"صدارة" ترعى مؤتمر "جيبكا" الثالث للرعاية المسؤولة
الجبيل الصناعية  15أكتوبر  :2019بعد حصولها على شهادة الرعاية المسؤولة ( )RC14001:2015بدأت شركه صدارة
للكيميائيات (صدارة) مشاركتها الفعالة في المؤتمر الثالث للرعاية المسؤولة التحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).
حيث يجتمع كبار قادة قطاع البتروكيماويات والكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم في المملكة العربية السعودية
تزامنا مع مرور  10سنوات على اعتماد مبادرة الرعاية المسؤولة التي طورت من االلتزام بالتحسين المستمر لمجال البيئة والسالمة
والصحة واألمن الصناعي في منطقة الخليج العربي.
وقد شاركت صدارة كالراعي البالتيني للمؤتمر والذي عقد في الفترة من  14إلى  16أكتوبر تحت شعار "الرعاية المسؤولة ..عقد
من التميز" في مركز الملك عبد اهلل الثقافي بمدينة الجبيل الصناعية تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف
بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية ،تصديقاً على العمل الجاد الذي تبذلها الشركة في تطبيق أعلى المعايير العالمية
للبيئة والسالمة والصحة واألمن الصناعي في كافة عملياتها.
ويجدر االشارة إلى أن أكثر من  25متخصص من إدارة االلتزام والسالمة والصحة البيئية شارك في المؤتمرحيث ألقي جمال
الغامدي ،مدير أعلى االلتزام والسالمة والصحة البيئية ،عرضاً بعنوان "مبادرات السالمة العملية وقصص النجاح" وذلك بحضور
كبار المسؤولين التنفيذيين ألكبر الشركات العالمية في مجال البتروكيماويات والكيماويات والشركات المزودة للخدمات إلى جانب
الهيئات الحكومية والجمعيات الصناعية.
ومن أهم مستجدات االستدامة في شركة صدارة تلقي الدكتور فيصل الفقير الرئيس التنفيذي لصدارة في يوم  9أكتوبر 2019
الشهادات الرسمية  RC14001: 2015و ISO 14001: 2015بعد اختتام عملية التدقيق من قبل الشركة الوطنية للفحص
واالختبارات الفنية  FAHSS/TÜVالوكيل المحلي لشركة  ،TÜV Nordحيث أكدت لصدارة نجاحها في تجاوز المعايير الدولية
في سبعة مجاالت رئيسية ،وهي الوعي المجتمعي واالستجابة للطوارئ والتوزيع واإلشراف على المنتجات واألمن والصحة والسالمة
وسالمة العمليات وحماية البيئة لتكون صدارة أول مشروع مشترك ألرامكو السعودية تحصل على شهادة الرعاية المسؤولة.
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وقال الدكتور فيصل الفقير" :إن رعايتنا للمؤتمر الثالث للرعاية المسؤولة الذي يقام للمرة األولى في اللمملكة يعكس التزامنا الثابت
بالصحة والسالمة واالستدامة والتميز البيئي ويعزز عملنا المتواصل في إدارة الصحة والسالمة واالستدامة .ونحن نفخر باإلنجازات
التي حققناها ونتطلع إلى مواجهة تحديات المستقبل ب شكل أقوى وأكثر جهوزية من أي وقت مضى ،مع التركيز على مواصلة
التطوير والتنمية كجزء من ثقافة وهوية الشركة".
ويتخلل برنامج المؤتمر إستضافة صدارة مجموعة من قادة الغد الذين يحضرون مؤتمر الرعاية المسؤولة للقيام بجولة في المجمع
مصنعا عالمي المستوى وزيارة لمعرض صدارة التفاعلي البيئي في مركز المعرفة واإلبداع في مدينة
الكيميائي المكون من 26
ً

الجبيل.

كما يذكر أن الرعاية المسؤولة مبادرة تطوعية تهدف للتحسين المستمر ألداء الصناعة في مجال الصحة والسالمة واألمن والبيئة
ضمن القطاع البتروكيماوي والكيماوي تم إطالقها في كندا عام  1984ويتم العمل بها حالياً في أكثر من  68اقتصاداً حول
العالم .وكان االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات قد تبنى المبادرة في ديسمبر من العام  2009بما يتماشى مع التزامه
بالتحسين المستمر في سبيل تحقيق االستدامة في القطاع الخليجي .تعد الرعاية المسؤولة إلزامية للشركات كاملة العضوية في
جيبكا وبمثابة رخصة تشغيلية.

نبذة عن 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 تم 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 ،وله السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وستساهم
اء غير الموجودة حالياً في المملكة أو تلك التي
صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية المستعملة كلقيم خام ،في دعم العديد من الصناعات سو ً
تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج المملكة .ومن المنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم" 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.
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