في عام 5315م بحجم مبيعات
إجمالية بلغت  186مليار لاير سعودي ( 73.73مليار دوالر أمريكي) .كما وصل حجم القيمة االجمالية ألصول الشركة 338
مليار لاير سعودي ( 63.13مليار دوالر أمريكي) في نهاية عام 5315م.
وتتمثل األنشطة األساسية للشركة في إنتاج الكيميائيات المتخصصة ،والبوليمرات ،واألسمدة ،والمعادن والبالستيكيات .ويوجد
لدى الشركة الكثير من الموارد البحثية اضافة الى  18مركز للتكنولوجيا واالبداع تعمل لصالح الشركة بالمملكة العربية
السعودية ،والواليات المتحدة األمريكية ،وهولندا ،و أسبانيا ،واليابان ،والهند ،والصين ،وكوريا الجنوبية .وتقوم الشركة بتشغيل
مصانعها عبر  73دولة ويعمل لديها ما يقارب  730333موظف على مستوى العالم.
تمارس سابك أنشطتها التصنيعية على مستوى عالمي فهي تعمل في السعودية ،واألمريكتين ،وأوروبا ،وآسيا.
تأسست سابك في عام 1652م ،وتم اختيار مدينة الرياض لتكون مقرها الرئيس ،وذلك عندما قررت الحكومة السعودية آنذاك
استغالل الغازات الهيدروكربونية المصاحبة لعمليات انتاج النفط لكي يستخدم كلقيم خام النتاج الكيمائيات ،والبوليمرات،
واألسمدة .تمتلك الحكومة السعودية نسبة  %53من أسهم الشركة ،وتتوزع نسب ملكية الـ  %33المتبقية على القطاع الخاص
بالمملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) هي شركة مساهمة سعودية تقوم بتشغيل أكبر مجمع بتروكيماوي في
العالم ويقع في مدينة الجبيل الصناعية .وينتج مجمع الشركة مواد كيماوية متخصصة تنتج ألول مرة على مستوى صناعة
البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية مثل أمينات اإليثانول  ،اإليثوكسيليت ،الفينول ،الكيومين ،البولي كاربونات وهذه
ً
المنتجات بطبيعتها سوف تهيئ آفاقا ً
واسعة أمام صناعات تحويلية الحقة في المملكة ذات قيمة مضافة عالية .كما تنتج الشركة
اإلثيلين ،البروبيلين ،البولي بروبيلين  ،البولي إثيلين عالي و منخفض الكثافة  ،جاليكول اإلثيلين  ،الكحول الطبيعي (صنف
المنظفات) ،البسفينول أ ،.باإلضافة الى منتجات أخرى متخصصة.
الشركة السعودية لحامض األكريليك (ساك)
الشركة السعودية لحامض األكريليك (ساك) هي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات (تي اس
أو سي) ،إحدى الشركات التابعة لكل من شركة التصنيع وشركة الصحراء للبتروكيماويات .ويعتبر مشروع البيتانول المشروع
الثالث لشركة ساك ،بعد مشروعي حامض األكريليك والبوليمرات فائقة االمتصاص اللذين سيتم تشغيلهما في عام 5313م.
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