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 م2015منتدى الصناعيين 

 الرؤية و املهمة

 :الرؤية

وكافووة تجوا  متوايماحا تكوون اائودف  ون عوناعاوحا وةريصوة عؤول متواولياوحا أن 
 .أنحاء العالمالعالقة معها  ن أصحاب 

 

 :املهمة

 .أساليب العملالنمو التريع والدائم عن طريق تطبيق أفضل تحقيق 
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 م1985شركة التصنيع  ن عام تأستت. 

 الخاصالتصنيع أول شركة سعودية متايمة مملوكة بالكامل للقطاع. 

 الوطنيتبنت خياا التصنيع و التصدير لتنويع قاعدف االقتصاد. 

 هنيتركز نشاط الشركة  ن ثالث قطاعات: 

 .البتروكيماوياتقطاع 1.

 .قطاع ثاني اكتيد التيتانيوم2.

 .التحويليةقطاع الصناعات 3.

 املقدمة
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التصنيعمراحل تطور صادرات   

 جنوب وشرق آسيا الصين شبه القارة الهندية

 الخليج الشرق االوسط السوق املحلي

أفريقيا
 

ستراليا
أ

وبا 
ر و

أ
 

كا
ري

أم
 

التصنيع ةققت  
 
 . والكيماويات البتروكيماويات عناعة  ن  نجاةا

 بوووودأت اةرةلوووووة ادواووووول للصووووواداات  ووووون ال توووووعينات اةيالديوووووة للمنتجوووووات
الكيماويوووة ةيوووود توووم تصوووودير موووادف ثوووواني أكتووويد التيتووووانيوم وهووون مووووادف 

الووووووووديانات و متووووووواةيق التجميوووووووول و ائيتوووووووية متوووووووت دمة  وووووووون عوووووووناعة 
و اةنتجات البالس يكية الواقية منتجات العناية الصحية واةنتجات 

. 
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التصنيعمراحل تطور صادرات   

 جنوب وشرق آسيا الصين شبه القارة الهندية

 الخليج الشرق االوسط السوق املحلي

أفريقيا
 

ستراليا
أ

وبا 
ر و

أ
 

كا
ري

أم
 

 بوووودأت اةرةلووووة ال انيووووة  وووون تصوووودير مووووادف البوووووان بوووورو لين(PP)  وووون عووووام 
م بتصوودير مواداي البوووان 2008م و ودأت اةرةلوة ال ال ووة  ون عوام 2004

 .( LDPE)و من فض الك افة  (HDPE)إي لين عاان الك افة 

 أكريليووت البيوتايوولم بتصوودير موواداي 2013و وودأت اةرةلووة الرافعووة  وون 
(BA)  والبوليمرات فائقة اإلمتصاص(SAP.) 

  يووتم اتووويق  ميووع يووذ  اةنتجووات  وون كوول موون التووو  اةحؤوون والتووو
الخليجون والودول العر يوة و معدوم دول  سويا وأواو وا وأمريكوا وأفريقيوا 

 .وأستراليا
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 املنتجات املستهدفة للتصدير 

 PPالبولي بروبلين مادة  -1

 740حجم اإلنتاج  
 
 .ألف طن سنويا

  موووووووووووووووادف البووووووووووووووووان بووووووووووووووورو لين  ووووووووووووووون الصوووووووووووووووناعات اتوووووووووووووووت دم
البالسووووووووووووووو يكية كصوووووووووووووووناعة ال وووووووووووووووجاد و علوووووووووووووووب التعب وووووووووووووووة 

 .وادكياس واةنتو ات الصناعية 

 وووووووووووووون التوووووووووووووووو  اةحؤوووووووووووووون والخليجووووووووووووووون % 35اتوووووووووووووووويق يووووووووووووووتم  
 .ادسوا  العاةية ن % 65و 

 النسيج

 (الرقائق غير املنسوجة ) األلياف 

 افالم التغليف

 األغــطــيــة البالستيكية

 منتجات التشكيل الحراري  االكياس املنسوجة
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 املنتجات املستهدفة للتصدير 

 HDPEالكثافة عالي إثيلين البولي مادة  -2

 400اإلنتاج حجم  
 
 .ألف طن سنويا

  اتت دم موادف البووان إي لوين عواان الك افوة  ون عوناعات
ادنابيوووب وأفوووالم الت ليوووف و أغطيوووة اةشووورو ات وادوانوووي 

 .اةنزلية

 وووووووووووووون التوووووووووووووووو  اةحؤوووووووووووووون والخليجووووووووووووووون % 30يووووووووووووووتم اتوووووووووووووووويق  
 . ن ادسوا  العاةية% 70و 

 األغطية البالستيكية

 اكياس التسوق  بالنفخ املشكلهاملنتجات 

 األنابيب
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 الصناعيةاألفالم 

 املنتجات املستهدفة للتصدير 

 LDPEمنخفض الكثافة البولي إيثلين مادة  -3

 400اإلنتاج حجم  
 
 .ألف طن سنويا

  ووووووون  إي لوووووووين مووووووون فض الك افوووووووة اتوووووووت دم موووووووادف البووووووووان 
الزااعيووووة و التطبيقووووات وأفووووالم الت ليووووف عووووناعة أفووووالم 

