الجمارك السعودية تعتمد شركة صدارة كمشغل اقتصادي معتمد
 :اعتمدت الهيئة العامة للجمارك شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)
الرياض ،اململكة العربية السعودية  -يناير
ً
كمشغل اقتصادي معتمد ،وهو االعتماد الذي يقوم على برنامج "املشغل االقتصادي املعتمد" العالمي والذي تم تطويره وفقا
إلطار معايير منظمة الجمارك العاملية لتأمين التجارة وتيسير حركة الواردات والصادرات وسالسل اإلمداد الخاصة باملنشآت
التجارية.
يناير
وتسلم الدكتور فيصل بن محمد الفقير ،الرئيس التنفيذي لشركة صدارة ،شهادة االعتماد يوم األحد املوافق
م في حفل أقيم بمدينة الرياض استضافه معالي األستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك
وحضره مسؤولون حكوميون ورواد أعمال.
وفي معرض التعليق على هذا اإلنجاز ،قال الدكتور فيصل الفقير"ُ :يعد اعتماد انضمام صدارة لبرنامج "املشغل االقتصادي
ً
املعتمد" بمثابة شهادة على جودة إدارة عمليات سلسلة اإلمداد في الشركة وموثوقيتها وسالمتها .ويؤكد هذ اإلنجاز أيضا على
ً
عال جدا من االحترافية مع ضمان املوثوقية في عملية تصنيع كامل مجموعتنا من املواد البالستيكية
قدرتنا على العمل بمستوى ٍ
والكيميائية ذات القيمة املضافة وتقديمها إلى عمالئنا أينما كانوا .ويساعد اعتماد انضمام الشركة لبرنامج املشغل االقتصادي
املعتمد في تسريع حركة وارداتها وصادراتها والحد من عمليات التفتيش الجمركي وتقليل فترات فسح البضائع وكذلك تخفيض
الرسوم اإلدارية إلى جانب العديد من الفوائد األخرى.
ً
وللحصول على هذه االعتماد ،كان لزاما على شركة صدارة استيفاء عدد من املعايير املكثفة في عدة مجاالت محددة منها على
سبيل املثال ال الحصر تأكيد امتثالها للقوانين واالجراءات ذات العالقة ووجود نظام موثوق إلدارة السجالت التجارية والجدوى
عال من املستوى األمنى.
املالية وتمتعها بسجل إيجابي من التعاون وقدر ٍ
ويسعى برنامج املشغل االقتصادي املعتمد ،الذي هو أحد مكونات اتفاقية منظمة التجارة العاملية بشأن تيسير التجارة لسنة
ً
 ،إلى بناء شراكة بين الجمارك واملنشآت التجارية لتعزيز أمن سلسلة اإلمداد العاملية تزامنا مع تقديم الكثير من املزايا
لتيسير التجارة.
ً
ً
ً
ُيعد برنامج املشغل االقتصادي املعتمد معيارا عامليا وجزءا من إطار معايير تأمين التجارة العاملية وتيسيرها بمنظمة الجمارك
ً
العاملية .وقد دخل مؤخرا حيز التنفيذ في اململكة العربية السعودية ،وتعمل اململكة على الحصول على االعتراف املتبادل بهذا
البرنامج مع الدول األخرى.
 انتهى -نبذة عن صدارة :
ً
ً
شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعا مشتركا تم تطويره من قبل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"
وشركة "داو كيميكال كومباني" ،إلقامة أكبر مجمع صناعي على مستوى العالم تم بناؤه في مرحلة واحدة ،في مدينة الجبيل
الصناعية الثانية في املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات .ويتكون هذا املجمع من
 26وحدة تصنيعية ذات مستوى عالمي ،وله السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم
خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية املستعملة كلقيم خام ،أن تسهم
ً
ً
سواء غير املوجودة حاليا في اململكة أو تلك التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من
في دعم العديد من الصناعات
ُ
خارج اململكة .ومن املنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم" املجاور ملشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي يعتبر ثمرة للتعاون
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الفريد بين "صدارة" و"الهيئة امللكية للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من االستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة
ً
املضافة .وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية واإلبداعية غير املسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي ،فضال
عن آالف الفرص الوظيفية.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ:
سامي أمين
مدير العالقات العامة والشؤون الحكومية
هاتف+966501922155 :
البريد االلكترونيSami.Amin@sadara.com :
املوقع االلكتروني للشركةwww.sadara.com :
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