تفاعلنا المباشر مع موظفينا لن يتوقف!
"صدارة" تقيم لقاءً افتراضياً يجمع قياداتها وموظفيها
الجبيل ،المملكة العربية السعودية 14 :مايو 2020م  -أقامت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) لقاءها السنوي المعتاد
باستخدام وسائل التواصل عبر اإلنترنت ،حيث جمعت بين قيادات الشركة وموظفيها في لقاء افتراضي يعد األول من
نوعه في تاريخها.
ويأتي الحدث كجزء من جهود صدارة المستمرة للتفاعل مع الموظفين ،حيث اغتنمت الشركة فرصة شهر رمضان
المبارك لتقيم لقاءها مساء الخميس  21رمضان 1441هـ ،تحت شعار "محصنون ضد الفشل  ..صدارة تتقدم إلى األمام"،
وذلك لمناقشة اإلجراءات الحالية والمستقبلية لمجابهة تحدي جائحة فيروس كورونا المستجد ،باإلضافة إلى عرض
إنجازات الشركة حتى اآلن ،والتوجهات المستقبلية.
وقد أتاحت صدارة الفرصة لجميع موظفيها للمشاركة في اللقاء من خالل منصتها الداخلية للتواصل االجتماعي ،ومن
خالل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب اآللي ،مما زاد من فرص نجاح الحدث وعدد المشاركين فيه الذي فاق الـ
 1,000موظف.
واستُهل اللقاء بعرض افتتاحي قدمه الرئيس التنفيذي لشركة صدارة ،الدكتور فيصل الفقير ،تلى ذلك حلقة نقاش بين
اإلدارة العليا للشركة والموظفين ،حيث ركزت على التحديات الحالية في العمل والحياة خالل هذا الوقت العصيب
والتوجهات المستقبلية.
وأكد الدكتور فيصل الفقير خالل كلمته على تعزيز الكفاءة والفعالية في األنشطة اليومية لصدارة ،وكيفية التغلب أو الحد
من أي قضايا مستقبلية تفرضها جائحة فيروس كورونا على الشركة ،باإلضافة إلى تركيز الجهود على زيادة الوعي
وتحقيق أفضل سجل للسالمة.
وقال الفقير مخاطباً الموظفين" :في صدارة" ،أنتم محط اهتمامنا" ،هذه هي القاعدة األساسية لجميع جهودنا لالرتقاء
بثقافة الشركة وجعلها في مقدمة أماكن العمل المفضلة ،فتواصلنا السريع والشفاف والمستمر يركز على إبقاء موظفينا
على علم باستمرار ،األمر الذي ساهم في المحافظة على صحة وسالمة أعضاء فريق صدارة وعائالتهم خالل هذه
األوضاع الصعبة وغير المسبوقة".
###
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
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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
ً
ً
سواء غير املوجودة حاليا في اململكة أو تلك التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج
كلقيم خام ،أن تسهم في دعم العديد من الصناعات
ُ
ن
اململكة .ومن املنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم" املجاور ملشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي يعتبر ثمرة للتعاو 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.
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