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(سابك) و (میتسوبیشي رایون) تعلنان الدخول في شراكة استراتیجیة
31 مایو 2011

أعلنت الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) وشركة میتسوبیـــــشي رایـون المحدودة (إم آر سي) عن الدخول في شراكة استراتیجیة
مناصفة ، لتشــیید وتشـــغیل مصنــــع إلنتاج مــــادة میـثیل میثا كریالت مونومر(MMA)  ومصنع آخر إلنتاج مادة بولى میثیل میثاكریلیت

((PMMA في إحدى شركات (سابك) في الجبیل الصناعیة بالمملكة العربیة السعودیة ، وذلك بعد الحصول على الموافقات واإلجراءات النظامیة
ذات الصلة .

وســـوف یكــــون المصنــــع الجدید للمیثیل میثا كریالت مونومر، أكبر مصنع في العالم یتم إنشاؤه بطاقة إنتاجیة سنویة (250) ألف طن متري
باستخدام تقنیة ألفا  (Ethylene-Based Alpha Process)  المطورة من قبل شركة (لوسایت إنترناشونال) التابعة لشركة (أم آر

سي) ، أما مصنع إنتاج مادة بولى میثیل میثاكریلیت فسوف یستفید من تقنیة (أم آر سي) بطاقة إنتاجیة سنویة (40) ألف طن متري.

وقد دخلت (سابك) و(أم آر سي) في هذه المشاركة لتحقیق أهدافهما االستراتیجیة ؛ حیث تسهم في توسیع حقیبة منتجات (سابك) من
الكیماویات المتخصصة ، وتعزیز موقع (سابك) الریادي باالستفادة من المواد الخام المتوفرة في المملكة ، للدخول في أعمال األكریلیك.

وقال كوس فان هاسترین ، نائب الرئیس التنفیذي للكیماویات المتخصصة في (سابك) معلقًا على اتفاق المشـــاركة :"سوف نبني دخولنا
االستراتیجي في هذه المنتجات على تقنیة مبتكرة مع مشاركة قویة ومتكاملة ، عالوة على ذلك فإن السوق العالمیة لمادتي المیثیل میثا كریالت
وبولي میثیل میثا كریلیت تنمو بوتیرة سریعة ؛ وهناك تطبیقات جدیدة تدفع هذه الزیادة في الطلب، ونحن ملتزمون بتلبیة متطلبات نمو زبائننا في

جمیع أنحاء العالم".

من جانبه علق ماسانو كمبارا رئیس (إم آر سي) قائًال: "إن هذه المشاركة مع (سابك) سوف تساعدنا على تلبیة االلتزامات طویلة األجل
لتورید مادتي المیثیل میثا كریالت وبولي میثیل میثا كریلیت لزبائننا، وبوصفنا شركة رائدة عالمیًا فنحن مسئولون عن ضمان مـــوثوقیة اإلمدادات

وهذا االستثمار سیمكننا من التحسین المستمر ".

تجدر اإلشارة إلى أن المشاركة الجدیدة إلنتاج مادتي المیثیل میثا كریالت (MMA) وبولي میثیل میثاكریلیت (PMMA) توفر مواد جدیدة ألول
مرة في الشرق األوسط، إلعطاء قیمة مضافة ، عالوة على تنویع المواد التي یجري استخدامها في التجمعات الصناعیة ، بما یسمح بتوسیع
وتنویع القطاع الصناعي في المملكة؛ وخلق فرص جدیدة في الصناعات التحویلیة ، مثل البناء والتشیید ، والسیارات ، واإللكترونیات والتقنیات

واألجهزة الطبیة.
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