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(سابك) تعلن عزمها تطویر أول مجمع لتحویل النفط إلى كیماویات
14 مایو 2014

أعلن صاحب السمو األمیر سعود بن عبداهللا بن ثنیان آل سعود رئیس الهیئة الملكیة للجبیل وینبع رئیس مجلس إدارة (سابك)، الیوم في مدینة
الریاض، أن (سابك) دخلت المراحل النهائیة للدراسات األولیة لتقویم أعمال البناء الخاصة بمجمعها الصناعي، المزمع إنشاؤه في المملكة لتحویل

النفط إلى كیماویات، الذي ُیعد األول من نوعه في العالم. 

جاء ذلك في الكلمة االفتتاحیة لیوم (سابك) لالبتكار، الذي نظمته الشركة بالریاض، وشارك في فعالیاته عدد من المتحدثین العالمیین، منهم:
البروفیسور فیجاي غوفینداراجان، األستاذ في كلیة تك لألعمال بجامعة دارتموث؛ واألستاذ جان لو شامو، رئیس جامعة الملك عبداهللا للعلوم

والتقنیة (كاوست)؛ ومعالي الدكتور محمد بن إبراهیم السویل، رئیس مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة.

وأوضح سمو األمیر سعود خالل الكلمة أن یوم (سابك) لالبتكار یركز على عرض إنجازات الشركة التقنیة، التي حققتها قطاعاتها ومرافقها حول
العالم، مضیفًا: " إن المملكة تمضي قدمًا في مسیرتها التنمویة، مستهدفة تنویع مواردها، والحّد من استهالكها للطاقة، والتحرك نحو اقتصاد

المعرفة. وصوًال لهذه الغایة، تحتاج المملكة إلى االلتزام الجاد، والتمكین الفعال لجمیع محركاتها التنمویة. والیوم، سنعرض كیف تسیر (سابك)
بخطى ثابتة في طریقها نحو تأكید تحولها إلى شركة تزّود األسواق المحلیة والعالمیة بالحلول المبتكرة، مستخدمة التقنیات الجدیدة لتضیف قیمة

مهمة ألعمال زبائنها. ونلخص ذلك في كلمة "االبتكار"، أي االختراعات المبتكرة القابلة للتسویق".

من جهته قال سعادة المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئیس مجلس إدارة (سابك) الرئیس التنفیذي، في كلمته الرئیسة: "تشهد (سابك)
الیوم ثمرة ریادتها في مجال االبتكار، والتركیز على التقنیة في مجاالت عملها الرئیسة. وسُیقدم هذا المجمع معیارًا تنافسیًا جدیدًا، ویضع المملكة

العربیة السعودیة في مكانة رائدة تقنیًا على مستوى صناعة البتروكیماویات. وتسمح تقنیة "تحویل النفط إلى كیماویات" بتحویل النفط الخام
مباشرة إلى منتجات بتروكیماویة؛ مع تحقیق أعلى معدل تحویل تم الوصول إلیه في هذه الصناعة، وذلك بصورة تنافسیة ومستدامة ".   

 ویضم المجمع الجدید وحدات تشغیل مبتكرة ُتمكنه من تحقیق أكبر ناتج في العالم لعملیة تحویل النفط إلى مواد كیمیائیة. وتتوقع شركة (سابك)
استهالك حوالي 10 مالیین طن متري من الزیت الخام سنویًا في هذا المجمع، إلنتاج البتروكیماویات، والمواد الكیماویة المتخصصة المتقدمة،

وهو ما یتوافق مع أهداف استراتیجیة (سابك) 2025م. ومن المتوقع أن یبدأ تشغیل المجمع في نهایة العقد الجاري، وسوف یؤدي تشغیله إلى
توفیر حوالي مائة ألف فرصة عمل جدیدة حسب التوقعات الحالیة للشركة. یأتي هذا المشروع في وقت تركز فیه (سابك) بشكل كبیر على مجال

البحث واالبتكار، سعیًا وراء إنتاج مواد جدیدة لمواجهة تحدیات السوق العالمیة.  

وفي سبیل تحفیز عنصر االبتكار على الصعید العالمي والمستوى المحلي، أعلن المهندس الماضي عن "جائزة االبتكار" السنویة ألصحاب
المشاریع البحثیة، حیث ستمنح (سابك) مكافأة مالیة تصل إلى 10 مالیین لایر سعودي، مع تقدیم الدعم البحثي والتجاري لألفكار المبتكرة، أو

االختراعات القائمة في مجال البولیمرات الذكیة. وسیتم قبول الطلبات بدءًا من یونیه 2014م، عبر موقع (سابك) اإللكتروني.

وحول هذه الجائزة، ذكر الماضي: " كل عام تقوم (سابك) بدراسة أكثر من 250 فكرة جدیدة لتقییم احتمال الشراكة فیها. ونأمل أن تسهم جائزة
(سابك) لالبتكار في تشجیع المزید من األفكار البحثیة ".

وموجهًا كلماته إلى الحضور، قال الماضي: " یعمل محرك االبتكار في (سابك) بكامل طاقته، فاالبتكار هو مفتاح المستقبل، لیس فقط بالنسبة
لشركة (سابك)، بل للمملكة أیضًا. فاالبتكار یمكن أن یوجد اقتصاد المعرفة في المملكة، ویؤسس لبیئة أكثر ترشیدًا الستهالك الطاقة. ولكن
األمر یستلزم جهودًا متواصلة من قبل الحكومة والجهات األكادیمیة وقطاعات األعمال لتوفیر البیئة المالئمة للنمو. وسنواصل العمل لكي نكون

جزءًا من هذه الجهود ". 

من جانبه صرح الدكتور أرنستو أوشیلو، نائب الرئیس التنفیذي للتقنیة واالبتكار في (سابك) أن (سابك) سجلت 10 آالف براءة اختراع، ما
یشكل إنجازًا مهمًا ویضع الشركة في المرتبة األولى، من حیث تطویر براءات االختراع في الشرق األوسط. موضحًا أن (سابك) ـ بهذا العدد -
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تسجل براءة اختراع جدیدة كل 18 ساعة، معتمدة على جهود أربعة باحثین تقریبًا لكل براءة اختراع، مبینًا أن هذا المعدل لتسجیل براءات االختراع
یفوق معدل أیة شركة من الشركات العشر األولى في مجال الكیماویات على مستوى العالم. 

وحول الملكیة الفكریة، علق أوشیلو، قائًال: " ُتعد الملكیة الفكریة أداة مهمة لمساعدة (سابك) على تحقیق أهداف استراتیجیتها لعام 2025م.
ویشكل إنجازنا على مستوى براءات االختراع أحد المؤشرات العدیدة، التي تقیس حجم استفادتنا من االستثمار في مجال البحث والتطویر، وتعكس

براءات االختراع الدولیة - التي بلغت 10400 براءة اختراع - مدى تركیزنا على االبتكار لدعم مسیرتنا التنمویة ". 
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