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(سابك) و(ساینوبیك) تضعان حجر األساس لمجمع إنتاج البولي كاربونیت في تیانجین بالصین بطاقة إنتاجیة 260ألف طن
سنویًا

03 أبریل 2012
وضعت "ساینوبیك/سابك تیانجین للبتروكیماویات" یوم 3 أبریل 2012م حجر األساس لمشروع مشترك إلنشاء مجمع إلنتاج البولي كاربونیت
في منطقة بنهاي بمقاطعة تیانجین بالصین بطاقة إنتاجیة تبلغ 260 ألف طن سنویًا. وكانت الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك)،

وشركة الصین للبترول والكیماویات (ساینوبیك) قد تعاونتا من قبل في إقامة مشروع إلنتاج اإلیثیلین بطاقة إنتاجیة تبلغ ملیون طن سنویًا.

حضر حفل تدشین المشروع صاحب السمو األمیر سعود بن عبد اهللا بن ثنیان آل سعود ، رئیس الهیئة الملكیة للجبیل وینبع رئیس مجلس إدارة
(سابك) ، وسعادة المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئیس مجلس اإلدارة الرئیس التنفیذي ، وسعادة عضو المكتب السیاسي للجنة

المركزیة للحزب الشیوعي الصناعي، وعضو المكتب السیاسي للجنة المركزیة للحزب الشیوعي الصیني ، وأمین لجنة الحزب في مدینة تیانجین
السید/ شانغ قولي، وسعادة نائب أمین حزب تیانجین وعمدة تیانجین السید/ هوانغ شینغو، كما حضر الحفل نائب أمین حزب تیانجین، وأمین

بلدیة منطقة بنهاي السید/هي لیفنغ، وعضو اللجنة القائمة لبلدیة تیانجین والنائب التنفیذي لعمدة تیانجین السید/ یانغ دونغلیانغ، والسید تشنغ
یو فو، رئیس مجموعة (ساینوبیك)، والسید/ وانغ تیانبو نائب رئیس المجموعة ورئیس شركة (ساینوبیك)، والسید/ داي هولینانغ نائب الرئیس

األول لشركة (ساینوبیك)

تأسست "ساینوبیك/سابك تیانجین للبتروكیماویات" في أكتوبر 2009م كمشروع مشترك مناصفة بین (سابك) و(ساینوبیك). ركزت المرحلة
األولى من المشروع على إنتاج اإلیثیلین، وقد بدأ اإلنتاج فعلیًا في ینایر 2010م بطاقة إنتاجیة سنویة بلغت ملیون طن متري. أما مجمع

البولي كاربونیت الذي تبلغ قیمته االستثماریة ما یعادل 1,7 ملیار دوالر أمریكي، وسیقام  على مساحة بلغت 67 هكتار، فیمثل المرحلة الثانیة
من المشروع المشترك، ویستهدف إنتاج 260 ألف طن متري سنویًا، وقد ُأقرت هذه المرحلة من قبل اللجنة الوطنیة الصینیة للتنمیة واإلصالح

في 13 ینایر 2012م.

ومن المقرر أن یبدأ العمل في إنشاء المجمع الجدید في 3 أبریل 2012م، ومن المتوقع أن یكتمل العمل بحلول عام 2015م. سوف یحوي
المجمع نظامي إنتاج خالیین من غاز الفوسجین ، وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة لكل منهما 130 ألف طن متري سنویا. سیقوم المجمع لدى تشغیله

بإنتاج أربع فئات أساسیة من البولي كربونیت (فئة الخلط، فئة البثق، الفئة البصریة، فئة القولبة).

ویستخدم المجمع الجدید تقنیة تصنیع عالمیة خالیة من غاز الفوسجین، تتوافق مع توجهات الصین الرامیة  إلى ترشید استهالك الطاقة وخفض
معدالت انبعاث الكربون. ومن خالل تلك التقنیات والمعدات الحدیثة سیوفر المجمع منتجات عالیة الجودة والقیمة ، یمكن استخدامها في نطاق
واسع من التطبیقات، ومن ثم سیسهم بشكل أساسي في تطویر قطاع البتروكیماویات في تیانجین والدفع باقتصاد منطقة بنهاي قدما نحو آفاق

جدیدة، ویلبي متطلبات السوق من البتروكیماویات في منطقة آسیا والمحیط الهادي.
 

