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الشركة السعودیة للبولیمرات...

یبلغ رأسمالھا (4.800) ملیون ریـال سعودي، وتحمل السجل للبولیمرات، المشروع األول للشركة، وھي شركة مختلطة ذات مسؤولیة محدودة  تمثل الشركة السعودیة 

التجاري رقم 2055008886 صادر من مدینة الجبیل بتاریخ 29/11/1428ه (الموافق لـ 9/12/2007م)، ویقع المشروع في مدینة الجبیل الصناعیة، وتمتلك الشركة

65% من المشروع والجزء المتبقي، والبالغ 35% مملوك من قبل شركة شیفرون فیلیبس العربیة للكیماویات، وقد بدأ إنتاج المشروع في الربع األخیر من عام 2012م،

ویقوم بإنتاج المواد التالیة:

والجدول التالي یلخص تشكیلة المنتجات وحجم اإلنتاج المتوقع من السعودیة للبولیمرات:
 
 

الحجم التشغیليالسعودیة للبولیمرات

(ألف طن في السنة)

1.165إثیلین

1100- ھكسین

445بروبلین

البولي إیثلین عالي الكثافة / البولي إیثلین

منخفض الكثافة الخطي

1.100

400بولي بروبلین

200بولیستایرین

 
 

لمحة تاریخیة:

المحدودة والمجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي (والمشار إلیھا بصورة مشتركة وفي سبتمبر 2003م بدأت كل من شركة البتروكیماویات العربیة شیفرون فیلیبس 

والسعودیة  .(NCP) الوطني فیلیبس  شیفرون  بمشروع  األصل  في  المشروع  سمي  وقد  للبولیمرات.  السعودیة  مشروع  تطویر  عملیة  (المؤسسین)  أو  (المؤسس) 

للبولیمرات ھي أیضًا متكاملة مع مرافق شیفرون فیلیبس السعودیة القائمة ومرافق الجبیل شیفرون فیلیبس لدرجة معینة من أجل استغالل رأس المال واكتساب كفاءات

التشغیل.

وصف المشروع:

یستخدم مشروع السعودیة للبولیمرات المكسر البخاري لمعالجة 60 ملیون قدم مكعب من اإلیثان و 40 ألف برمیل یومیًا من البروبان. وینتج 1220 ألف طن سنوي من

االیثلین، 55 ألف طن سنوي منھ سیستھلك في وحدة التحویل إلنتاج البروبلین، والصافي 1.165 ألف طن سنوي من االیثلین سیكون متوفر لوحدات المشتقات.

البولي من  سنوي  طن  400 ألف  ایثلین (PE) و  البولي  من  سنوي  طن  1100 ألف  و  الھیكسین   -1 من  سنوي  طن  100 ألف  من  المشتقات  وحدات  وتتألف 

.(PS) و200 ألف طن سنوي من البولیستایرین (PP)بروبیلین

ووحدة البولي ایثلین تتألف من خطین، كل خط ینتج 550 ألف طن سنوي من البولي ایثلین العالي الكثافة (HDPE) في حین أن أحد الخطوط سوف یكون قادرًا على

.(LLDPE) إنتاج البولي ایثلین الطولي منخفض الكثافة الخطي

البولیستایرین لألغراض تكون قادرة على إنتاج  وحدة البولیستایرین فسوف  الكوبولیمر. أما  إنتاج الھوموبولیمرز وراتنجات  قادرة على  البولي بروبلین  ستكون وحدة 

العامة (GPPS) إضافة إلى البولیستایرین عالي األثر (HIPS). وسیتم شراء مادة الستایرین لوحدة البولي ستایرین من شركة الجبیل شیفرون فیلیبس.

