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 انتشار أكبر لشركة أركيما بالمملكة العربية السعودية 
 عبر االستحواذ على شركة أرماز 

 
 (ArrMaz) أرماز على شركةستحواذ الا إجراءات (Arkema) أركيما شركةاتمام  2019األول من يوليو  شهد

رائدة عالمياً في مجال المواد المتخصصة الخافضة للتوتر السطحي الخاصة بأسواق تغذية المحاصيل والتعدين والبنية ال
بدعم  أركيماستقوم شركة  االستحواذ اوبهذتواجد قوي في المملكة العربية السعودية. ب تتمتع وهي شركةاألساسية 

 جودة.  عاليةتزويدهم بخدمات تقنية ولوجستية  عبرتطور عمالئها في المنطقة 
 

على الطلب لخدمة الحتياجات الخاصة ودائمة التغير لعمالئها على مستوى أسواق  وبناء مستدامة حلولا  أرمازتقدم شركة 
التعدين  مجالب الخاصةمتنوعة من اإلضافات  سلسلة أرمازشركة تقدم  السعودية،صناعية متنوعة. ففي المملكة العربية 

فائق بتشغيل مصنع جديد  أرماز كما تقومعمليات التعدين. في  األداءكفاءة واعدة على تحسين مستوى الستخراج لمسل
صناعة الفوسفات في المملكة نمو دعم لفي منطقة الجالميد إلنتاج المواد المتخصصة الخافضة للتوتر السطحي  التطور

 العربية السعودية. 
 

تضافر جهودها مع شركة ل متحمسة للغاية أرمازشركة  قائال: " أرمازيف كزيليكا الرئيس التنفيذي لشركة اأوضح السيد د
. واندماج خبرات 2010الخليج للكيماويات ساهمت في نمو صناعة الفوسفات في المملكة منذ عام  أرماز. فشركة أركيما

فضال عن خلق فرص لموظفينا المخلصين في المملكة العربية سيتيح لنا توفير حلول جديدة لعمالئنا المهمين  نشركتيال
 ". السعودية

 
وأشار السيد جون فرنسوا شينو رئيس قسم المواد المتخصصة الخافضة للتوتر السطحي واإلضافات على مستوى العالم 

في إطار كوننا شركة رائدة في مجال المواد المتخصصة الخافضة للتوتر السطحي، فقد تواجدنا قائال: " أركيمابشركة 
فضال عن الرئيسيين حيث قمنا بخدمة عمالء السوق المحلي  2014بشكل نشط في المملكة العربية السعودية منذ عام 

 ".في المنطقة أركيماقدم أكبر لشركة تصدير كيماويات حقول النفط للدول المجاورة. ومن ثم سيحقق هذا الستحواذ ت
 

السلسلة ابتداء مراحل بمختلف سلسلة القيمة الخاصة بقطاعي النفط والغاز وذلك بدور هام ب أركيماشركة  تقوم وبشكل عام
الوقود. فعلى سبيل المثال، يتم البيع بمحطات وصول إلى الشحن وعمليات محطات التكرير وإنتاج المنصات البحرية  من

 يوه) )Kynar®( كينار و مصادر عضوية( من مصنوعة 11بولي أميد  مادة ي)وه )Rilsan®( ريلسان حلولاستخدام 
 الكبريت في مجالللشركة ة الكيميائي الخبرةتتيح و .بي.في.دي.إف( في نقل النفط والغازثنائي فلوريد متعدد الفينيليدين الـ 

إضافة ب خاصة منتجات المجموعةتوفر  كماعملية التكرير. لالكبريت في المرحلة النهائية عنصر  التخلص منإمكانية 
تتضمن سلسلة  وأخيراا رائحة للغاز الطبيعي ولغاز البترول المسال )إل.بي.جي( لتسهيل اكتشافه في حال التسريب. 

البلمرة  بدءوحلول  )Siliporite® ( سيليبوريت الجزيئية المناخللتجفيف والتنقية مثل لحلول بناء على الطلب  هامنتجات
  . Luperox®   لوبروكسمثل البيروكسيد العضوي 

 
بتوريد حلول النفط  أركيماتقوم شركة الشرق األوسط قائال: " أركيماالرئيس التنفيذي لشركة  قادريوأكد السيد عبد القادر 

 استطاعت حيثأكثر من ثالثين عاماا منذ والغاز والمواد البتروكيماوية وخامات البناء ألسواق المملكة العربية السعودية 
في المملكة العربية تواجد أقوى  أركيما ستحقق أرمازترسيخ عالقاتها مع العمالء الرئيسيين. وعبر الستحواذ على شركة 

 ".السعودية
 

 سيحقق، والتركيبات الخاصة المواد المتخصصة الخافضة للتوتر السطحي يفي مجال أركيماالكبيرة لشركة خبرة ال وبفضل
 دعم تطور العمالء في المنطقة. فضال عنكبير لديهما تكامل  شركتينبين اندماج هذا الستحواذ 
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استخدامات جديدة تساعد على تحسين أداء العميل.  مع استحداثجهة متخصصة في تصميم الخامات والحلول المبتكرة حيث تقوم برسم الخامات  أركيماتعد 
سلسلة عالماتنا التجارية المشهورة عالمياا  كذلك تتمتع. طالءخامات عالية الكفاءة ومنتجات صناعية متخصصة وحلول  ةالمتوازن محفظة أعمالناوتتضمن 

 20.000لدينا حوالي  لم، يع2018مليار يورو عام  8.8لغت لدى رواد األسواق التي نلبي احتياجاتها. ومن خالل تحقيق مبيعات سنوية ب مصنفةبكونها 
ا  دولة 55 بـشخص على مستوى العالم  ركز على تبحثية في أمريكا الشمالية وفرنسا وآسيا ال نامراكزو. نالمساهمي. ونحن نلتزم بالعمل النشط مع جميع تقريبا

 وكفاءةالوزن والتصميم  خفيفةوإدارة المياه والحلول اإللكترونية والخامات الجديدة الطاقات وعضوية على مصادر  المعتمدةالمنتجات إحراز تقدم في مجال 
 . الخاصة بهاالعزل  وأنظمةالبيوت 
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 االتصال
 قادريالسيد عبد القادر 

 01 17 75 48 971+: ت
 abdelkader.kadri@arkema.com: البريد اإللكتروني
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