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"صدارة" توقع مذكرتي تفاهم وشراكة مع كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التق
 املذكرتان جزء من مبادرة صدارة االس ﺮاتيجية تجاﻩ التعلم والتطوير
 تشجيع تبادل املعارف وأفضل املمارسات وتوف ﺮ الحلول التدريبية والتعليمية
ّ
الجبيل ،اململكة العربية السعودية 9 ،نوفم ﺮ 2017م  -وقعت شركة صدارة للكيميائيات )صدارة( اليوم
ّ َ
مذك َرتي تفاهم وشراكة ي مجال توف ﺮ خدمات التدريب الصنا ي مع كل من كلية الجبيل الصناعية ومعهد
ِ
الجبيل التق .
ّ
مذك َرتا التفاهم مع هات ن املؤسست ن التعليميت ن ي مدينة الجبيل الصناعية جزءا من مبادرة
وتشكل ِ
صدارة االس ﺮاتيجية تجاﻩ التعلم والتطوير .حيث تعمل إدارة تنمية املوارد البشرية ع ى خلق قيمة مضافة
لتطبيق أع ى معاي ﺮالتطوير والتدريب الصنا ي ع ﺮ عقد شراكات اس ﺮاتيجية مع الكليات والجامعات
املحلية ما يضمن تطبيق أفضل الحلول التدريبية وال ﺮخيص الف وامل .
و دف املذكرتان إ ى تشجيع تبادل املعارف وأفضل املمارسات ي املجاالت األكاديمية والعلمية والفنية،
ﱡ
ومجاالت التطوير الهندﺳ  ،والبحث والتطوير والتعلم .وتجدر اإلشارة إ ى أن هات ن املذكرت ن غ ﺮ محددتي
املدة ،وستعززان املبادرات الرامية إ ى تطوير املهندس ن واملشغل ن والفني ن .كما دف إ ى توف ﺮ الحلول
التدريبية والتعليمية ال من شأ ا تلبية املتطلبات النوعية لصدارة ،وإ ى إيجاد سبل التعاون لتحقيق
التواصل املجتم ي ي مجاالت التعلم والتطوير .
و ّ
صرح الدكتور فيصل الفق ﺮ ،الرئيس التنفيذي لشركة صدارة ،ي هذﻩ املناسبة" :نسعد بأن تكون هات ن
ﱡ
املؤسست ن املتم ت ن شريكا لنا ي التعليم والتدريب ،وسنس ى معهما فيما يخص مبادرات التعلم والتطوير
االس ﺮاتيجية إ ى خلق قيمة مضافة ملهارات القوى العاملة املهنية والفنية ي صدارة .كما أن قرب هات ن
ً
املؤسست ن من مرافقنا يعد عامال مهما ،كما تمثل كالهما قيمة عالية بوصفهما مؤسست ن تعليميت ن
ً
ً
اكة معهما ".
رائدت ن غ ﺮ ربحية ،ما يجعل م ما خيارا مثاليا لعقد شر ٍ

Sadara ‐ General Use Information

PM 1:03 2017/9/11

ahmad.dialdin@sadara.com

من جانبه أشار األستاذ فرحان القحطاني ،نائب الرئيس للعالقات الصناعية ،الذي استضاف حفل
التوقيع" :بأن هات ن املذكرت ن تمثالن خطوة إضافية ي مس ﺮة تطوير املوارد البشرية ي صدارة ،وبأنه ملن
دوا ي سرورنا أن ندخل ي شراكة مع هات ن املؤسست ن الرائدت ن ،حيث تعدان من أفضل مؤسسات
ﱡ
التعلم والتطوير ي املنطقة ”.
الجدير بالذكر أن لكل من كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التق خ ﺮات مم ة ي املجاالت املتعلقة
بقطاع صناعة املواد الكيميائية والب ﺮوكيماوية ،وتتمتع املؤسستان باعتماد تعليم عالم ي العديد من
املجاالت ،وتوفران إمكانية التواصل املوثوق مع هيئات التعليم واإلجازات العلمية العاملية املعروفة مثل
ّ
اللحام األمريكية ) American
جامعة ميونيخ التق ) (Munich Technical Universityوجمعية ِ
.(Welding Society
 انتﻬ -نبذة عن شركة صدارة :
ً
ً
شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعا مش ﺮكا تم تطويرﻩ من قبل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة "داو كيميكال
كومباني" ،إلقامة أك ﺮ مجمع صنا ي ع ى مستوى العالم تم بناؤﻩ ي مرحلة واحدة ،ي مدينة الجبيل الصناعية الثانية ي املنطقة الشرقية من اململكة
العربية السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات .ويتكون هذا املجمع من  26وحدة تصنيعية ذات مستوى عالم  ،وله السبق بمنطقة الشرق األوسط ي
استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكس ﺮ السوائل النفطية املستعملة
ً
ً
سواء غ ﺮ املوجودة حاليا ي اململكة أو تلك ال تعتمد ع ى است ﺮاد احتياجا ا من اللقيم من خارج
كلقيم خام ،أن تسهم ي دعم العديد من الصناعات
ُ
اململكة .ومن املنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم" املجاور ملشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي يعت ﺮ ثمرة للتعاون الفريد ب ن "صدارة" و"الهيئة امللكية
للجبيل وينبع" ،ي جذب العديد من االستثمارات ي الصناعات التحويلية ذات القيمة املضافة .وهذا بدورﻩ يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية
ً
واإلبداعية غ ﺮ املسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي ،فضال عن آالف الفرص الوظيفية.
ملزيد من املعلومات ير ى االتصال بـ:
سامي أم ن
مدير الشؤون العامة
هاتف+966501922155 :
ال ﺮيد االلك ﺮونيSami.Amin@sadara.com :
املوقع االلك ﺮوني للشركةwww.sadara.com :
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