
 

 

  الشركة السعودية للصناعات األساسية

 

 

 

 

 

 عالقة شركات ذات 

 

 العالقة
 

 الشركة السعودية للصناعات األساسية

 
 

 مالك غير مباشر

 مالك غير مباشر شركة التصنيع الوطنية

 مالك غير مباشر شركة الصحراء للبتروكيماويات

 مقاول شركة دايليم الصناعية

 القطاع:
 

 
 

 

لرئيسيين:المالك ا

 
 

 
 وتشغيل مصنعمشروع مشترك )شركة البيوتانول السعودية( إلمتالك وإدارة  

فى مدينة الجبيل الصناعية بطاقة  البيوتانول التابع لمجمع األكريالت المتكامل

طن  ألف 11والعادي،  مادة البيوتانول ألف طن سنوياً من 330إنتاجية قدرها 

 من مادة البيوتانول األحادي.

وسيتم توفير السعة اإلنتاجية لكل من الشركة السعودية لحامض األكريليك 

السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(  وشركة كيانالمحدودة )ساك( 

)صدارة( بصورة متساوية، على ان تكون كل جهة  للكيميائيات وشركة صدارة

حصتهم من  وذلك إلنتاج ولقيم الغاز وتوفير البروبلينشراء  مسئولة عن

 .وشراءهاالبيوتانول العادي 

من الهيدروجين  وثلث الكميةبيوتيرالدهايد -إن كامل الكمية المنتجة من االيزو

سيتم توفيرها لصالح شركة ساك بينما سيتم توفير الكمية المتبقية من 

من شركة كيان السعودية  وعلى كلالهيدروجين لصالح شركة كيان السعودية 

  وشراء الكميةترتيب اللقيم الالزم إلنتاج  وشركة ساك

بيوتيرالدهايد من الوسائط الهامة في -وااليزوويعد كال من البيوتانول العادي 

. كما يستخدم البيوتانول والطالءللدهانات  وخصوصا بالنسبةصناعة البناء 

 .واالسيتاتبيتايل أكريليت ال ولقيم إلنتاجالعادي كمادة مذيبة 

 

وصف 

  المشروع

 

 السعودية لدولةا

 الجبيل المدينة

  البتروكيماويات فئة المشروع

   مليون لاير 1938.75 تكلفة المشروع

 طن/سنويا ألف 341 الطاقة اإلنتاجية

 2013الربع الثانى  تاريخ البدء

 2015الربع الرابع  تاريخ االنتهاء

 قيد االنشاء حالة المشروع
 

 معلومات

 المشروع

  
 األساسية )سابك( نسبة غير  للصناعات تمتلك الشركة السعودية

سابوكو( قدرها  -مباشرة في المشروع )شركة البيوتانول السعودية 

في شركة  %35من خالل إمتالكها حصة قدرها  %11.67حوالي 

 .كيان السعودية

  شركة الصحراء للبتروكيماويات نسبة غير مباشرة قدرها وتمتلك

في المشروع بحكم إمتالكها حصة إجمالية قدرها  14.38%

 .في شركة ساك 43.16%

  شركة التصنيع الوطنية )التصنيع( حصة غير مباشرة في وتمتلك

لية قدرها بناء على إمتالكها حصة إجما %17.43بـ المشروع تقدر 

شركة التصنيع مهمة بناء  ستتولىو في شركة ساك. 52.30%

  .وتشغيل المصنع

  وسوف 2015بدأ التشغيل التجريبى للمشروع في نهاية أغسطس ،

 يبدأ التشغيل التجارى في نوفمبر من نفس العام.

 
  مالحظات

 

 
 سابك وأرامكو والتصنيع يقيمون عروض انشاء مصنع.. -

 ..2015 الثانيبدء تشغيل مصنع البيوتانول في الربع  -

 لمشروع البيوتانول.. التجريبيالتصنيع تتوقع بدء التشغيل  -

 السعودية للبيوتانول تبدأ التشغيل التجريبى.. -

 

تطورات 

 المشروع:

 
 

 

النفط و الغاز

البتروكيماويات

33%

33%

33%

كيان ساك صدارة

 مصنع البيوتانول

http://www.argaamplus.com/ar/article/articledetail/id/352623
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