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(سابك) توقع اتفاقیة مشروع مشترك مع شركة الكیماویات الكوریة العالمیة المحدودة إلنتاج منتجات البولي إیثیلین عالیة األداء
27 مایو 2014

وقعت الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) و(شركة الكیماویات الكوریة العالمیة المحدودة)، المملوكة لشركة (إس كیه إنوفیشن)،
اتفاقیة مشروع مشترك مملوك مناصفة بین الطرفین، في سیؤول عاصمة كوریا الجنوبیة، یوم االثنین 27 رجب 1435هـ، الموافق (26 مایو

2014م). 

یهدف المشروع، الذي تبلغ قیمته اإلجمالیة 595 ملیون دوالر أمریكي، إلى تصنیع مجموعة من منتجات البولي إیثیلین عالي الجودة باستخدام
تقنیة نیكسلین™، التي طورتها (شركة إس كیه). ویجري العمل اآلن للحصول على موافقات الجهات التنظیمیة.

وقع االتفاقیة عن شركة (سابك) سعادة المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئیس مجلس إدارة (سابك) الرئیس التنفیذي، فیما وقع عن
شركة (الكیماویات الكوریة العالمیة المحدودة) جا یونغ كو، نائب رئیس مجلس اإلدارة الرئیس التنفیذي لشركة (إس كیه إنوفیشن). 

من المتوقع أن یقوم المشروع المشترك - الذي یقع في سنغافورة - بتشغیل سلسلة من المصانع، إلنتاج البولي إیثیلین منخفض الكثافة الخطي،
وبالستومرات البولي أولفین، ومطاط البولي أولفین، المعتمدة على تقنیة المتالوسین. وتستهدف هذه المنتجات تلبیة االحتیاجات المتزایدة في
الصناعات المتنوعة، مثل التعبئة والتغلیف، والسیارات، والرعایة الصحیة، واألحذیة، والكهرباء واإلنارة. وقد تم حدیثًا االنتهاء من أول هذه

المصانع في مجمع (شركة الكیماویات الكوریة العالمیة) في مدینة أولسان، بكوریا الجنوبیة، الذي تبلغ طاقته االنتاجیة 230 ألف طن متري.
أما المصنع الثاني فمن المتوقع أن یتم إنشاؤه في المملكة. فیما یأتي تأسیس مواقع اإلنتاج لبقیة المصانع تباعًا على مستوى العالم. 

وحول هذه االتفاقیة علق المهندس الماضي قائًال: "نحن سعداء لتأسیس هذه الشراكة مع (شركة الكیماویات الكوریة العالمیة المحدودة)، كونها
تسهم في توفیر أفضل علوم المواد المتقدمة بالقرب من قاعدة زبائننا المتنامیة في آسیا. كما ُیعد هذا المشروع المشترك دلیًال واضحًا على

التزامنا بمواصلة تقدیم حلول مبتكرة وفعالة تعتمد على التقنیات العالیة لزبائننا، ومواصلة تحسین الطریقة التي نلبي من خاللها احتیاجات األسواق
األكثر نموًا". 

من جانبه قال تشا هوا یوب الرئیس التنفیذي لشركة الكیماویات الكوریة العالمیة المحدودة : "ستكون تقنیة (نیكسلین) بمثابة أحد محركات
النمو لشركتینا. وسیواصل المشروع المشترك رفع مستوى هذه التقنیة، واقامة قواعد إنتاج في المواقع، التي ُتظهر قدرة تنافسیة في صناعة

البولي إثیلین الراقیة ".

وحول فوائد المشروع، أوضح المهندس مساعد بن سلیمان العوهلي، نائب الرئیس التنفیذي للبولیمرات في (سابك)، أن المشروع الجدید سیتیح
لكال الطرفین دخول سوق البولي اثیلین عالیة األداء والتخصص، وتوفیر منتجات البولیمرات ذات القیمة العالیة للزبائن في جمیع أنحاء العالم،
وأضاف: "إن شراكتنا الجدیدة مع (شركة الكیماویات الكوریة العالمیة) تأتي مكملًة باقتنا الشاملة من منتجات وحدة البولیمرات، عبر خط جدید

للمنتجات المبتكرة، ما یتیح لنا تقدیم حلول ناجعة، من حیث التكلفة والكفاءة، مع التركیز على الزبائن في منطقة آسیا وخارجها". 

