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 مستقبل الصناعات الكيميائية في المملكة

 الدكتور محمد بن ابراهيم الحسن

 
 يقذيح انكراب

 

 
 ٔيٍ د انحاظش يٍ انصُاعاخ انًرعذدج راخ انًجال انٕاسعقانٕثش انصُاعاخ انكًٍٍائٍح فى ذعر

م يعظى ًثٌنكُّ عهى األقم ٔعشض نٓا جًٍعؤ، رتًؤ يثم ْزا ال ًٌكٍ أٌ ظخانطثٍعً أٌ كرٍثؤ 

فح إنى إلظاتاانصُاعاخ انكًٍٍائٍح انشائعح ٔانرً ٌرى ذصٍُعٓا فً انًًهكح انعشتٍح انسعٕدٌح. 

عهى فصم خاص عٍ انصُاعاخ انكًٍٍائٍح انحشتٍح؛ ٔعهى انشغى حرٕي تٍة ررنك فئٌ ْزا انك

نًُاسة أٌ َثٍٍ يٍ أٌ يثم ْزْانصُاعح غٍش يٕجٕدج تانًًهكح إأل أًَُ سأٌد أَّ يٍ ا

يء أَانصُاعاخ انكًٍٍائٍح تقذس يا ذخذو انثششٌح فئَٓا ًٌكٍ أٌ ذؤدي إنى ذذيٍش انثششٌح سنهقا

دٔنٍآ. كًا  ج، انًحظٕس(انكًٍٍائٍح )األسهححُاعاخ انكًٍٍائٍاخ انسايحصنخاصح إرا يا ٔجٓد 

كح إعرًادأ عهى اخررًُا انكراب تئظافح فصم خاص عٍ يسرقثم انصُاعاخ انكًٍٍائٍح فً انًًه

انكًٍٍائٍاخ انًقايح يحهٍآ. َعا تعط يصاعشظُرسانًٕاد انخاو انًٕفشج يحهٍآ كًا ا  

دج فى سٌسشذً اٌَ أٌ أقذو انطثعح انثاٍَح يٍ ْزا انكرٍة تعذ ذصحٍح اَخطاء انًطثعٍح انٕأ

أدعى  نسدِ( ٔإجشاء تعط انرعذٌالخ ٔاألخز تاقرشاحاخ انزيالء.ْزا ٔ ٥٠٤١ى )ألٔناانطثعح 

ة فشٌذ يٍ َٕعّ ٔنكُّ ستًا ٌفً تانغشض نطانثً انًعشفح انعايح عٍ انصُاعاخ ٍتآٌ ْزا انكر

 انكًٍٍائٍح ٔٔظعٓا فً انًًهكح انعشتٍح انسعٕدٌح.
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