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االستخدام األمثل للطاقة 

الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(
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سنة التأسيس: 2008

عدد الموظفين: 9
القيمة السوقية: 15.96 مليار ريال سعودي

قامت الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 
بتطوير وبناء وتشغيل وصيانة مجمع عالمي لصناعة 
البتروكيماويات. تصّنع الشركة منتجات عالية الجودة 

يتم بيعها في أكثر من 90 دولة حول العالم.

قامت شركة بتروكيم، إلى جانب 
شريكتها شركة شيفرون فيليبس 

كيميكال، ببناء مصنع عالمي 
للبتروكيماويات “الشركة السعودية 

للبوليمرات”

أصبحت منتجات البتروكيماويات جزءًا أساسيًا من نمط الحياة 
العصرية، حيث يتم استخدامها في معظم المنتجات من 

األسمدة إلى المالبس واألجهزة الرقمية والمعدات الطبية، كما 
ُتستخدم أيضًا في أجزاء كثيرة من نظم الطاقة الحديثة بما في 

ذلك األلواح الشمسية وشفرات توربينات الرياح والبطاريات 
ومواد العزل الحراري للمباني وأجزاء السيارات الكهربائية.

تواصل حكومة المملكة العربية السعودية االستثمار في هذا 
القطاع ودعم المشاريع البتروكيماوية الجديدة السعودية 

واألجنبية المشتركة وتشجيع مشاركة المزيد من المستثمرين. 
إن إدراج شركة بتروكيم في تداول السعودية يوفر للشركة 

إمكانية الوصول إلى هؤالء المستثمرين إلى جانب توفير 
الشفافية التي يحتاجها المستثمرون الخبراء بحيث يسهمون في 

تعزيز كفاءة الشركة من أجل تحقيق عوائد وأرباح كبيرة.

يواصل مصنع الشركة السعودية للبوليمرات )SPCo( الذي 
تم بناؤه بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال، على 

سبيل المثال، تحسين معدالت اإلنتاج والجودة باستخدام أحدث 
التقنيات والعمليات. وقد تم تكريم األداء البيئي للمصنع من 

قبل الهيئة الملكية، بينما حصلت الشركة أيضًا على اعتماد آيزو 
17025 وهي أعلى شهادة في إدارة جودة المختبر.

يحقق نجاح الشركة الفائدة للمملكة العربية السعودية بشكل 
مباشر ألن نسبة كبيرة من أسهم بتروكيم مملوكة لمؤسسات 
التقاعد السعودية. وتماشيًا مع خطة التنمية الوطنية، تسعى 
الشركة أيضًا لتوظيف وتدريب المواطنين السعوديين، حيث 

تتجاوز الشركة نسبة الـ 70% في السعودة.

الشركة الوطنية للبتروكيماويات “بتروكيم” هي شركة مساهمة 
سعودية مدرجة في تداول السعودية. تأسست الشركة في عام 

2008 برأس مال مدفوع حالي يبلغ 4.8 مليار ريال سعودي.

تهدف شركة بتروكيم إلى االستثمار في صناعة البتروكيماويات 
بشكل رئيسي وذلك من خالل االستفادة من شراكاتها 

االستراتيجية والموارد الطبيعية للمملكة. 

تمتلك بتروكيم 65% من الشركة السعودية للبوليمرات، التي 
تقع في مدينة الجبيل الصناعية، والتي تم بناؤها بتكلفة تزيد 

عن 21 مليار ريال سعودي وتنتج وتبيع أكثر من 1.7 مليون طن 
من المنتجات سنويًا. 4.8 مليار ريال

رأس مال الشركة المدفوع 
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