شركة "صدارة للكيميائيات" تعلن عن تغيير إداري
ً
الجبيل ،اململكة العربية السعودية –  9أكتوبر  :2017قامت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) ،التي أعلنت مؤخرا عن
إطالق عملياتها التجارية بالطاقة الكاملة ملجمع الصناعات الكيميائية في مدينة الجبيل الصناعية الثانية ،بتعيين د.
فيصل الفقير من شركة أرامكو السعودية في منصب الرئيس التنفيذي .وبالتوافق مع هذا التعيين ،استقال د .الفقير من
موقعه في مجلس إدارة صدارة.
يحمل الفقير معه سنوات من الخبرة في صناعة النفط والغاز ،وقد شغل وظائف عديدة في مجاالت مختلفة بشركة أرامكو
ً
السعودية ،نذكر منها الخدمات االستشارية الهندسية ،والبحث والتطوير والتكرير .وكان آخرها ،تعيينه عضوا في مجلس
إدارة شركة صدارة في شهر يناير من عام  .2017وقد عمل كمدير عام بالنيابة ملصفاة رأس تنورة التابعة ألرامكو السعودية
وهي أضخم مصفاة نفط في الشرق األوسط.
وصرح د .الفقير" :أنا متحمس لهذه الفرصة لقيادة صدارة كشركة تنتقل إلى مرحلة التشغيل الكامل ،فقد بنت عائلة
ً
ً
ً
ً
ٌ
صدارة أساسا صلبا واكتسبت زخما مبهرا خالل مرحلة التشغيل التجريبي وبدء التشغيل ،وأنا متشوق لالنضمام إلى
ً
ً
الفريق وتولي زمام قيادة الشركة إلى األمام لتصبح العبا عامليا في صناعة الكيماويات".
وفي تعليقه على التغيير الحاصل في إدارة شركة صدارة ،قال أحمد السعدي رئيس مجلس إدارة شركة صدارة" :تشرع
صدارة في كتابة فصل جديد مشوق في مسيرتها ،وقد تم تعيين د .الفقير للمساعدة في توجيه الشركة في هذا الواقع
ٌ
الجديد .إنه ٌ
ٌ
وشغف ملا نحاول تحقيقه في صدارة .نحن محظوظون
مشهود له ،ولديه رؤية قوية في مجال األعمال
قائد
شخص من هذا العيار لقيادة صدارة مع استمرار الشركة في النمو والتطور".
لوجود
ٍ
ً
حل د .الفقير محل املهندس زياد ّ
اللبان الذي انضم إلى صدارة في أكتوبر من عام  2012وكان مسؤوال عن دعم بناء
الشركة في عدة مجاالت ،منها األصول العينية والتنظيم والعمليات واإلجراءات ،ثم وضع تلك األصول في الخدمة .وهي
ٌ
أهداف تحققت خالل السنوات الخمس األخيرة بدخول الشركة مرحلة التشغيل التجاري .إن عملية التغيير في منصب
ً
املدير التنفيذي كانت مدروسة ،وسيتولى السيد زياد مسؤوليات جديدة مع أرامكو السعودية.
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نبذة عن شركة صدارة :

شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعاً مشتركاً تم تطويره من قبل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة "داو
كيميكال كومباني" ،إلقامة أكبر مجمع صناعي على مستوى العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة ،في مدينة الجبيل الصناعية الثانية في المنطقة

الشرقية من المملكة العربية السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات .ويتكون هذا المجمع من  26وحدة تصنيعية ذات مستوى عالمي،

وسيكون له السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها

اء غير الموجودة حالياً في المملكة
ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية المستعملة كلقيم خام ،أن تسهم في دعم العديد من الصناعات سو ً
أو تلك التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج المملكة .ومن المنتظر أن يسهم مجمع "بالس كيم" المجاور لمشروع مجمع
صدارة للكيميائيات ،الذي ُيعتبر ثمرة للتعاون الفريد بين "صدارة" و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من االستثمارات في الصناعات
التحويلية ذات القيمة المضافة .وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية واإلبداعية غير المسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي،

فضالً عن آالف الفرص الوظيفية.
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
أحمد ضياء الدين

مدير الشؤون العامة بالنيابة

البريد االلكترونيahmad.dialdin@sadara.com :
الموقع االلكتروني للشركةwww.sadara.com :
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