 

الكلفة فعالة ومنخفضة  متكاملة لضمان عملیة تصنیع  والسعودیة للبولیمرات ضمن وحدات  وشركة الجبیل شیفرون فیلیبس  فیلیبس السعودیة  وستعمل شركة شیفرون 

فیلیبس الثالثة ( شركة شیفرون  من المشاریع  أي  من أن  وعلى الرغم  المستقبلیة،  لالستثمارات المالیة  األساس  وعلى توفیر  األسواق العالمیة  في  قادرة على التنافس 

اللقیم وتسویق المنتج إال أنھ یتم تعزیز االقتصاد النسبي من خالل السعودیة وشركة الجبیل شیفرون فیلیبس والسعودیة للبولیمرات) تستطیع اإلستقالل من ناحیة تورید 

والسعودیة فیلیبس  الجبیل شیفرون  وشركة  السعودیة  فیلیبس  مشاریع شركة شیفرون  تكامل  التالي  البیاني  الرسم  ویبین  المشتركة.  والمرافق  التشغیل  مرافق  تكامل 

للبولیمرات.

تكامل مشاریع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة وشركة الجبیل شیفرون فیلیبس وشركة السعودیة للبولیمرات
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استخدامات ووصف المنتجات:

(HDPE) البولي ایثلین عالي الكثافة -

یمكن تقسیم سوق البولي ایثلین العالي الكثافة إلى ثمانیة استخدامات ھي: افالم– األلیاف – قوالب النفخ – قوالب الحقن – المواسیر والكوندكت (مجاري األسالك) والتشكیل عن طریق

استخدامات األول في  المقام  تستخدم في  ولھذا فإنھا   ، األخرى  ایثلین  البولي  أنواع  باقي  من  أقسى  الكثافة  العالي  ایثلین  البولي  المختلفة. ویعتبر  االستخدامات  وغیرھا من  الدوران 

القوالب، والتي تمثل ما یقرب من نصف سوق البولي ایثلین العالي الكثافة العالمي.

الفنیة لخزانات الوقود لقطاع السیارات باإلضافة إلى حاویات المواد السائلة المتوسطة. النفخ تشمل خزانات التخزین والحاویات والبرامیل واالستعماالت  إن االستعماالت بالنسبة لقوالب 

أما استعماالت قوالب الحقن فیغطي طائفة واسعة من المواد االستھالكیة واألدوات المنزلیة.

(PP) البولي بروبلین -

محل إحاللھ  عن طریق  علیھ  الطلب  نمو  من  بروبلین جزءًا  البولي  ویحقق  تكلفة.  واألقل  تنوعاً  واألكثر  البالستیكیة  الصناعات  في  المستخدمة  البولیمرات  أحد  ھو  بروبلین  والبولي 

العالیة للحرارة قبوال محدود التشكیل الحراري ، وقد أكسبتھا مقاومتھا  التي تستخدم لمرة واحدةأو  األدوات  البولي ستایرین في  التطبیقات مثل  األخرى، وخصوصاً في بعض  البولیمرات 

في علب الطعام الخاصة بالمیكرویف واألواني التي یمكن أن تستخدم في غساالت الصحون الكھربائیة بسالمة.

(PS) البولي ستایرین -

األجھزة االلكترونیة. وھناك نوعین رئیسیین یعرفان ببولي ستایرین إلى انتاج بعض  االستخدمات یستعمل في منتجات التغلیف التي تستعمل لمرة واحدة  البولي ستایرین ھو بولیمر متعدد 

االثنین. وھو مفضل استعماًال من بین  العامة GPPS األوسع  االستعماالت  البولي ستایرین ذي  التحمل (HIPS). ویعتبر  العامة (GPPS) والبولي ستایرین عالي  االستعماالت  ذي 

التحمل على نسبة صغیرة من البولي بیوتادین، المنخفضة. ویحتوي البولي ستایرین عالي  بشكل عام لسھولة معالجتھ واستعمالھ في مجال واسع جدًا من االستعماالت ذات المواصفات 

وھو نوع من أغطیة المطاط اإلصطناعي وھو یحسن من القوة ومقاومة الصدمات. ویستخدم البولي ستایرین عالي التحمل في حفظ شاشات الكمبیوتر وأجھزة التلفزیون وغیرھا.

- ھیكسین -1

البولي ایثلین الطلب لذلك فإن نمو  ایثلین ممثًال ما یقرب من 90% من  الھیكسین -1 إنتاج البولي  البولي ایثلین لتحسین نوعیة المنتج. یھیمن على سوق  یستخدم ھیكسین -1 في إنتاج 
سوف یستمر دافعاً وراء نمو الھیكسین -1.