 .الصناعية 

 وووووووووووووون التوووووووووووووووو  اةحؤوووووووووووووون والخليجووووووووووووووون % 15يووووووووووووووتم اتوووووووووووووووويق  
 . ن ادسوا  العاةية% 85و 

 التغليفأفالم  األفالم الزراعية ـ                             
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 التطبيقات الزااعية

 املنتجات املستهدفة للتصدير 

  SAPاإلمتصاص البوليمرات فائقة مادة  -4

 80حجم اإلنتاج  
 
 .ألف طن سنويا

   اتووووووووووت دم مووووووووووادف البوووووووووووليمرات فائقووووووووووة اإلمتصوووووووووواص  وووووووووون
 .ةفائظ ادطفال و الفوط الصحية عناعة 

 وووووووووووووون التوووووووووووووووو  اةحؤوووووووووووووون والخليجووووووووووووووون % 30يووووووووووووووتم اتوووووووووووووووويق  
 . ن ادسوا  العاةية% 70و 

 الفوط الصحية ةفائظ ادطفال
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 الطالء بأنواعه

 املنتجات املستهدفة للتصدير 

  BA أكريليت البيوتايلمادة  -5

 ألف طن 160حجم اإلنتاج. 

  ن  عناعة الديانات  أكريليت البيوتايلاتت دم مادف 
 .وال راء

 وووووووووووووون التوووووووووووووووو  اةحؤوووووووووووووون والخليجووووووووووووووون % 25يووووووووووووووتم اتوووووووووووووووويق  
 . ن ادسوا  العاةية% 75و 

 ديانات الطر   ال راء بأنواعه
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 الدهانات

 املنتجات املستهدفة للتصدير 

 TiO2أكسيد التيتانيوم ثاني مادة  -6

 700حجم اإلنتاج  
 
 .ألف طن سنويا

  وووووووون عووووووووناعة التيتووووووووانيوم أكتوووووووويد اتوووووووت دم مووووووووادف ثوووووووواني 
الووووووووووديانات و متوووووووووواةيق التجميوووووووووول و منتجووووووووووات العنايووووووووووة 

 .الصحية واةنتجات الواقية و اةنتجات البالس يكية 

 وووووووووووووون التوووووووووووووووو  اةحؤوووووووووووووون والخليجووووووووووووووون % 30يووووووووووووووتم اتوووووووووووووووويق  
 . ن ادسوا  العاةية% 70و 

 منتجات العناية الصحية مساحيق التجميل الطالء
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انشاء إدااف مت صصة  تقوم بمهام ال تويق واةبيعات. 

 مضافةالتصنيع عؤل منتجات عالية الجودف ذات قيمة تركيز. 

 التصنيعتنوع منتجات. 

  اإلستراتيجيةفتح مكاتب خاا ية  ن ادسوا. 

 التصنيعموزعين لبيع منتجات إعتماد. 

 اةنتجاتاست دام م ازن خاا ية ل تريع وعول. 

 والدولية إلبراز  ن العديد من اةعااض و اةاتمرات اإلقليمية التصنيع مشااكة
 .منتجات التصنيع

 االستيرادعؤل والتي اعتمد التي ليس فاحا انتاج ادسوا   ن الدخول 

 

ألسواق العامليةالدخول الوسائل املستخدمة   
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 غير النفطيةاةتايمة  ن افع عاداات اةملكة. 

 اةتايمة  ن نمو االقتصادي الوطني. 

إبراز القداف التنافتية للشركة  ن ادسوا  العاةية. 

 الحصول عؤل ةصة  ن ادسوا  العاةية. 

 زيادف اةبيعات وادا اح. 

  التقليل من أثر تقلبات التو. 

استحداث فرص وظيفية للشباب التعودي وإكتابحم مهااات ال تويق.  

 مزايا التصدير
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 برنووووامص الصووواداات التوووعوديةاإلسوووتفادف مووونSaudi Export Program   التووووافع
وذلو  موون The Saudi Fund For Development  للصوندو  التوعودي للتنميووة

 خالل ال تهيالت التمويلية و االئتمانية وضمان الصاداات

 االستفادف من عندو  التنمية الصناعنSIDF 

 اإل راءات اةالية لدى البنوك اةحليةسهولة. 

التوزيع الج را ن ةوانئ اةملكة. 

اإلتفاقيات التجااية الدولية. 

 البنية التحتية. 

 عوامل نجاح الشركة في التصدير
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PP-HDPE – LDPE صادرات البولي أوليفينات 
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 (طن متري ) الحجم 
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 مصانع البتروكيماويات

   
 التيتانيوممصانع ثاني اكتيد 

 
 

 
 مكاتب اةبيعات

 
   مراكز ادبحاث

 
 اةنا م

  
  

  
  

 اإلنتاج و ال تويق

  

  

  

  

  

 الشرق األقص ى 
 و

 جنوب شرق آسيا

    
    

 أمريكا
 الشمالية

    
        

الشرق 
 األوسط

  

  

  

  

  
 أستراليا

  

أمريكا 
 الجنوبية
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 أوروبا

  

 أفريقيا
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 شكرا
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