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة قال السید/ هوانغ شینغو "یأتي هذا المشروع على غرار التعاون الناجح الذي جرى بین الشركة السعودیة
للصناعات األساسیة (سابك)، وشركة الصین للبترول والكیماویات (ساینوبیك) الذي تم على أثره إقامة مشروع إلنتاج اإلیثیلین بطاقة إنتاجیة
بلغت 100 ألف طن سنویًا، إضافة إلى مشروعات مشتقات تكریر البترول بطاقة 10 مالیین طن. ومن شأن هذا المشروع الجدید أن یعمق

العالقة المتینة بین المملكة العربیة السعودیة والصین، وُیعجل من تطویر منطقة بنهاي الجدیدة، كما یشكل خطوة جوهریة في خططنا اإلستراتیجیة
لبناء قاعدة صناعیة عالیة المستوى في قطاع البتروكیماویات بتلك المنطقة. وسوف نقدم الدعم الكامل لتقدیم أفضل الخدمات وتوفیر بیئة مثالیة

لضمان تنفیذ هذا المشروع بسالسة.

وفي تصریح له قال السید فو تشنغ یو: "یمثل هذا المشروع ثمرة المشاركة الفاعلة بین شركتي (ساینوبیك) و(سابك)، كما یشكل خطوة مهمة
بالنسبة لشركة (ساینوبیك) لضمان تنوع منتجاتنا وتوسیع نطاق السوق المستهدفة وتعجیل تغییر أسالیب التطویر االقتصادي لدینا. كما سیدعم
هذا المشروع میزاتنا التنافسیة ویقود توجهات الصین نحو الریادة في قطاع البتروكیماویات. كذلك سیقوي المشروع عالقات التعاون االستراتیجیة
بین الطرفین ویعزز أواصر الصلة بین الصین والمملكة العربیة السعودیة. فكال الطرفین عازم التزام الكفایة واالمتیاز والسالمة وحمایة البیئة في

هذا المشروع. 

من جهته قال سمو األمیر سعود: "یجسد هذا االحتفال الیوم إنجازا مهمًا بالنسبة لـ(سابك)، وتعاونًا آخر ناجحًا بین (سابك) و(ساینوبیك)،
وخطوة جدیدة لتعمیق التعاون بیننا وبین شعب الصین العریق. وقد تقاسم الطرفان الطموحات إلقامة تعاون استراتیجي طویل األمد من شأنه أن

یسهم في إثراء اقتصادات المملكة العربیة السعودیة والصین في مجاالت البحث العلمي والتقنیة واالبتكار، والهندسة، وتسویق المنتجات. "

تجدر اإلشارة إلى أن الطلب على البولي كاربونیت هو األكثر نموًا بین أنواع البالستیكیات الهندسیة الخمسة، لما لهذه المادة من خواص مهمة
مثل الشفافیة والمتانة، والتي تتیح استخدامه في العدید من التطبیقات الصناعیة خاصة في مجال صناعة السیارات والتطبیقات المنزلیة

والمستلزمات الطبیة. ومع النمو الذي تشهده قطاعات مثل االلكترونیات والسیارات وتقنیة المعلومات ومواد البناء في الصین، فإن هناك زیادة
كبیرة في الطلب على البولي كاربونیت والمواد الهندسیة األخرى. ففي عام 2010م بلغ استهالك الصین من البتروكیماویات 1,13 ملیون طن
متري، في حین كان الناتج المحلي 220  ألف طن فقط. تعتمد الصین بشكل أساسي على استیراد البولي كاربونیت، وقد شكل البولي كاربونیت
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النصیب األكبر في حجم استیراد الصین من البالستیكیات الهندسیة. وبحسب التقدیرات األولیة فإن الطلب على البولي كاربونیت في الصین سیصل
إلى 1,78 طن بحلول 2015م بمتوسط زیادة سنویة تبلغ %10. 

نائب الرئیس لالتصاالت واإلعالم
سمیر بن علي آل عبد ربه
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