المملكة العربية السعودية
●

تأسست شركة داو العربية السعودية عام  2007وتمثل أول الكيانات المملوكة بالكامل لداو في المملكة.

●

أصبحت داو في يونيو  2016أول كيان أجنبي يحصل على ترخيص تجاري من حكومة المملكة
العربية السعودية وذلك بالسماح لها بالملكية بنسبة  %100في القطاع التجاري في البالد.

●

البحث والتطوير بمركز داو الشرق األوسط لالبتكار"  "MEICبجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية
" كاوست" في ثول -مبنى متخصص تم افتتاحه عام  - 2018ويركز على تعزيز كفاءة الطاقة
والستدامة عبر الصناعات مثل النفط والغاز والطالءات وعمليات البناء والتصنيع.

●

مثل صدارة المشروع المشترك بين داو وأرامكو السعودية أكبر االستثمارات األجنبية بقطاع
البتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية.

●

صنفت المملكة العربية السعودية من بين الدول التي أنشئت فيها
ومنذ  2017حتى ُ ،2020
شركة داو عبر أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،وقد حصلت على اعتماد من معهد
كبار أصحاب العمل باعتبارها " أفضل األماكن المناسبة للعمل" .
يتميز تواجدنا بالمملكة العربية السعودية بشراكات بارزة واللتزام بالتأثير إيجابيًا على مشهد القتصاد
المحلي أثناء المساهمة في الجهود المتعلقة برؤية الحكومة السعودية لعام  .2030ويشمل ذلك المساعدة
في تحويل الدولة إلى ممثل رئيسي في صناعة البتروكيماويات العالمية والقتصاد المعتمد على المعرفة.

تواجدنا
• شركة صدارة للكيميائيات:دخلت شركة داو عام  2011في مشروع مشترك مع شركة أرامكو
السعودية لبناء مجمع عالمي متكامل للمواد الكيميائية في الجبيل .تضم شركة صدارة  26وحدة
اعتبارا من سبتمبر  2017عدد  26وضم العديد منها " مشروعات
تصنيع التي تم تشغيلها كليا
ً
ضخمة" في ذاتها .يعد مجمع المشروع المشترك أحد أضخم المنشآت الكيميائية المتكاملة في العالم
واألكبر على الطالق التي أُنشئت في مرحلة واحدة .وستسهم صدارة بشك ٍل ملحوظ في دعم التنوع
الصناعي بالمملكة العربية السعودية وتضيف المنتجات قيمة ملموسة لكامل السلسلة المحلية من
تصنيع المواد الخام إلى المنتج النهائي لإلستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة للمملكة.

• شراكة الجفالي :دخلت شركة داو السوق السعودية عام  1976من خالل إقامة شراكة توزيع مع
شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه .وفي عام  ،1984دشنت شركة داو والجفالي مشروعهم األول
المشترك وهي الشركة العربية الكيماوية (البوليسترين) (المعروفة باسم " إيه سي سي بي إس")
وذلك بإنتاج مادة ™ STYROFOAMالعازلة في جدة .وفي عام  ،1993أُنشأت مشروع ثاني
مشترك وهو الشركة العربية الكيماوية (التكس) (المعروفة األن باسم " إيه سي سي إل إكس" )

لنتاج الالتكس في الدمام .وفي عام  2012افتتحت داو والجفالي الدار العربية ألنظمة
العزل باستخدام البولي يوريثان " إيه سي سي بي "  ،وهو عبارة عن تحالف تجاري لنتاج
أنظمة البولي يوريثان للعديد من االستخدامات.
• الشركة السعودية لمونمرات اإلكريليك المحدودة " سامكو" :وفي عام  ،2009حصلت
شركة داو على حصة بالمشروع المشترك في سامكو مع شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات،
اعتبارا من يوليو  2014وتعتبر هذه الشركة
بمقرها الكائن في الجبيل .وتم تشغيل المشروع كامال
ً
المؤسسة األولى الرائدة في إنتاج مونمرات الكريليك في المنطقة .وتقوم المؤسسة بتصنيع منتجات
التكرير لألسواق المحلية والقليمية.
عضوا مؤسسًا لبرنامج
• جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية " كاوست" :تعد شركة داو
ً
التعاون بين المؤسسة األكاديمية " كاوست" والقطاع الصناعي الذي يعمل على تسويق البحوث
بالتطبيقات العملية .تدعم داو رؤية الجامعة نحو قيادة التطور الصناعي عن طريق الستثمار في
البحث والتطوير مع إعطاء أهمية إستراتيجية للسوق السعودية .يقع مركز داو الشرق األوسط
لالبتكار "  "MEICفي كاوست ويسعى حاليًا لتطوير الحلول المبتكرة المعتمدة على العلوم لمواجهة
التحديات الحديثة المعاصرة في الطاقة وكفاءة الطاقة وصناعات البنية التحتية .ويضم أيضًا مركز
داو الشرق األوسط لإلبتكار "  "MEICمركز التقنية الرقمي "  ."DMCحيث يبتكر المركز حلول
رقمية لتلبية الحلول التجارية ودعم النمو القليمي مع تعزيز تجربة العمالء.

الشريك المجتمعي
تدعم داو التطلعات الجتماعية والقتصاية للمجتمعات التي نعمل فيها .ونمكنهم من النجاح بمشاركة
المؤسسات المحلية التي يمكنها تحقيق أهداف متطورة بالتعليم والتدريب وريادة األعمال والستدامة.

تعد وحدة تكسير (  ) MFCالمختلط التي نجحت صدارة في تشغيلها هي األولى من نوعها في
المملكة العربية السعودية وستتمكن من تكسير كل من غاز اليثان وسائل النفثا .وستمكن شركة
صدارة من إنتاج باقة متنوعة من المنتجات البالستيكية والكيميائية.

ولمزيد من المعلومات عن داو العربية السعودية؛ يمكنكم زيارة موقعنا على الرابط /https://sa.dow.com
أو التواصل معنا بمقر شركة داو في الخبر على الرقم +966 13 806 87 57 :أو الرقم:
+966 13 806 87 21

وفي ديسمبر  ،2018أعلنت شركة داو والهيئة الملكية بالجبيل وبنك الطعام السعودي
(إطعام) عن أسماء الفائزين ببرنامج المدرسة لمعالجة الهدر الغذائي وتعزيز تناول الطعام
الصحي .ويعد البرنامج جز ًءا من التعاون المحلي والعالمي لشركة داو لتعزيز الستدامة.

يقصد بالحاالت المرجعية لشركة داو أو الشركة شركة داو إنك والشركات الفرعية التابعة لها.
رقم النموذج 17701-903 :بتاريخ
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