ومن منظور تقني أوضح الدكتور ارنستو أوتشیلو، نائب الرئیس التنفیذي للتقنیة واالبتكار في (سابك) أن هذا الحلول الجدیدة، التي ینتجها
المشروع، وتعتمد على تقنیة المیتالوسین، ستمكن الشركتین من تصنیع مجموعة واسعة من المنتجات. مضیفًا :"سوف تعود هذه التقنیة بالفائدة
على كل المصنعین والزبائن النهائیین، من خالل تقدیم حلول أفضل على مستوى األداء، وقابلیة المعالجة، وخصائص المنتج النهائي. فمن بین
المزایا التنافسیة التي تتحلى بها المنتجات المصممة باستخدام هذه التقنیة: قوة ممتازة لتحمل الصدمات، والمتانة المضاعفة، والشفافیة العالیة،

وٕامكانیة اللحام في درجة حرارة منخفضة، وزیادة اإلنتاجیة، وتحسین خاصیة الحفاظ على الطعم والرائحة الطبیعیین". 



6/17/2014 | سابك) | األخبار والعالقات اإلعالمیة  | األخبار  سابك) توقع اتفاقیة مشروع مشترك مع شركة الكیماویات الكوریة العالمیة المحدودة إلنتاج منتجات البولي إیثیلین عالیة األداء 

http://www.sabic.com/corporate/ar/newsandmediarelations/news/2014/20140527-SABIC-signs-joint-venture-agreement-with-Korea-s-SK-Global-Chemical-to-m… 2/2

یشار إلى أن هذه الخصائص الفریدة من نوعها ستقدم مجموعة من الفرص لتطویر تطبیقات لمنتجات مبتكرة. وبهذا یمكن لصناعة التعبئة
والتغلیف أن تستفید من اإلصدارات األخف وزنًا من البولي إیثیلین منخفض الكثافة الخطي، المعتمد على تقنیة المتالوسین إلنتاج األفالم، التي

تخدم قطاع تغلیف المواد الغذائیة باستخدام مواد التغلیف المرنة. كما یمكن استخدامها في صناعة األنابیب ذات التنوعات الكبیرة، وصناعة السلع
االستهالكیة، والمنتجات البالستیكیة المقولبة.  

كذلك یستخدم مطاط البولي أولفین في العدید من تطبیقات الصناعات، التي یكون فیها عنصر المرونة مهم، بما في ذلك مخفف الصدمات في
صناعة السیارات، واألحذیة في األسواق االستهالكیة، وطالء األسالك في قطاع المرافق والصناعات اإلنشائیة. وقد تم تصمیم مطاط البولي أولفین
خصیصًا لتوفیر عملیة إحكام عالیة في مجموعة متنوعة من منتجات التعبئة والتغلیف، للمساعدة في توفیر اإلحكام الداخلي، مع طبقات الصقة

مانعة للهواء أو الرطوبة. 

تجد اإلشارة إلى أن هذا المشروع المشترك هو ثاني شراكة تستثمر فیها (سابك) في مجال القدرة التصنیعیة في منطقة الشرق األقصى، بعد
الشراكة الناجحة مع شركة البتروكیماویات الصینیة (ساینوبیك). وُتعد (شركة الكیماویات الكوریة العالمیة) شركة رائدة في مجال البتروكیماویات
في كوریا الجنوبیة، وهي أول من قام ببناء وحدة تكسیر للنافتا في بلدها العام 1972م. ومن خالل االستثمار المستمر في المرافق، والتحسین
المتواصل على مستوى البحث والتطویر والتقنیة، استطاعت (سابك) المحافظة على مكانتها كشركة رائدة في صناعة البتروكیماویات في كوریا

الجنوبیة. 

نائب الرئیس لالتصاالت واإلعالم 
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